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RESUMO 
 

 
 
O presente trabalho visa analisar a corrupção como causa de restrição dos direitos 
fundamentais e de limitação do acesso aos serviços públicos, sob a perspectiva do princípio 
jurídico-constitucional da dignidade da pessoa humana. Em linhas gerais, o objetivo consiste 
na apresentação de um esboço teórico da correlação entre a corrupção e os direitos 
fundamentais da pessoa humana, por meio de uma abordagem metodológica hipotético-
dedutiva, com o intuito de integrar os sistemas de proteção dos direitos da pessoa humana 
com as iniciativas de combate à corrupção, assim como de sensibilizar a opinião pública sobre 
os impactos negativos da corrupção em relação ao exercício dos direitos fundamentais, ao 
desenvolvimento econômico e social e à prestação dos serviços públicos. A corrupção 
coexiste com as falhas institucionais de um Estado Democrático de Direito, haja vista que os 
abusos de poder culminam na restrição do exercício dos direitos de participação política em 
igualdade de condições, do direito de participação popular nos assuntos do governo, do direito 
de acesso à informação pública, dos direitos sociais e, consequentemente, na limitação da 
prestação dos serviços públicos destinados à população brasileira. Por outro lado, o combate à 
corrupção, por meio da integração com os direitos da pessoa humana, objetiva garantir a 
redução das desigualdades, das discriminações, da exclusão e injustiças sociais, assim como 
assegura a promoção do desenvolvimento socioeconômico e a concretização dos princípios da 
boa governança democrática (legalidade, integridade, transparência, responsabilidade do 
governo, prestação de contas e participação popular). Nessa perspectiva, a ordem jurídico-
político brasileira possui um conjunto de sistemas de combate à corrupção e de medidas 
(administrativas e normativas) destinadas à prevenção e repressão contra os abusos de poder 
cometidos por agentes públicos e particulares, com a finalidade de assegurar o direito de 
participação política, o direito de participação popular nos assuntos do governo e o respectivo 
acesso aos bens e serviços públicos visando a concretização dos direitos sociais. Por último, a 
possível solução apresentada para combater a corrupção consiste na adesão de um Sistema 
Nacional de Integridade, com o escopo de avaliar o nível de desempenho das instituições e 
organizações sociais responsáveis pelo controle da corrupção de um país, a fim de possibilitar 
a elaboração de um conjunto de ações estratégicas para prevenir e reprimir o abuso de poder e 
para resguardar a proteção dos direitos fundamentais e a respectiva promoção da 
transparência pública, da participação popular, da responsabilidade dos governos, da 
prestação de contas e da prática de boas condutas de integridade nos setores públicos e 
privados.  
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Corrupção; Direitos Fundamentais; Medidas de Combate à 
Corrupção; Sistema Nacional de Integridade. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
The present study aimed to analyze corruption as a cause of restriction of fundamental rights 
and limit access to public services, from the perspective of the legal and constitutional 
principle of the dignity of the human person. The objective is to present a theoretical outline 
of the correlation between corruption and fundamental human rights, through a hypothetical-
deductive methodological approach, with the aim of integrating systems for the protection of 
the rights of the individual corruption initiatives and to raise public awareness of the negative 
impacts of corruption on the exercise of fundamental rights, the provision of public services 
and economic and social development. The corruption coexists with the institutional failings 
of the Democratic State of Law, given that acts of corruption culminate in restrictions on the 
exercise of political participation rights on equal terms, the right to popular participation in 
government affairs, Access to public information, social rights, and limiting the provision of 
public services to the Brazilian population. On the other hand, the fight against corruption 
through the protection of human rights aims to ensure the reduction of inequalities, 
discrimination, social exclusion and injustices, as well as ensuring the promotion of 
socioeconomic development and the principles of good governance of the democratic regime 
(legality, integrity, transparency, accountability, accountability and popular participation). In 
this perspective, the brazilian legal and political order has a set of anti-corruption systems and 
administrative and normative measures for the prevention and repression of abuses of power 
committed by public and private agents, in order to guarantee the right political participation, 
the right to popular participation in government affairs and their access to public goods and 
services to realize social rights. Finally, the solution presented to combat corruption is the 
adhesion of a National Integrity System, since it aims to evaluate the level of performance of 
institutions and social organizations responsible for controlling corruption in a country, with 
the purpose of enabling the elaboration of a plan of strategic actions to safeguard the 
protection of fundamental rights and the respective promotion of public transparency, popular 
participation, the responsibility of governments, accountability and the practice of conduct of 
integrity in the public and private sectors. 
 
 
 
KEYWORDS: Corruption; Fundamental rights; Anti-Corruption Measures; National 
Integrity System. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A corrupção é um risco ao regime democrático porque compromete a liberdade das 

pessoas e o desenvolvimento econômico e social, assim como consubstancia em um abuso de 

poder cometido por um agente público ou particular para obtenção de vantagens privadas em 

detrimento de toda a coletividade. Os atos de corrupção sempre estiveram presentes na 

realidade social como um problema mundial, uma vez possibilita a distorção da legitimidade 

do poder político, a restrição dos direitos fundamentais, a limitação dos serviços públicos à 

população, bem como resulta no aumento dos índices de desigualdade socioeconômica, das 

discriminações, das exclusões e das injustiças sociais em um determinado Estado.  

O problema da corrupção entrou no centro da agenda política internacional com o 

advento da globalização econômica, quando revelou que os governantes e as autoridades dos 

Estados de regimes autoritários desviavam expressivas quantidades de valores dos seus países 

de origem e realizavam a remessa para os bancos internacionais, com a finalidade de 

satisfazer seus interesses particulares. Nesse passo, os movimentos de integração da economia 

mundial e de redemocratização dos Estados representaram os principais marcos históricos 

para identificação da origem dos valores remetidos ao exterior, bem como para reprimir as 

condutas ilícitas e para combater os atos de corrupção perpetrados pelos governantes e 

autoridades dos Estados. 

A partir da década de 90, o tema da corrupção passou a ser analisado pela comunidade 

internacional e pelas organizações governamentais e não governamentais, em virtude da sua 

relação com o descumprimento dos princípios da boa governança democrática e com as 

violações dos direitos fundamentais da pessoa humana. Nesse sentido, surgiu um novo desafio 

para a sociedade contemporânea e para os Estados de combater a corrupção, com o objetivo 

de reduzir os níveis de desigualdades e injustiças sociais e de promover a concretização dos 

princípios da boa governança e da proteção dos direitos fundamentais nos países de regime 

democrático. 

Na pesquisa de opinião pública realizada pelo Instituto de Pesquisas Datafolha sobre 

os problemas da realidade brasileira, os entrevistados afirmaram que a corrupção representa o 

maior problema do país (34%), em seguida a saúde (16%), o desemprego (10%), a educação 

(8%), a violência e segurança pública (8%), a economia (5%), os governantes e política (3%), 

a inflação (3%), a fome e a miséria (2%). Por outro lado, o índice de percepção da corrupção 
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no setor público elaborado pela organização da Transparência Internacional revela que os 

países que possuem um menor nível de corrupção apresentam maiores indicadores de 

transparência, de integridade, de acesso à informação pública, de liberdade e de respeito aos 

direitos da pessoa humana. Em contrapartida, os países que possuem maiores níveis de 

corrupção são rotulados como Estados de autoritário, com um elevado índice de falta de 

transparência e governança, de desigualdade socioeconômica, de restrição da liberdade e de 

respeito aos direitos da pessoa humana. 

Os sistemas de proteção dos direitos da pessoa humana e as iniciativas de combate à 

corrupção possuem relações intrínsecas, uma vez que nos países onde prevalece a corrupção 

existem maiores obstáculos à garantia da liberdade e de proteção dos direitos das pessoas. Por 

outro lado, nos países onde existem restrições à liberdade e falhas de proteção aos direitos da 

pessoa humana são aqueles onde prosperam os atos de corrupção. A aproximação da relação 

entre os sistemas de proteção dos direitos da pessoa humana e as iniciativas de combate à 

corrupção possibilita uma ampliação de ações estratégicas e o desenvolvimento de medidas 

para garantir a transparência dos atos, a responsabilidade do governo, a prestação de contas e 

a respectiva proteção dos direitos civis, políticos, econômicos e sociais.  

Nesse contexto, os atos de corrupção cometidos pelos agentes públicos e particulares 

contribuem negativamente com as violações dos direitos fundamentais da pessoa humana e 

com as transgressões das obrigações do poder público, ao restringir as prerrogativas de 

exercício dos direitos civis, políticos, econômicos e sociais, assim como ao limitar o acesso e 

a disponibilidade da prestação dos serviços públicos essenciais à população. Por tais razões, 

acredita-se que a vinculação entre os sistemas de proteção dos direitos fundamentais e as 

iniciativas de combate à corrupção contribuirá, progressivamente, com a promoção dos 

princípios da boa governança nos países com fragilidades institucionais e com a tutela dos 

direitos fundamentais e da dignidade da pessoa humana. 

A abordagem da corrupção no viés da proteção dos direitos da pessoa humana visa 

auxiliar as instituições e as organizações sociais com a proteção e a concretização dos direitos 

fundamentais contra os abusos de poder praticado pelos agentes públicos e particulares, como 

também garantir o acesso universal e a disponibilidade da prestação dos serviços públicos, 

com a finalidade de promover as condições materiais adequadas para o desenvolvimento da 

personalidade do indivíduo e da dignidade da pessoa humana. Desse modo, a correlação dos 

trabalhos representa um mecanismo democrático que complementa os meios de tutela da 
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pessoa humana à busca da redução dos problemas da desigualdade, da exclusão e das 

injustiças sociais, assim como da concretização da transparência, da responsabilidade dos 

governos, da prestação de contas e dos direitos relacionados ao exercício da cidadania. 

Em contrapartida, a problemática do trabalho consubstancia em uma relação de 

causalidade, haja vista que os atos de corrupção representam uma das principais causas de 

restrição do exercício dos direitos fundamentais e de negação de acesso à prestação dos 

serviços públicos. Ou seja, os abusos de poder praticado por agentes públicos e particulares 

são um obstáculo para a concretização dos direitos fundamentais e dos serviços públicos 

essenciais à população, assim como para o desenvolvimento socioeconômico e para o 

progresso da humanidade. Nessa perspectiva, os impactos da corrupção são nocivos à 

democracia e ao Estado de Direito, porque colocam em risco a estabilidade do regime 

político, a legitimidade do governo e a confiança dos cidadãos. 

As Convenções de combate à corrupção, os documentos e os relatórios internacionais 

que versam sobre os impactos da corrupção nos direitos humanos reconhecem que os abusos 

de poder agravam os resultados da desigualdade, das discriminações, das injustiças sociais e 

do gozo equitativo dos direitos humanos, além de impedir o acesso universal à participação 

política, aos serviços públicos sociais, à prestação jurisdicional e ao trabalho, em igualdade de 

condições. 

O propósito do presente trabalho é analisar os impactos restritivos da corrupção sobre 

os direitos civis, políticos, econômicos e sociais consagrados na Constituição Federal 

brasileira e nos documentos internacionais dos direitos humanos, por meio de uma abordagem 

teórica e prática dos atos de corrupção, como causa de violação dos direitos fundamentais e de 

transgressão das obrigações do poder público de assegurar os serviços públicos essenciais à 

população. Portanto, o objetivo é apresentar as funções dos órgãos responsáveis pelo controle 

da corrupção na ordem jurídico-constitucional brasileira, bem como analisar as ações 

constitucionais destinadas à prevenção e repressão contra os abusos de poder cometidos pelos 

agentes públicos e particulares, sob a perspectiva do acesso à Justiça. 

Em suma, os objetivos são delimitados em um plano teórico e prático. No plano 

teórico, visa analisar os fundamentos da prática da corrupção como forma de violação dos 

direitos subjetivos da pessoa humana e de transgressão das obrigações do Estado. Por outro 

lado, no plano prático visa discorrer sobre os mecanismos de controle da corrupção e das 
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ações judiciais - ação popular, ação civil pública por ato de improbidade administrativa e ação 

direta de inconstitucionalidade - previstas no ordenamento jurídico brasileiro. 

O critério utilizado para estabelecer a correlação entre os atos de corrupção e os 

direitos fundamentais da pessoa humana foram o descritivo e o explicativo. De outro lado, o 

método de abordagem utilizado no presente trabalho foi o hipotético-dedutivo, uma vez que 

objetivou a construção de hipóteses da corrupção como causa de restrição dos direitos 

fundamentais e de limitação da prestação dos serviços públicos. Em linhas gerais, para 

alcançar os objetivos foram empregados abordagens teóricas com a utilização de recursos 

bibliográficos e documentais e, subsidiariamente, precedentes judiciais dos Tribunais 

Superiores brasileiros e dados estatísticos elaborados pelas organizações internacionais. Por 

derradeiro, a modalidade da pesquisa está voltada para descrição de análise das consequências 

da prática da corrupção sobre os direitos das pessoas, assim como dos mecanismos de 

combate à corrupção na ordem jurídica brasileira, com a finalidade de resguardar a proteção 

das prerrogativas dos indivíduos e da dignidade humana, em face dos abusos e violações de 

terceiros.  

A estrutura do trabalho é subdividida em três capítulos. O primeiro capítulo visa 

abordar as noções gerais sobre a corrupção, as suas classificações, características e as espécies 

dos atos de corrupção previstos ordenamento jurídico brasileiro. O segundo capítulo realiza 

uma abordagem teórica e prática da cláusula geral de proteção e do princípio jurídico-

constitucional da dignidade da pessoa humana como critério material de justificação da 

correlação entre os direitos fundamentais e dos direitos de personalidade do indivíduo, bem 

como uma análise dos impactos negativos dos atos de corrupção na realidade brasileira, em 

razão da transgressão das obrigações do poder público e da restrição dos direitos 

fundamentais das pessoas. Por último, o terceiro capítulo objetiva apresentar os mecanismos e 

sistemas de controle institucionais e o conjunto de ações estratégicas de combate à corrupção 

na ordem jurídica brasileira, como também as ações coletivas constitucionais na perspectiva 

do acesso à Justiça, como garantia processual de proteção dos direitos fundamentais contra os 

abusos de poder cometidos pelos agentes públicos e particulares. 
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1. NOÇÕES SOBRE A CORRUPÇÃO 

 

 

Nas últimas décadas houve uma expansão sem precedentes sobre a necessidade do 

controle da corrupção perante a comunidade internacional e nas sociedades democráticas, 

especialmente em razão das consequências provocadas pelos atos de corrupção no sistema 

econômico, político e social, bem como pela relação de sua prática com a criminalidade 

organizada, com a violação dos direitos fundamentais dos indivíduos e aos países com 

menores índices de desenvolvimento econômico e social. 

A partir dos movimentos de enfrentamento da corrupção, por iniciativa das entidades e 

organizações internacionais, os Estados foram pressionados a elaborarem estratégias políticas 

e a criminalização de condutas contra o abuso de poder praticado nos setores públicos e 

privado, com a finalidade de proteger os bens e valores de relevância constitucional e para 

resguardar os princípios da boa governança do regime democrático - legalidade, integridade, 

transparência, responsabilidade no governo, prestação de contas e participação popular. 

O combate à corrupção é um dos maiores desafios nas sociedades mundiais por 

constituir uma das principais causas de violação dos direitos humanos e da desigualdade 

socioeconômica e de erosão dos valores democráticos. Em linhas gerais, o término da Guerra 

Fria foi um momento triunfal para a (re)democratização dos governos, para a globalização da 

economia e para o combate da corrupção, tendo em vista que trouxe ao conhecimento da 

comunidade internacional os abusos praticados por ditadores corruptos e pelos governantes 

acusados pelo desvio de bilhões de dólares para os bancos internacionais, o que motivou a 

elaboração de medidas preventivas e repressivas contra a prática da corrupção nos setores 

públicos e privados1. 

A globalização e a integração socioeconômica transformaram os atos de corrupção 

sem fronteiras e o mundo competitivo dos negócios internacionais suscetivelmente expostos à 

prática de subornos e sujeito às transações financeiras fraudulentas com a transposição dos 

valores a várias jurisdições dos Estados e, por conseguinte, houve uma necessidade de 

cooperação e de controle da corrupção por parte das autoridades dos Estados e das 

                                            
1 NUNES, Antonio Carlos Ozório. Corrupção: O combate através da prevenção. In: PIRES, Luis Manuel 
Fonseca; ZOCKUN, Maurício; ADRI, Renata Porto (Coord.). Corrupção, ética e moralidade administrativa. 
Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 19. 
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organizações internacionais2. Como observa Kimberly Ann Elliott, a liberalização econômica, 

as reformas democráticas e a crescente integração econômica, social e política global foram 

os principais fatores que propiciaram a conscientização sobre os custos causados pela prática 

da corrupção e o fortalecimento da elaboração de medidas anticorrupção no âmbito 

internacional3. 

Os fundamentos que intensificaram a luta contra a corrupção estão relacionados com 

as questões éticas e com os aspectos econômicos. No sentido ético, havia uma necessidade de 

se combater a corrupção em virtude da reprovação social das condutas inadequadas contrárias 

aos princípios éticos e aos padrões de conduta moral nas relações com o poder público e nos 

setores privados. Na perspectiva econômica, houve uma necessidade de se combater a 

corrupção em razão dos prejuízos econômico-financeiros, com a prática dos desvios de 

recursos públicos para benefícios econômicos individuais dos corruptos4. 

Nesse sentido, a luta contra a corrupção assumiu uma nova vertente de política pública 

governamental - preventiva e repressiva - contra a prática de condutas abusivas e aos desvios 

de comportamentos, de forma desvinculada ao domínio dos aspectos jurídico-penais5. O 

abuso de uma posição de poder e a transgressão dos princípios ético-morais de 

comportamento humano nos setores públicos e privados passaram a ser compreendidos como 

atividades nocivas ao meio social e ao Estado, por resultar na prática de injustiças sociais, na 

deterioração dos bons costumes, dos valores morais, na perda de confiança da opinião pública 

nas atividades do poder público e por prejudicar o desenvolvimento econômico-financeiro. 

Os Estados de regime democráticos passaram a enaltercer o princípio da legalidade 

(Estado de Direito), com a função de dirimir as ações dos agentes públicos para atender os 

interesses de toda a coletividade, proibindo a utilização dos recursos e dos bens do poder 

público em proveito do próprio governante ou de terceiros. Não obstante, houve também a 

positivação dos direitos fundamentais dos cidadãos no Estado Democrático de Direito, com o 

objetivo de garantir a liberdade de imprensa sobre a divulgação dos atos de corrupção 

perpetrados por dirigentes estatais e de assegurar o direito dos cidadãos de exigir a prestação 

                                            
2 INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORGANIZATION. Corruption. Disponível em: 
<http://www.interpol.int/Crime-areas/Corruption/Corruption>. Acesso em 9 de set. 2016. 
3 ELLIOTT, Kimberly Ann. Introdução. In: ELLIOTT, Kimberly Ann (Org.). A corrupção e a economia global. 
Brasília: Universidade de Brasília, 2002, p. 17. 
4 FURTADO, Lucas Rocha. As raízes da corrupção no Brasil: estudos de casos e lições para o futuro. Belo 
Horizonte: Fórum, 2015, p. 23. 
5 LOPES, José Mouraz. O espectro da corrupção. Coimbra: Almedina, 2011, p. 28. 
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de contas e de exigir o cumprimento dos deveres ético-normativos dos governantes para 

prevenir a prática da corrupção6. 

Para Emerson Garcia, a luta contra a corrupção é resultado da aquisição de uma 

consciência democrática de governo, da garantia dos direitos de participação popular e do 

acesso à informação pública e à liberdade de imprensa, pois viabilizou uma contínua 

fiscalização em face das instituições e das ações dos agentes públicos7. O combate à 

corrupção não constitui em uma finalidade em si, mas um objetivo para criação de um 

governo mais democrático, mais participativo e mais eficiente em relação à formação das 

decisões políticas e à prestação dos serviços públicos destinados à população8. Nesse sentido, 

a luta contra a corrupção fortalece a concretização dos direitos humanos por meio da 

erradicação da pobreza e da miséria, da exclusão, das desigualdades socioeconômicas e da 

prática de injustiças sociais, auxiliando os Estados na proteção das pessoas e assegurando 

condições necessárias para o seu desenvolvimento econômico e social9. 

A percepção da corrupção como um problema social a ser revolvido resultou de uma 

mudança de avaliação do fenômeno em relação ao alto custo econômico, social e político. Por 

conseguinte, os cidadãos começaram a sensibilizar que os atos de corrupção perpetrados pelos 

agentes públicos são um dos principais fatores responsáveis pela ineficiência da aplicação dos 

recursos e pela deterioração da qualidade da prestação dos serviços públicos prestado à 

população da comunidade10. 

Como se depreende, o fenômeno da corrupção é um problema social que está 

relacionado com os vícios do comportamento humano e com os aspectos socioculturais de 

uma determinada comunidade política. Desde a antiguidade remota, a prática corrupção se 

tornou um grave problema incidente nos diversos segmentos sociais, políticos e econômicos, 

assim como manifestada em vários contextos históricos da humanidade (antiguidade, 

medievalidade, modernidade e contemporâneo). A sua incidência na sociedade não é algo 

atemporal, pois a partir do momento em que o ser humano passou a conviver com outros 
                                            
6 MILESKI, Helio Saul. Corrupção – aspectos jurídicos, políticos e econômicos. Revista Interesse Público, Porto 
Alegre, ano 5, n° 19, mai./jun. 2003, p. 238. 
7 GARCIA, Emerson. A corrupção: uma visão jurídico-sociológica. Revista de Direito Administrativo, Rio de 
Janeiro, v. 233, jul./set. 2003, p. 106. 
8 ROSE-ACKERMAN, Susan. A economia política da corrupção. In: ELLIOTT, Kimberly Ann (Org.). A 
corrupção e a economia global. Brasília: Universidade de Brasília, 2002, p. 63. 
9 NACIONES UNIDAS, Oficina de lãs Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Acción mundial contra la 
corrupción: los documentos de Mérida. Viena: Naciones Unidas, 2005, p. 5. 
10 SPECK, Bruno Wilhelm. Mensurando a corrupção: uma revisão de dados provenientes de pesquisas 
empíricas. In: SPECK, Bruno Wilhelm, et. al. Cadernos Adenauer 10: Os custos da corrupção. São Paulo: 
Fundação Konrad Adenauer, 2000, p. 31.  
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indivíduos em coletividade, houve um aumento gradativo da incidência da corrupção, dos 

casos envolvendo o desvio de comportamento e da transgressão dos princípios ético-morais 

para obtenção de benefícios particulares, em detrimento de outrem ou de toda a coletividade. 

Nesse contexto, a corrupção é avaliada como um objeto de conduta negativa ou 

anormalidade do comportamento humano reprovado pelo meio social, em virtude do abuso de 

poder e das transgressões das regras de comportamento ético-morais e dos bons costumes 

consagrados em uma determinada comunidade política. Na perspectiva do sistema político, o 

problema da corrupção entrou no discurso internacional da “good governance”, como um 

elemento negativo às concretizações políticas dos Estados para assegurar o desenvolvimento 

econômico e social11, sendo assim, a corrupção passou a ser analisada com outro enfoque, 

como um abuso de poder praticado pelos governantes do Estado e como causa das principais 

crises institucionais de um governo e de violação dos direitos fundamentais da pessoa 

humana, em razão da restrição à liberdade dos indivíduos e da limitação do acesso aos 

serviços públicos. 

Em outras palavras, a corrupção é um problema proveniente dos desvios de 

comportamento do ser humano (condutas inadequadas), das falhas de educação ética na 

formação do indivíduo e do contexto social de uma determinada comunidade política. Ou 

seja, a corrupção é um fenômeno sociocultural12, sendo materializado por meio das 

manifestações do comportamento humano contrário aos princípios de integridade e às regras 

de conduta moral de uma organização social ou por um conjunto de princípios ético-

normativos do poder público ou de empresas e corporações do setor privado, visando a 

obtenção de vantagens indevidas para a satisfação de interesses particulares. 

De acordo com Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves, a corrupção é um fenômeno 

social que se desenvolve em proporção ao aumento do meio circulante de interesses entre os 

atores e grupos sociais, sendo caracterizada pelos desvios de comportamentos transgressores 

                                            
11 LOPES, José Mouraz. O espectro da corrupção. Coimbra: Almedina, 2011, p. 25. 
12 Em linhas gerais, a corrupção é analisada como um fenômeno sociocultural passível de observação - um fato 
exterior à percepção dos indivíduos -, sendo materializado por meio de uma conduta humana no contexto das 
relações sociais, políticas, econômicas, esportiva, religiosa. O fenômeno da corrupção representa um fato social 
que se consubstancia nos comportamentos ou ações humanas visando a obtenção de uma vantagem indevida, 
mediante a destruição de um sistema constituído com base nos princípios éticos-morais. Nesse passo, a 
corrupção consiste no abuso de uma posição de poder reprovado por uma instituição ou pela sociedade, em 
virtude das transgressões de um conjunto de regras de condutas ético-morais adotadas e aceitas como válidas por 
uma determinada comunidade política. 
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da normatividade estatal ou das regras de condutas morais de um determinado setor, com o 

intuito de obter uma vantagem indevida. Ou seja, consiste na degradação dos padrões ético-

jurídicos que devem reger os comportamentos individuais dos agentes públicos e particulares 

perante os setores públicos e privados13. 

O comportamento corrupto de um indivíduo guarda uma estreita relação com o grau 

de institucionalização da corrupção nos setores públicos e privados, bem como está 

relacionada com os fatores culturais adotados e aceitos por determinados grupos sociais (elite 

ou opinião pública), portanto, a corrupção é um fenômeno social que possui variações no 

tempo e no espaço de um determinado país14 ou como um acontecimento na realidade social 

com uma conotação de valoração negativa. 

O termo corrupção tem sua origem no latim “corruptio”, sendo um substantivo que 

expressa uma ação de romper pelo meio ou de rasgar em partes iguais15, a depravação ou a 

deterioração de algo16, bem como uma ação de depravação ou ação de destruição17 ou a 

quebra das normas de conduta reguladas pelo direito positivo ou pelas regras morais. Nos 

tempos atuais, a corrupção é utilizada para designar o comportamento desonesto e imoral 

praticado por pessoas com uma posição de poder18 ou a conduta desonesta e imoral cometida 

por pessoas que ocupam uma posição de poder19 na esfera pública ou privada, assim como a 

perversão ou a depravação de comportamentos dos indivíduos, sob a perspectiva dos bons 

costumes e dos princípios éticos consagrados por uma determinada sociedade20. 

Para José Antônio Martins, a corrupção é o desvio do comportamento humano errado 

ou que não é correto, nem adequado aos costumes de um povo, isto é, consiste em um ato de 

corromper os bons costumes de uma determinada organização social. Nestes termos, a palavra 

surge do latim (“corruptionis”), a partir da conjugação dos termos latinos “cum” e “rumpo” 

(romper), haja vista que representava o rompimento, a quebra do todo ou a quebra completa 

de algo, designando a ruptura das estruturas causada pela destruição dos fundamentos de uma 

                                            
13 GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa. 3ª ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2006, p. 3. 
14 BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política. 12ª ed. Brasília: 
Universidade de Brasília, 2010, p. 292. 
15 ÁVILA, Fernando Bastos de. Pequena enciclopédia de moral e civismo. 3ª ed. Rio de Janeiro: Fundação 
Nacional de Material Escolar, 1978, p. 157. 
16 TORRINHA, Francisco. Dicionário Latino Português. Porto: Gráficos Reunidos Ltda, 1942, p. 208. 
17 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. 31ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 397. 
18 UNIVERSITY PRESS, Cambridge. Cambridge Learner´s Dictionary. 2ª ed. Cambridge, 2004, p. 153 
19 LONGMAN. Dictionary of English Language and Culture. 2ª ed. England: Pearson Education Limited. 2006, 
p. 310. 
20 NUNES, Pedro. Dicionário de tecnologia jurídica. 13ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 324. 
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coisa ou a destruição de algo21. Numa acepção metafórica, a corrupção exprime uma analogia 

à degeneração física das frutas - destruição ou apodrecimento de uma fruta de boa qualidade - 

com a degeneração moral do homem, pela depravação dos princípios moral de 

comportamento comunitário. Nesse passo, em relação ao homem, a corrupção é um desvio de 

padrão moral de comportamento censurado pelo meio social22. 

Em seu sentido tradicional, a corrupção representava a falta de princípios morais 

(impureza moral) ou as condutas imorais cometidas por um indivíduo no contexto social ou 

político. O emprego do termo da corrupção - destruição, abuso, estragado - depende do 

contexto em que for aplicado, uma vez que possui variações entre as culturas e os valores 

cultivado por um meio social, mas, usualmente, tem sido utilizado para descrever os desvios 

de comportamentos humanos em relação ao cumprimento das normas sociais (jurídicas ou 

morais), como uma conduta inadequada e um comportamento inapropriado praticado por um 

indivíduo com uma posição de poder23. 

No sentido gramatical, a corrupção é definida como ato de corromper; decomposição; 

devassidão; depravação ou perversão24, bem como um processo de decomposição física ou 

orgânica de algo (processo natural); modificação ou adulteração das características originais 

(mudança de um estado de coisa ou de forma); um comportamento de depravação ou 

devassidão dos hábitos e costumes de determinada comunidade contrários aos princípios 

éticos e morais (moralidade); um ato ilegal praticado pelo funcionário público para obter 

vantagens indevidas em proveito próprio ou de terceiros, caracterizando crime de lesa-

pátria25. 

Não obstante, os termos corrupto e corruptor são adjetivos que tem a função de 

atribuir características ao substantivo da corrupção (gênero). O vocábulo corrupto advém do 

latim “corruptus”, que designa algo corrompido; estragado, deteriorado, representando a 

figura do sujeito que sofre a ação ou o efeito do ato de corrupção. Em contrapartida, o termo 

                                            
21 MARTINS, José Antônio. Corrupção. São Paulo: Globo, 2008 (Coleção Filosofia Frente & Verso), p. 12. 
22 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. A corrupção como fenômeno social e político. Revista de Direito 
Administrativo, Rio de Janeiro, v. 185, jul./set. 1991, p. 3. 
23 HOLMES, Leslie. Corruption: A very short introduction. New York: Oxford University Press, 2015, p. 1. 
24 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio da língua portuguesa. 5ª ed. Curitiba: Positivo, 
2010, p. 595. 
25 HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houassis da Língua Portuguesa. 2ª ed. Rio de 
Janeiro: Objetiva, 2007, p. 848. 
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corruptor possui origem no latim “corruptore”, que compreende o ato de corromper, seduzir 

ou usado, representando a figura do sujeito que pratica o ato de corrupção26. 

A doutrina reconhece a dificuldade em relação à conceituação do termo, em razão da 

multiplicidade dos atos de corrupção abordados por diversas áreas de pesquisas como um 

abuso de poder, bem como em relação à extensão dos efeitos causados nos diversos sistemas 

sociais27. A busca por uma definição adequada requer uma análise do conjunto de condutas 

inadequadas ou dos desvios de comportamento humano que são reprováveis pela ordem 

jurídica e pelo meio social e, também pela conjugação das variedades das espécies da 

corrupção praticadas nos setores públicos e privados, com o objetivo de possibilitar a 

formação de uma concepção ampla da corrupção para incorporar a multiplicidade das formas 

de abuso de poder ou de desvio de comportamento do ser humano. 

O objetivo de atribuir uma definição ampla consiste no enquadramento da 

multiplicidade dos atos de corrupção praticados nas relações do setor público e nas relações 

do setor privado. Desse modo, a abrangência dos atos de corrupção nos setores públicos e 

privados permite uma definição mais precisa acerca da corrupção, como o abuso de poder 

praticado por agentes públicos e particulares, visando à obtenção de vantagens indevidas para 

fins privados28. 

Em primeiro lugar, vale dizer que o fenômeno da corrupção é estudado pelos cientistas 

sociais em distintas formas de abordagens, na tentativa de buscar uma explicação 

esclarecedora da corrupção, com base em diferentes pontos de vista sociológicos. As teorias 

moralistas, funcionalistas, evolucionistas e ético-reformistas abordam as estruturas complexas 

da corrupção em várias perspectivas. 

A teoria moralista aborda a corrupção em uma perspectiva do padrão moral de 

conduta, como um comportamento contrário aos princípios éticos e aos valores morais de uma 

sociedade. Como observa Getúlio Carvalho, a corrente moralista considera a corrupção como 

                                            
26 TORRINHA, Francisco. Dicionário Latino Português. Porto: Gráficos Reunidos Ltda, 1942, p. 208. 
27 BIASSON, Rita de Cássia. Questão conceitual: o que é corrupção?. In: BIASSON, Rita de Cássia. Temas de 
corrupção política. São Paulo: Balão Editorial, 2012, p. 9. A respeito, essa dificuldade ocorre em grande parte 
porque a corrupção não pode ser definida com base em uma única disciplina, mas deverá ser analisada em um 
conjunto de áreas de forma recíproca, abrangendo uma visão da economia, da administração pública, da 
filosofia, da ciência política, do direito, da antropologia e da sociologia.  
28 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Guia para o uso do Sistema Interamericano de Direitos Humanos na Proteção 
de denunciantes de atos de corrupção.  Brasília: Ministério da Justiça, 2014, p.13. 
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um desvio de comportamento do indivíduo, devido à falta de caráter ou ausência de princípios 

ético-morais da conduta humana29. 

Como pode observar, a corrente moralista procura avaliar a corrupção impregnada ao 

conteúdo moral, designando um ato que viola as normas de conduta morais consagradas por 

uma comunidade política, ou seja, a reprovação da corrupção é atrelada a uma ação de 

imoralidade30. 

Por sua vez, a teoria funcionalista aborda a corrupção como uma função ou um 

instrumento eficaz para assegurar o desenvolvimento econômico e social. Os funcionalistas 

explicam que a corrupção é um processo funcional aos sistemas burocráticos ou aos sistemas 

com excessos de formalidades, porque consubstancia num mecanismo necessário para 

garantir o desenvolvimento e a integração socioeconômico, assim como visa reduzir o rígido 

processo centralizador e assegura a celeridade da tramitação dos procedimentos. 

Segundo Getúlio Carvalho, a corrente funcionalista se preocupa com os propósitos 

alcançados por instituições sociais, independentemente da questão da moralidade da conduta. 

A corrupção é considerada como um fator de estabilidade social que desempenha uma função 

num determinado contexto social e cultural, haja vista que possibilita a integração social, a 

estabilidade política, a participação político-partidária e concorrem com a promoção dos 

objetivos do desenvolvimento econômico e social31. 

Observa-se que, a corrente funcionalista reconhece a prática da corrupção como um 

meio de conseguir satisfazer uma necessidade individual ou como uma engrenagem 

instrumental de integração positiva às ações de desenvolvimento econômico e social. Não 

obstante, em um sistema jurídico formalista e burocratizado, a corrupção poderá contribuir 

para o melhor desempenho do sistema procedimental e para desbloquear determinadas 

situações de obstáculos32. 

Por outro lado, a teoria evolucionista procura analisar a corrupção através das 

mudanças socioeconômicas e de suas causas, sendo que de um lado averigua as modificações 

que afetam as instituições econômicas e sociais e, de outro lado, a percepção que a 

                                            
29 CARVALHO, Getúlio. Da contravenção à cleptocracia. In: LEITE, Celso Barroso (Org.). Sociologia da 
Corrupção. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1987, p. 67. 
30 BIASON, Rita de Cássia. Questão conceitual: o que é corrupção?. In: BIASON, Rita de Cássia (Org.). Temas 
de corrupção política. São Paulo: Balão Editorial, 2012, p. 9. 
31 CARVALHO, Getúlio. Da contravenção à cleptocracia. In: LEITE, Celso Barroso (Org.). Sociologia da 
Corrupção. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1987, p. 67-69. 
32 BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política. 12ª ed. Brasília: 
Universidade de Brasília, 2010, p. 292. 
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comunidade possui sobre as alterações provocadas pela corrupção. Os avanços progressivos e 

as mudanças das práticas sociais, políticas e econômicas de uma comunidade tem o condão de 

alterar os padrões de conduta e das regras institucionais, o que poderia influenciar na redução 

da corrupção33. 

O contraste dos hábitos, valores e costumes preponderantes de uma sociedade com as 

exigências da conjunta econômica, política e social, gera um conflito dual e uma tensão 

dialética que propicia a superação das estruturas tradicionais com a introdução de novos 

processos de modernização. Assim, o desenvolvimento dos sistemas sociais, políticos e 

econômicos (elementos externos) modifica os padrões de conduta e, por conseguinte, 

influencia os hábitos e costumes sociais em relação aos atos de corrupção praticados pelo 

indivíduo (elementos internos). 

A teoria ético-reformista analisa a corrupção como um sistema universal, sublinhando 

os aspectos disfuncionais pela capacidade de gerar desequilíbrios indesejáveis nos níveis das 

organizações e da comunidade. Nesse sentido, a corrente ético-reformista avalia a corrupção 

na perspectiva sistêmica como uma regra de conduta institucional e reconhece que as 

disfunções causadas pela corrupção poderia viabilizar uma reforma moralista, com a 

modificação de novos padrões de comportamentos e com a aceitação de novos valores éticos 

a serem implementados por meio de ações políticas34. 

Para os reformistas a corrupção é uma conduta sistêmica e institucionalizada em um 

determinado local, assim, para viabilizar a realização de seu controle social é preciso efetuar 

uma reforma específica, com a inserção de novos códigos ético-morais e com mudanças dos 

costumes e hábitos do comportamento humano, por meio de uma vontade política. A reforma 

operada pela ação política, com as mudanças dos comportamentos (hábitos e costumes) em 

razão da introdução de novos valores, torna-se cristalizada na organização social e passa a 

incorporar a personalidade dos indivíduos com reflexos nas suas ações individuais. 

Em contrapartida, a corrupção possui uma multiplicidade de dimensões, exercendo um 

tipo de influência em cada categoria dos sistemas sociais. Os analistas insatisfeitos com a 

concepção tradicional da corrupção - degeneração, rompimento ou depravação - procuraram 

                                            
33 CARVALHO, Getúlio. Da contravenção à cleptocracia. In: LEITE, Celso Barroso (Org.). Sociologia da 
Corrupção. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1987, p. 70-71. 
34 CARVALHO, Getúlio. Da contravenção à cleptocracia. In: LEITE, Celso Barroso (Org.). Sociologia da 
Corrupção. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1987, p. 71-77. 
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formular uma nova concepção de acordo com as transformações operadas pelos setores 

políticos, econômicos, jurídicos e socioculturais, pelas quais sempre passou a humanidade35. 

No direito positivo, a corrupção é abordada como um ato ilícito pela violação das 

normas jurídicas editadas pelo Estado, que visa resguardar um bem ou valor de relevância 

social. Na política, a corrupção representa o abuso e a ilegitimidade do exercício do poder 

político causado pela perda de confiança dos cidadãos e pela crise do exercício de um 

governo. Na economia, a corrupção é considerada como meio de obtenção de vantagens 

complementes e como um meio de maximização de rendas com a comercialização das 

decisões favoráveis. Na sociologia, a corrupção é considerada como um fato social 

materializado pelo desvio de comportamento contrário aos valores consagrados pela 

sociedade. Na religião, a corrupção é considerada como um pecado capital por conta dos 

vícios da natureza humana, assim como a transposição do justo para o pecado. Na filosofia, a 

corrupção representa a degeneração natural do mundo físico, a degeneração de uma forma de 

governo ou a decadência moral do indivíduo. 

Segundo José Arthur Rios, a corrupção possui várias dimensões de abordagem, sendo 

para um teólogo, a corrupção representa um ato de pecado ou uma situação de decadência da 

natureza humana; para o moralista, a corrupção é considerada uma conduta imoral praticada 

pelo ser humano; para o jurista, a corrupção é tida como um delito previsto na ordem jurídica; 

e para os cientistas sociais, a corrupção é um meio funcional para obtenção de uma vantagem 

indevida36. 

No mesmo sentido, Rodrigo Sánchez Rios entende que o fenômeno da corrupção 

espalha por diversos setores sociais, assim, poderá ser compreendido na perspectiva jurídica 

como uma prática ilícita; na perspectiva ética como uma conduta oposta aos valores morais; 

na perspectiva sociológica como os comportamentos individuais ou coletivos que causam a 

ruptura das normas sociais e impactos sobre a integração social; na perspectiva econômica 

                                            
35 SILVA, Maurício. Corrupção: tentativa de uma definição funcional. Revista de Administração Pública, Rio de 
Janeiro, v. 28, n° 23, jan./mar. 1994, p. 19-21. As dimensões da corrupção foram diferenciadas pelas correntes 
moralista, legalista e revisionista. Nesse sentido, para a corrente moralista a corrupção está relacionada com uma 
questão de natureza ética, representando a subtração dos padrões éticos de comportamento estabelecidos por 
determinada comunidade social, ou seja, um conjunto de valores morais é menosprezado para que determinado 
indivíduo ou grupo desfrute, privativamente, de uma vantagem ou benefício. A corrente legalista examina a 
corrupção como as ações contrárias ao conjunto de leis positivas instituídas ou dos padrões normativos de um 
sistema. Por último, a corrente revisionista analisa a corrupção como uma espécie de benefício limitado à 
sociedade ou como uma possibilidade de benefício, isto é, a corrupção é um instrumento destinado a romper 
determinados obstáculos políticos e administrativos criados pelas instituições.  
36 RIOS, José Arthur. A fraude social da corrupção. In: LEITE, Celso Barroso (Org.). Sociologia da Corrupção. 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1987, p. 85. 
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como uma prática de custo-benefício ou de mercado e livre concorrência; ou, na perspectiva 

política como o abuso de poder prejudicial ao regular funcionamento político37. 

Na dimensão jurídica, a corrupção é uma conduta ilegal praticada por um indivíduo 

em virtude da transgressão de uma norma previamente estabelecida pelo direito positivo38. 

Nesse contexto, a corrupção é uma conduta ilegal comissiva ou omissiva praticada por um 

agente público ou particular contrária ao ordenamento jurídico, em virtude da violação dos 

bens e valores tutelados pelo direito positivo. Segundo Julio Bacio Terracino, em sentido 

jurídico, a corrupção está associada com uma conduta humana e a transgressão das normas, 

ou seja, a corrupção consiste no abuso ilegal do poder para fins privados ou no abuso ilegal de 

uma posição de poder exercida por uma pessoa para obtenção de vantagens privadas, 

mediante uma atuação contrária à ordem jurídico-positiva39. 

Na dimensão política, a corrupção política traduz na ilegitimidade no exercício 

abusivo do poder em razão da falta de representação popular, sendo consubstanciada nos atos 

praticados pelos agentes políticos, mediante um desvio de poder ou abuso das funções 

públicas para auferir vantagens indevidas para fins privados. Ou seja, o agente político passa a 

atuar de modo diverso dos padrões do sistema político-normativo, mediante o favorecimento 

de interesses particulares em troca de recompensas ou pelo exercício de influências (ilegais e 

ilegítimas) sobre as decisões políticas do Estado, que resulta no comprometimento da 

legitimidade do sistema político-normativo40. 

No contexto econômico, a corrupção é considerada como uma fonte de renda adicional 

do agente corrupto ou como uma forma de benefício para os indivíduos que participam das 

transações41. No ponto de vista econômico, a corrupção ocorre quando os indivíduos 

determinam seus comportamentos para satisfazer seus próprios interesses privados, visando 

maximizar os seus rendimentos e bem-estar, assim como um mecanismo de distribuição de 

                                            
37 RIOS, Rodrigo Sánchez. A guisa de prefácio: A corrupção, sua repercussão e o seu enfoque multidisciplinar. 
In: LAUFER, Daniel (Coord.). Corrupção: uma perspectiva entre as diversas áreas do direito. Curitiba: Juruá, 
2013, p. 8-9.  
38 HERRERA, Marco Antoniio Machado. Construyendo ciudadanía forjamos un país sin corrupción: 
Conceptualizando la corrupción um aporte desde PSF. Lima: Misereor, 2006, p. 8. 
39 BACIO TERRACINO, Julio. Hard Law Connections Between Corruption and Human Rights. Review 
Meeting: Corruption and Human Rights. Geneva: International Council on Human Rights Policy, 2007, p. 4-5 
(Working Paper). 
40 BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política. 12ª ed. Brasília: 
Universidade de Brasília, 2010, p. 291. 
41 HERRERA, Marco Antoniio Machado. Construyendo ciudadanía forjamos un país sin corrupción: 
Conceptualizando la corrupción um aporte desde PSF. Lima: Misereor, 2006, p. 8. 
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recursos escassos no mercado42. Nesse sentido, a corrupção é um mercantilismo de decisões 

favoráveis e uma forma de racionalizar a economia por meio dos custos-benefícios43. 

Na dimensão social, a corrupção é considerada como uma conduta contrária às normas 

ético-morais da sociedade, assim como um comportamento contrário ao bem comum da 

sociedade44. Segundo Mário Oliveira Prado, a corrupção é a ação social secreta e deliberada, 

ilegal ou ilícita, perpetrada de acordo com os interesses particulares, por meio de uma posição 

de poder em espaços políticos institucionalizados e estruturados, que afetam a função de 

interesse coletivo e a moralidade social45. A par disso, Rita de Cássia Biason entende que no 

sistema social, a corrupção é um fenômeno social atrelado aos costumes e às tradições de um 

determinado país, sendo expressa por meio de ações que estimulam o processo de 

desenvolvimento político e econômico do Estado46. 

No sentido religioso, a corrupção designa o comportamento humano que subverte os 

compromissos, os planos e os projetos estabelecidos por Deus, bem como representa uma 

conduta praticada pelo indivíduo (pecador) que viola as leis divinas e os princípios e dogmas 

cristãos. Nesse passo, a corrupção religiosa está relacionada com o descumprimento das leis 

divinas, por meio da prática dos pecados capitais e da subversão dos compromissos de aliança 

e dos projetos de Deus47. 

De acordo com Russel Norman Champlin, a corrupção é descrita no texto bíblico de 

forma ampla e encontra subdividida nas seguintes categorias: a) corrupção física que é a 

                                            
42 COLLAO, Luis Rodríguez. Delimitación del concepto penal de corrupción. Revista de Derecho de la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, nº 25, 2004, p. 345-346. 
43 RIOS, José Arthur. A fraude social da corrupção. In: LEITE, Celso Barroso (Org.). Sociologia da Corrupção. 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1987, p. 100. 
44 HERRERA, Marco Antoniio Machado. Construyendo ciudadanía forjamos un país sin corrupción: 
Conceptualizando la corrupción um aporte desde PSF. Lima: Misereor, 2006, p. 8. 
45 PRADO, Mario Oliveira. Hacia una sociologia de la corrupción. Revista Probidad, nº 16, oct./nov., 2001, p. 7-
10. 
46 BIASON, Rita de Cássia. Questão conceitual: o que é corrupção?. In: BIASON, Rita de Cássia (Org.). Temas 
de corrupção política. São Paulo: Balão Editorial, 2012, p. 10. 
47 BÍBLIA SAGRADA EDIÇÃO PASTORAL. 23ª ed. São Paulo: Paulus, 1997. Em relação à corrupção na 
perspectiva religiosa, o primeiro ato de corrupção registrado no texto bíblico foi o pecado original da raça 
humana, no momento em que a serpente convenceu a mulher (Eva) e no momento em que cedeu à tentação da 
serpente para seduzir o seu companheiro (Adão), com a finalidade que ele provasse o fruto (maçã) proibido por 
Deus no Jardim do Éden. Em contrapartida, na bíblia é possível verificar diversas passagens sobre o que seria 
uma corrupção sob o ponto de vista religioso, a saber: a autossuficiência humana é o auge da corrupção, em 
virtude da pessoa se considerar um semideus e por projetar uma super-humanidade independente do projeto 
original de Deus (Gn 6, 1-8, p. 19); A corrupção do justo é a transposição para o pecado, momento em que o 
justo passa a cometer injustiças (Ecl 26, 19, p. 923); Os chefes que praticam corrupção são bandidos e cúmplices 
de ladrões porque oprimem o povo e praticam injustiças em troca de subornos e presentes; a justiça retornará a 
imperar na sociedade quando os chefes corruptos forem substituídos por governantes e juízes que regate o direito 
e a justiça (Is 1, 21-31, p. 950). 
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decadência do corpo humano (Sal. 16:10; I Cor. 15:42,50); b) corrupção cerimonial designava 

os defeitos de algum animal, que o tornavam impróprio para o sacrifício (Lev. 22:25); c) 

corrupção moral ou religiosa que representava a ruína da pessoa por causa de um pecado 

(Deu. 9:12; II Ped. 1:4, 2:9); d) corrupção escatológica que é a destruição externa ou o destino 

final do gênero humano (Gál. 6:8, 6:18); e) corrupção do universo consiste na decadência do 

universo físico ou o fim dos tempos (Rom.8:21; Col.2:22; II Ped. 2:2). Em síntese, as formas 

de corrupção estavam relacionadas com a natureza moral da pessoa, haja vista que o homem 

em seu estado de corpo físico corruptível deverá se revesti de incorruptibilidade, por meio do 

labor honesto e espiritual para viabilizar sua chegada a uma dimensão eterna nos céus48. 

No contexto filosófico, a corrupção possui conotações metafísicas, que para a reflexão 

grega, consiste na dissolução de algo, por oposição à força produtora e à sua criação, ou seja, 

traduz numa alteração de um sujeito para um não-sujeito (modificação da ordem física das 

coisas)49. Na concepção filosófica, a corrupção é utilizada para designar os seguintes sentidos: 

a) No sentido físico (natureza dos corpos), a corrupção é a degeneração de um ciclo natural ou 

biológico das coisas; b) No sentido político, a corrupção consiste na degeneração de uma 

forma de governo político ou uma decadência das instituições em momentos de crise; c) No 

sentido social, a corrupção representa a depravação de uma conduta moral do homem e a 

ausência de participação política dos cidadãos (falta de decoro e de virtude cívica). 

No entanto, as dimensões mais utilizadas para abordar o fenômeno da corrupção é o 

econômico, jurídico, social e político. A maioria dos pesquisadores opta em realizar uma 

abordagem da corrupção como uma conduta humana transgressora das regras jurídicas e dos 

princípios éticos-morais consagrados por uma determinada comunidade política. Por 

conseguinte, em um sentido técnico-jurídico, a corrupção é considerada como uma conduta 

ilegal revestida de imoralidade praticada pelo agente público ou por um particular, destinado à 

obtenção de vantagens indevidas para satisfazer os interesses particulares50. 

                                            
48 CHAMPLIN, Russel Norman. Enciclopédia de Bíblia Teologia e Filosofia: Volume 1 A-C. 7ª ed. São Paulo: 
Hagnos, 2004, p. 934. 
49 RUSS, Jaqueline. Dicionário de Filosofia: os conceitos, os filósofos, 1850 citações. São Paulo: Scipione, 
1994, p. 55. 
50 A doutrina utiliza as seguintes definições sobre a corrupção. Luiz Regis Prado, Érika Mendes de Carvalho e 
Gisele Mendes de Carvalho, a corrupção é a conduta de interposição dos interesses privados dos agentes 
públicos ou de terceiros em detrimento dos interesses do Estado, que resultaem um enriquecimento pessoal do 
agente, em virtude da apropriação ou dos desvios dos recursos públicos que são transferidos para o patrimônio 
particular. PRADO, Luiz Regis; CARVALHO, Érika Mendes de; CARVALHO, Gisele Mendes de. Curso de 
Direito Penal Brasileiro. 14ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.347; Manoel Gonçalves Ferreira 
Filho entende que a corrupção é a conduta da autoridade pública que exerce o poder de modo indevido em 
benefício dos interesses particulares em troca de uma retribuição de ordem material. FERREIRA FILHO, 
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As normas internacionais anticorrupção (Convenção sobre o Combate a Corrupção de 

Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais; Convenção 

Interamericana contra a Corrupção; Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção) não 

apresentam nenhuma definição sobre a corrupção, mas estabelece uma multiplicidade de 

tipificações de condutas e de atos ilícitos específicos caracterizadores da corrupção, como a 

prática do suborno, os desvios de recursos públicos, o tráfico de influência, o enriquecimento 

ilícito e o abuso de poder nos setores públicos e privados. 

Todavia, o Protocolo da Comunidade de Desenvolvimento da África do Sul (SADC) 

procurou estabelecer uma definição legal para a corrupção, representando quaisquer atos ou 

práticas de subornos ou comportamentos irregulares de pessoas encarregadas de 

responsabilidades nos setores públicos ou privados, que visam obter vantagens indevidas em 

proveito próprio ou para outrem51. De acordo com o protocolo, a corrupção é considerado um 

ato ilícito de abuso de poder ou uma conduta inapropriada praticada por um indivíduo com 

uma posição de poder na esfera pública ou privada, que visa obter benefícios indevidos para 

satisfazer interesses particulares ou de terceiros. 

Por seu turno, as principais entidades e organizações internacionais de combate à 

corrupção definem a corrupção de uma forma genérica, visando o agrupamento da 

multiplicidade dos atos de corrupção em um único sentido, como um abuso de uma posição 

de poder para de fins privados. 

Nesse sentido, organização não governamental Transparência Internacional define a 

corrupção como o abuso do poder para obtenção de benefícios privados, bem como o abuso 

do poder de confiança para fins privados52. Por sua vez, a agência anticorrupção “U4 Anti-

Corruption Resource Centre” procura definir a corrupção como o abuso do poder confiado 

                                                                                                                                        
Manoel Gonçalves. A corrupção como fenômeno social e político. Revista de Direito Administrativo, Rio de 
Janeiro, v. 185, jul/set 1991, p. 1/10; Segundo Joseph Nye, a corrupção é um comportamento que desvia dos 
deveres normativos associados ao cargo público para obter vantagens particulares mediante o recebimento de 
valores ou status pessoais, assim como representa a violação das normas das funções públicas que proíbem as 
condutas de subornos (recompensas para subverter uma posição de confiança), de nepotismo/clientelismo 
(escolha de epessoas ao invés do mérito) e de apropriação indevida de valores (desvio de recursos públicos para 
benefício particular). NYE, Joseph S. Corruption and Political Development: A cost-benefit analysis. In: 
HEIDENHEIMER, Arnold J.; JOHNSTON, Michael (Ed.). Political Corruption: Concepts & Contexts. 3ª ed. 
New Jersey: Transaction Puhlishers, 2007, p. 282. 
51 SOUTHERN AFRICAN DEVELOPMENT COMMUNITY. Protocol Against Corruption. Disponível em: 
<http://www.sadc.int/files/7913/5292/8361/Protocol_Against_Corruption2001.pdf>. Acesso em 22 de abr. 2016. 
52 TRANSPARENCY INTERNATIONAL. How do you define Corruption?. Disponível em: 
<http://www.transparency.org/whoweare/organisation/faqs_on_corruption>. Acesso em 21 de mar. 2016; 
TRANSPARENCY INTERNATIONAL. The Anti-Corruption Plain Language Guide. Berlin: Transparency 
International, 2009, p. 14. 
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para obtenção de vantagens particulares. A justificativa encontra três elementos específicos 

para abranger os atos de corrupção pública e os atos de corrupção privada: a) no primeiro 

critério, a corrupção poderá incidir nos setores públicos e nos setores das iniciativas privadas; 

b) no segundo critério, a corrupção é praticada por um indivíduo ou por um grupo de pessoas 

nas relações com o poder público ou nas relações com as organizações dos setores privados; 

c) no terceiro critério, a corrupção poderá ser praticada por um cidadão comum ou por um 

representante de organização das relações sociais, com a finalidade de obter vantagens 

indevidas em detrimento de outrem53. 

O Banco Mundial estabelece uma definição da corrupção como o abuso do poder 

público para obter benefícios privados, sendo que abuso do cargo público para fins 

particulares acontece quando o agente aceita, solicita ou exige o pagamento de um suborno 

para terceiros ou quando o particular oferece subornos para burlar as políticas e os 

procedimentos públicos, visando obter uma vantagem54. O Fundo Monetário Internacional 

(FMI) define a corrupção como o abuso do poder de confiança da autoridade pública para 

obter benefício privado, uma vez que a sua prática é relacionada com a falta de governança e 

resulta na perda de confiança da população na legitimidade do governo, na falta de 

integridade nas relações de mercado, na distorção da concorrência entre as empresas e o 

desenvolvimento econômico55. Por fim, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OECD) define a corrupção como o abuso das funções públicas ou privadas para 

obtenção de vantagens pessoais56. 

Para Dan Hough, a corrupção é o abuso do poder confiado para obter benefícios 

particulares57, porque permite uma e o seu enquadramento no conjunto de práticas específicas 

da corrupção praticadas pelos indivíduos detentores de uma posição de poder no setor público 

ou privado. Do mesmo modo, Carl Friedrich entende que a corrupção representa um desvio de 

comportamento previsto por uma regra jurídica associado com uma motivação especial de 

obter vantagens particulares a expensas do poder público, ou seja, a corrupção constitui o uso 
                                            
53 U4 ANTI-CORRUPTION RESOURCE CENTRE. The basics of anti-corruption. Disponível em: 
<http://www.u4.no/articles/the-basics-of-anti-corruption/>. Acesso em 21 de mar. 2016. 
54 THE WORLD BANK. Helping countries combat corruption: the role of the World Bank. Washington: World 
Bank Group, 1997, p. 8.  
55 INTERNATIONAL MONETARY FUND. The IMF and Good Governance. Disponível 
em:<http://www.imf.org/external/np/exr/facts/gov.htm>. Acesso em 20 de abr. 2016. 
56 ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT. Corruption: A Glossary of 
International Criminal Standards in Criminal Law. Paris: OECD Publishing, 2008, p. 23. 
57 HOUGH, Dan. Find a way through the corruption: Three lessons from the Panama Papers. Disponível em: 
<https://www.psa.ac.uk/insight-plus/blog/finding-way-through-corruption-three-lessons-panama-papers>. 
Acesso em 18 de abr. 2016. 
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do poder público para obtenção de benefícios particulares (preferências, prestígios ou 

vantagens), mediante a violação das regras jurídicas e dos padrões de conduta moral58. 

Como se pode observa, os sentidos atribuídos à corrupção pelos pesquisadores, pelas 

entidades e organizações internacionais apresentam duas modalidades, uma no sentido restrito 

e a outra no sentido amplo. O sentido restrito vincula a prática da corrupção somente aos 

setores públicos e o sentido amplo procura vincular a prática da corrupção nos setores 

públicos e nos setores privados (empresas e corporações). A opção pela abordagem genérica 

da corrupção objetiva sua aplicação para os comportamentos impróprios praticados por 

indivíduos que ocupam uma posição de poder ou para as condutas ilegais cometidas pelos 

sujeitos do setor público e do setor privado59. 

Nesse contexto, Lessie Holmes explica a diferenciação dos sentidos atribuídos à 

corrupção. Em um sentido restrito, a corrupção é o abuso do poder público para obtenção de 

vantagens privadas (“the abuse of public office for private gain”), tendo em vista que 

representa o abuso de poder cometido pelo agente público para obter vantagens indevidas para 

fins privados. No sentido amplo, a corrupção consiste no abuso do poder de confiança para 

obter vantagens privadas (“the abuse ofentrusted power for private gain”), que caracteriza os 

abusos de uma posição de confiança cometidos pelos agentes públicos ou pelos representantes 

executivos dos setores da iniciativa privada, com o objetivo de obter vantagens indevidas para 

fins particulares60. 

Em síntese, as organizações internacionais conceituam a prática da corrupção como o 

abuso do poder de um cargo e de uma posição de confiança para fins particulares, com o 

objetivo de abranger a multiplicidade de espécies de atos de corrupção perpetrados por 

                                            
58 FRIEDRICH, Carl J. Corruption concepts in historical perspective. In: HEIDENHEIMER, Arnold J.; 
JOHNSTON, Michael (Ed.). Political Corruption: Concepts & Contexts. 3ª ed. New Jersey: Transaction 
Puhlishers, 2007, p. 15. 
59 NUNES, Antonio Carlos Ozório. Corrupção: O combate através da prevenção. In: PIRES, Luis Manuel 
Fonseca; ZOCKUN, Maurício; ADRI, Renata Porto (Coord.). Corrupção, ética e moralidade administrativa. 
Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 18. 
60 HOLMES, Leslie. Corruption: A very short introduction. New York: Oxford University Press, 2015, p. 3-4. 
Os analistas enfrentam um obstáculo na tentativa de combater a corrupção pela problemática da divergência e 
confusão sobre a sua definição, pois de um lado a corrupção é um aspecto interpretativo de conduta inapropriada 
e, de outro lado, possui uma abordagem legalista como uma ação ou omissão prevista no ordenamento jurídico. 
No entanto, as entidades e organizações internacionais procuram estabelecer a definição da corrupção em um 
sentido restrito “o abuso do cargo público para fins privados”, bem como em um sentido amplo “o abuso de 
uma posição de confiança para fins privados”. O uso do sentido restrito é criticado pelos pesquisadores por dois 
motivos: o primeiro motivo consiste na delimitação do abuso de poder para as funções públicas, não abrangendo 
a corrupção no setor privado; o segundo motivo é a ideologia neoliberal, que reduziu as tarefas do Estado e 
ampliou o papel e o funcionamento do setor privado (mercado) na ordem econômica, por meio de políticas de 
privatizações, austeridade fiscal, desregulamentação e livre comércio, o que fez gerar um aumento da corrupção 
no setor privado. 
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agentes públicos e pelos indivíduos das iniciativas privadas, bem como o enquadramento do 

uso irregular ou inadequado dos poderes outorgados ao indivíduo, nas espécies de corrupção 

previstas e reprovadas pela lei (atos contrários à lei) ou nas espécies de corrupção reprovadas 

pelas normas de integridade (atos contrários aos princípios éticos)61. 

Por tais razões, o adequado seria considerar a corrupção como um conjunto de 

procedimentos e ações contrárias às normas legais e aos princípios de condutas morais 

praticadas nas atividades do setor público e nas atividades do setor privado, destinado à  

obtenção de um proveito indevido para o agente ou para terceiros62. Nestes termos, o sentido 

amplo da corrupção é utilizado para designar o mau uso das atribuições outorgadas a um 

indivíduo que exerce uma posição de poder no setor público ou privado, mediante o abuso de 

confiança atribuída. 

Observa-se que a corrupção é composta pelos seguintes elementos: a) o abuso do 

cargo ou de uma posição de poder (excesso de poder ou desvio do poder); b) a violação das 

normas de conduta do setor público ou do setor privado; c) a obtenção de uma vantagem 

indevida para fins particulares ou para benefícios pessoais em favor do indivíduo que abusa 

do poder63. Nesse sentido, os critérios utilizados para identificação dos atos de corrupção - o 

abuso de uma posição de poder de um cargo público ou privado, o abuso de confiança, a 

percepção de vantagens indevidas para fins privados-, permite o enquadramento da conduta 

corrupta praticada tanto no setor público como no setor privado, assim como a subsunção aos 

atos ilegais e aos atos imorais praticados pelos agentes públicos e pelos particulares. 

Destarte, Maria Garcia adota um sentido amplo para definição do fenômeno, 

entendendo que a corrupção é a utilização inapropriada de um poder de confiança outorgado 

por um terceiro (cidadão ou qualquer pessoa) a um sujeito do setor público ou privado (agente 

público ou dirigentes particulares), que visa à obtenção de vantagens indevidas para satisfazer 

os seus interesses particulares64. No relatório de motivos da Convenção Civil sobre a 

Corrupção elaborada pelo Conselho da Europa, a corrupção traduz no comportamento 

inapropriado perpetrado por pessoas que ocupam uma posição de poder e que são 

                                            
61 HUMAN RIGHTS COUNCIL. Final report of the Human Rights Council Advisory Committee on the issue of 
the negative impact of corruption on the enjoyment of human rights. 2015 (A/HRC/28/73), p. 3-4. 
62 SOUSA; José Pedro Galvão de; GARCIA; Clovis Lema; CARVALHO, José Fraga Teixeira de. Dicionário da 
Politica. São Paulo: T.A Queiroz, 1998, p. 143. 
63 GÓMEZ, Nicolás (Coord.). Ética, transparency y lucha contra la corrupción em la Administración Pública: 
Manual para el ejercicio de la función pública. Buenos Aires: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 
Nación, 2009, p. 19. 
64 GARCIA, Maria. Constituição e Estado de Direito: refletindo sobre a teoria da corrupção de John Patrick 
Dobel. Revista de Direito Constitucional e Internacional, São Paulo, ano 18, n° 70, jan./mar. 2010, p. 95. 
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encarregadas de responsabilidades no setor público ou no setor privado, por violarem os 

deveres normativos de conduta inerentes ao estatuto de funcionário público ou da organização 

privada, destinado a obter vantagens indevidas em proveito próprio ou para outrem65. 

Em linhas gerais, a corrupção designa o abuso do poder e o abuso de uma posição de 

confiança, em virtude do exercício irregular ou do uso indevido dos poderes atribuídos aos 

agentes públicos e aos indivíduos da iniciativa privada, causado pela transgressão das normas 

de conduta social (jurídicas ou ético-morais) estabelecidas por uma determinada comunidade, 

com o objetivo de obter de vantagens indevidas para fins particulares. 

A conduta corrupta torna-se altamente nociva ao Estado Democrático de Direito pelos 

impactos ocasionados, por meio da destruição dos valores da moralidade e dos deveres de 

cidadania e, consequentemente, pela ruptura das diretrizes do contrato social formada através 

do consenso comunitário e pela vontade geral dos cidadãos. Por tais razões, na medida em que 

aumentam-se os índices de corrupção e de injustiças sociais, menores serão as políticas 

públicas de implementação dos direitos fundamentais, o que acaba culminando na condução 

de uma relação simbiótica entre a corrupção e o comprometimento dos direitos fundamentais 

dos indivíduos66. 

Em outra perspectiva, a garantia do exercício dos direitos fundamentais é essencial 

para a formação da consciência da cidadania e para coibir os desvios de conduta na 

Administração Pública, tendo em vista que a prática da democracia participativa possui um 

efeito de caráter educativo ao possibilitar uma aproximação dos cidadãos nos assuntos do 

governo e um maior controle sobre os atos praticados pelos governantes67. 

Portanto, a corrupção representa o abuso do poder praticado por um agente público 

que visa obter vantagens indevidas para fins privados, bem como a conduta inadequada 

cometida por um particular encarregado de uma posição de poder, com o objetivo de obter 

vantagens indevidas para fins privados. Ou seja, consubstancia em um ato comissivo ou 

omissivo ilegal revestido de imoralidade, praticado pelo agente público ou por particulares, 

mediante a obtenção de vantagens e de benefícios indevidos para satisfazer seus interesses 

particulares ou de terceiros. 

                                            
65 COUNCIL OF EUROPE. Explanatory Report to the Civil Law Convention on Corruption. Disponível em: 
<https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900-
0016800cce45>. Acesso em 18 de set. 2016. 
66 GARCIA, Emerson. A corrupção: uma visão jurídico-sociológica. Revista de Direito Administrativo, Rio de 
Janeiro, v. 233, jul./set. 2003, p. 117. 
67 RAMOS, Elival da Silva. Ética e Política. In: ZILVETI, Fernando Aurelio; LOPES, Sílvia (Coord.). O regime 
democrático e a questão da corrupção política. São Paulo: Atlas, 2004, p. 94.   
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1.1 Evolução histórica da Corrupção 

 

 

A análise do contexto histórico é imprescindível para entender os sentidos atribuídos 

ao fenômeno da corrupção no curso das gerações e etapas da civilização humana, haja vista a 

multiplicidade dos desvios de comportamento e das formas de abuso do poder perpetradas 

pelos governantes. Logo, a preocupação de realizar uma breve digressão acerca da evolução 

histórica da corrupção é de estruturar e de auxiliar a compreensão dos sentidos atribuídos nos 

diversos contextos da história da civilização humana. 

De modo geral, a prática da corrupção é muito antiga o que inviabiliza precisar o 

momento em que surgiu no meio social, mas existem relatos bíblicos que narram a prática de 

corrupção pelos homens desde os tempos remotos. A corrupção e as condutas abusivas contra 

o Estado são acontecimentos universais, históricos e geograficamente incidentes nas 

comunidades globais68. 

Segundo José Antônio Martins, a corrupção possui uma conotação histórica e o seu 

sentido sofreu relevantes modificações no decorrer da civilização da humanidade, de acordo 

com o contexto histórico, cultural e social de um determinada comunidade. A terminologia da 

corrupção passou por consecutivos processos de alterações e modificações no decorrer da 

história, desde o simples processo natural de degradação dos corpos físicos (concepção 

clássica) para a noção de ilegalidade (concepção atual)69. 

Por conseguinte, Fernando Filgueiras explica que a corrupção carrega uma forte 

conotação histórica, assentados em traços hermenêuticos que devem ser compreendidos para 

devida análise do seu objeto. A compreensão dos diferentes significados e sintaxes em que a 

corrupção foi pensada ao longo da história do pensamento político ocidental são 

indispensáveis para construção e evolução do sentido atual da corrupção. Desse modo, a 

história das recepções dos termos e as inovações conceituais possibilita o entendimento dos 

diferentes significados da corrupção e das respectivas aplicações no plano prático político70. 

Por tais razões, em cada momento histórico o sentido atribuído à corrupção teve 

variações terminológicas limitadas ao tempo e ao espaço da época em foi trabalhado e 

                                            
68 GARCIA, Maria Cristina. Corrupção e perversidade do Estado e a nova ordem mundial. São Paulo: Edicon, 
2006, p. 7-8.  
69 MARTINS, José Antônio. Corrupção. São Paulo: Globo, 2008 (Coleção Filosofia Frente & Verso), p. 12-36. 
70 FILGUEIRAS, Fernando. Corrupção, Democracia e Legitimidade. Belo Horizonte: Universidade Federal de 
Minas Gerais, 2008 (Humanitas Pocket), p. 26. 
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desenvolvido, conforme os valores sociais, filosóficos, culturais, econômicos e políticos 

cultivados por uma determinada comunidade. Em todos os sentidos utilizados para designar a 

corrupção houve sempre uma correlação com a alteração das características de uma conduta 

humana e com a transgressão das normas sociais. 

Em um primeiro momento, a corrupção foi analisada no sentido de processo natural de 

degeneração dos corpos ou como processo indispensável e necessário para assegurar o 

equilíbrio e a ordem da natureza (contexto biológico). Por derradeiro, com a transposição da 

acepção para o contexto político e social, a corrupção passou a ser designada como as ações 

humanas transgressoras das normas e dos valores sociais consagrados por uma comunidade 

política mediante a sobreposição dos interesses particulares em detrimento do bem comum, e, 

portanto, passou a ser controlada para garantir a manutenção da ordem social e para impedir a 

ruína de um governo constituído. 

No contexto do círculo histórico-linguístico, a atribuição do sentido da corrupção foi 

analisada na dimensão do discurso político associada aos aspectos morais do agir, com base 

na teoria política clássica e moderna. Em todos os contextos, a corrupção representa a 

precedência dos interesses privados dissociada aos valores e normas que organizam o 

interesse público, ou seja, a corrupção é o comportamento contrário às normas morais com a 

sobreposição das vantagens privadas sobre o bem comum da coletividade. Nestes termos, a 

genealogia da corrupção compreende quatro elementos que definem o pensamento político 

ocidental, a saber: a) elemento republicano, a corrupção é a ausência de institucionalização do 

conflito entre os homens e a ausência de participação do povo nos assuntos públicos; b) 

elemento autoritativo, a corrupção é vinculada à falha do soberano em garantir a obediência 

dos súditos na lei; c) elemento liberal, a corrupção é a iniquidade do soberano e a ausência de 

um poder dividido; d) elemento comunitário, a corrupção é a degeneração moral e dos bons 

costumes da comunidade política71. 

No prisma político, a evolução histórica da corrupção está relacionada com os ciclos 

de crise de legitimação do poder político, haja vista que os momentos de crises institucionais 

representam a erosão das bases consensuais formada pelas normas sociais e pelos valores 

fundantes da organização da comunidade política. Dessa forma, o sentido histórico-político da 

corrupção está relacionado ao processo de patologia institucional e a degeneração do governo, 

tendo como causa as transformações sociais e as mudanças das formas do exercício do poder 
                                            
71 FILGUEIRAS, Fernando. A teoria política da corrupção. Disponível em: 
<http://www.ecsbdefesa.com.br/fts/TPC.pdf>. Acesso em 11 de out. 2016, p. 1 e 27. 
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político, enquanto no que se refere à esfera pública, a compreensão da corrupção está 

associada com a noção de ilegalidade e a dissociação com o bem comum e o interesse 

público72. 

 

 

a) Corrupção na Antiguidade 

 

 

Na antiguidade clássica, o sentido atribuído à corrupção estava relacionada com a 

ideia de um processo natural de degradação e de deterioração da ordem da natureza das 

coisas. Os gregos atribuíram à corrupção o sentido de um processo de degeneração natural dos 

objetos físicos, subdividida por um conjunto de etapas, com início (nascimento), meio 

(desenvolvimento) e fim (degeneração). A corrupção era associada com o ciclo vital dos seres 

e degeneração dos corpos físicos, ou seja, consistia num processo natural de degeneração dos 

corpos que culminava na sua morte73. 

Nos tempos remotos, a corrupção possuía uma conotação metafísica que se 

consubstanciava na dissolução de um objeto físico por oposição à força produtora ou ao 

elemento da criação, que traduzia na alteração de um sujeito para um não-sujeito através da 

modificação da ordem natural das coisas74. De acordo com Aristóteles, a corrupção designava 

a destruição, a degradação ou a decomposição de uma substância em razão dos movimentos 

dos corpos físicos75. 

No referencial linguístico aristotélico, a corrupção estava associada com a ideia de 

degeneração, putrefação ou destruição, representando um profundo processo de transformação 

natural dos seres da natureza em razão da mudança da matéria no contexto dos movimentos. 

                                            
72 FILGUEIRAS, Fernando. Corrupção, Democracia e Legitimidade. Belo Horizonte: Universidade Federal de 
Minas Gerais, 2008 (Humanitas Pocket), p. 83-85. 
73 MARTINS, José Antônio. Corrupção. São Paulo: Globo, 2008 (Coleção Filosofia Frente & Verso), p. 13. A 
palavra corrupção na antiguidade estava associada com um processo natural ou etapas de um corpo vivo que se 
desgasta para se chegar à morte. O desgaste ou a degeneração atinge as estruturas básicas de um corpo físico que 
começa pelas partes e perpassa pelo todo. 
74 RUSS, Jaqueline. Dicionário de Filosofia: os conceitos, os filósofos, 1850 citações. São Paulo: Scipione, 
1994, p. 55. 
75 ABBAGNANO. Nicola. Dicionário de Filosofia. 4ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 214. “Segundo 
Aristóteles, constitui, juntamente com o seu corpo, a geração, a atualidade de uma das quatro espécies de 
movimento, mais especialmente do movimento substancial, em virtude do qual a substância se gera ou se destrói. 
“A corrupção”, diz Aristóteles, “é uma mudança que vai de algo ao não ser desse algo; é absoluta quando vai da 
substância ao não-ser da substância, especifica quando vai para a especificação oposta.”  
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Por conseguinte, o termo da corrupção surgiu entre os gregos nos estudos sobre a natureza dos 

objetos físicos e a partir de uma cosmologia assentada em dois planos: as formas consideradas 

perfeitas pela ausência da corrupção no mundo dos deuses e as formas consideradas 

imperfeitas do mundo dos homens pela sujeição à prática da corrupção76. 

Em linhas gerais, a corrupção possuía um contexto biológico e natural de 

decomposição ou deterioração de um objeto físico (corpos), associado com os momentos do 

ciclo da vida dos seres humanos, a partir do momento em que os corpos começam perder o 

seu vigor físico e a sua vitalidade para morte77. Em seguida, a concepção da corrupção como 

um processo natural e biológico de deterioração dos corpos físicos foi modificado com a 

respectiva transposição para o contexto político e social. 

Os filósofos observaram que as cidades e os entes políticos são corpos naturais 

passíveis de degeneração (corrupção), o que possibilitou a aplicação do sentido da corrupção 

no contexto das ações políticas78, designando a deterioração do ente político e a degeneração 

das formas de governo causada pelos desvios dos princípios estruturantes da constituição de 

uma cidade. 

A analogia ou a transposição da corrupção natural para a ordem política e social 

permitiu que Aristóteles concebesse as formas de exercício do governo, demonstrando que a 

política constituída pelo saber prático é caracterizada por uma falibilidade, ou seja, a política 

como entidade não material (retórica), pertence ao mundo natural e sujeita a uma constante 

                                            
76 FILGUEIRAS, Fernando. Corrupção, Democracia e Legitimidade. Belo Horizonte: Universidade Federal de 
Minas Gerais, 2008 (Humanitas Pocket), p. 29-31. A corrupção foi um problema comum entre os pensadores 
gregos ao fazer uma analogia do mundo físico com o mundo humano. De acordo com Aristóteles, o mundo 
natural (mundo físico) é constantemente sujeito à corrupção como um processo de mudança fundado em um 
substrato material, que coloca de modo inseparável os princípios que organizam a natureza. O ser sujeito à 
corrupção é compreendido por sua ordem e estabilidade, enquanto que o movimento da geração e da corrupção 
assegura a continuidade do processo e do poder de dissolução da diversidade e da mudança. A possibilidade da 
corrupção é uma questão de ordem natural de um processo de movimentos antinômicos necessários à natureza 
das coisas, ou seja, para continuação da ordem da natureza é indispensável a constante possibilidade de haver a 
corrupção, como condição necessária para assegurar a integridade do ser em face das diversidades do universo. 
Nesse passo, a possibilidade de haver corrupção assegura a geração de mecanismos para o controle da natureza 
das coisas, uma vez que realiza a reprodução segundo uma ordem natural (biológica). Em relação ao mundo 
natural, a corrupção é uma contraposição à ordem das coisas porque representa os movimentos dos corpos 
tendentes a corromper a estabilidade por meio da geração de novos mecanismos para a consolidação e a 
manutenção da integridade das coisas. A geração e a corrupção ocorrem de forma simultânea porque fazem parte 
da natureza das coisas.  
77 MARTINS, José Antônio. Corrupção. São Paulo: Globo, 2008 (Coleção Filosofia Frente & Verso), p. 13. 
78 MARTINS, José Antônio. Corrupção. São Paulo: Globo, 2008 (Coleção Filosofia Frente & Verso), p. 13-14. 
A filosofia grega entendia que a corrupção designava um processo natural inexorável dos corpos físicos da 
natureza. No entanto, com o desenvolvimento da participação social dos cidadãos na polis, a noção biológica da 
corrupção sofreu evoluções e passou a ser aplicado no contexto da moralidade e dos costumes dos homens, como 
critério de qualificação das ações humanas e da participação social.  
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corrupção. A virtude é um ato (capacidade de ação) com a disposição moral destinada a 

controlar as paixões humanas e a corrupção é uma potência que age em função de dois vícios 

- um vício constituído pelo excesso da ação (amor à riqueza e à honra) e o outro vício 

constituído pela deficiência das paixões (apatia e fuga) - que provocam a degeneração das 

virtudes do agir humano e do governo79. 

No contexto político da antiguidade, a corrupção relacionava-se com as mudanças das 

formas de governo. Os filósofos diziam que a mudança do regime político acontece quando a 

intensidade da degeneração e a da corrupção alcançam níveis elevados ao ponto de efetuar a 

deposição de um regime político e a respectiva constituição de um novo, com a finalidade de 

reorganizar a cidade e restaurar o convício social80. O processo de degeneração dos regimes 

políticos e a corrupção da virtude poderão ser contrariados pela a intervenção justa e oportuna 

dos legisladores para restaurar a ordem da organização social81. 

Nestes termos, Platão foi o primeiro filósofo que produziu a explicação da corrupção 

no corpo político como uma degeneração das formas de governo, por meio da explicação de 

um ciclo político regrado a partir das mudanças de formas de governo de uma cidade, 

nascendo com a monarquia e alterando sucessivamente as formas de governo ao ponto da 

cidade novamente voltar a ser governada por um monarca. O ciclo incessante e permanente de 

transformações políticas é movido pelas ações de corrupção dos governantes, provocando a 

sua degeneração e a constituição de um novo regime de governo político82. 

 

 

Figura 1: O ciclo de degeneração das formas de governo segundo Platão 

 

                                            
79 FILGUEIRAS, Fernando. Corrupção, Democracia e Legitimidade. Belo Horizonte: Universidade Federal de 
Minas Gerais, 2008 (Humanitas Pocket), p. 32-34. 
80 MARTINS, José Antônio. Corrupção. São Paulo: Globo, 2008 (Coleção Filosofia Frente & Verso), p. 26-29. 
81 ARISTÓTELES. A política. São Paulo: Martin Claret, 2006, p. 28. 
82 MARTINS, José Antônio. Corrupção. São Paulo: Globo, 2008 (Coleção Filosofia Frente & Verso), p. 21-22. 
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Fonte: José Antônio Martins83 

 

O propósito do Estado grego era promover as virtudes dos homens, com o objetivo de 

obter a “eudaimonia” - vida digna ou bem comum -, que representa toda ação humana 

orientada ao bem comum e à felicidade dirigida pela virtude perfeita84. No entanto, não havia 

nenhum sistema político que cumprisse o objetivo, em razão da tendência dos defeitos dos 

governos que concebia os “males” que eram opostos às virtudes. Os governantes possuíam 

uma tendência de agir segundo seus próprios interesses em detrimento do bem do Estado e do 

povo grego, dando causa à ignorância geral das virtudes do agir de maneira justa e pela 

indução do povo grego a querer coisas erradas pelos prazeres transitórios da honra e riqueza85. 

Em contrapartida, Aristóteles não admitia a tese de Platão sobre o ciclo de mudança 

das formas de governo, uma vez que a transformação operava em várias direções sem 

obedecer uma ordem, assim como porque resultava da dinâmica política e não da natureza das 

coisas. No seu entendimento, o elemento que determinava a mudança do governo eram as 

partes envolvidas nas ações políticas e o modo de como se comportavam perante os desafios 

de transformar as estruturas políticas86. 

Na concepção aristotélica, a corrupção representava os momentos de mudança, de 

transformação das gerações e de inovação institucional, a partir de um contexto de crise de 

legitimidade de governo, ou seja, o potencial da corrupção designava os desvios das formas 

                                            
83 MARTINS, José Antônio. Corrupção. São Paulo: Globo, 2008 (Coleção Filosofia Frente & Verso), p. 29. 
84 ARISTÓTELES. A política. São Paulo: Martin Claret, 2006, p. 27. 
85 KELLY, Paul, et. al. O livro da Política. São Paulo: Globo, 2013, p. 37. Os prestigiosos honrosos e da riqueza 
aparecem com os defeitos do poder político. O desejo de governar com as razões erradas é a principal causa dos 
conflitos entre os cidadãos e do comprometimento da estabilidade de um Estado. Nestes termos, o indivíduo 
vitorioso na disputa pelo poder priva os seus oponentes da possibilidade de alcançar os seus desejos de governar, 
o que leva à prática da injustiça contrária ao alicerce da vida digna. 
86 MARTINS, José Antônio. Corrupção. São Paulo: Globo, 2008 (Coleção Filosofia Frente & Verso), p. 31. 
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do exercício do poder político e a degeneração das virtudes morais das ações humanas. No 

plano das formas de governo político, a corrupção é uma potência de caráter prático do 

exercício do governo e que pertence à natureza do poder político, como causa dos ciclos de 

ascensão e de decadência das instituições87. 

Em relação às formas de governo, o governante poderia agir em favor da população 

(bom governo), assim como poderia agir por interesse pessoal ou da classe dominando 

(governo corrupto). Nesse sentido, Aristóteles destacou que o exercício do poder político 

conduzido pelo interesse próprio resulta da falha institucional do governo voltado para a 

desigualdade e para a prática de injustiças, sendo que nas espécies das formas de governo 

corrompidas (tirania, oligarquia e democracia), os cidadãos e os governantes agem por 

interesse particulares em busca do poder e da riqueza88. 

Segundo Aristóteles, as formas de governo são organizadas em seis espécies, 

subdivididas em bons governos (monarquia, aristocracia e politéia) e maus governos (tirania, 

oligarquia e democracia89), sendo a corrupção a causa pela transformação dos desvios das 

formas do exercício do poder político e da degeneração de um governo para a constituição de 

outra forma de governo. 

 

                                            
87 FILGUEIRAS, Fernando. Corrupção, Democracia e Legitimidade. Belo Horizonte: Universidade Federal de 
Minas Gerais, 2008 (Humanitas Pocket), p. 35-37. As formas de governo possuíam duas dimensões de acordo 
com Aristóteles, a fonte do poder legítimo fundamentada nos critérios do bom governo e o exercício do poder 
político com todos os seus potenciais desvios provocados pela corrupção. As boas formas do poder legítimo são 
direcionadas pelas ações morais dos cidadãos e dos governantes e, por outro lado, as más formas de governo 
representam a potência da corrupção relacionada com o exercício do governo e do poder político. A monarquia é 
a boa forma de governo em que o monarca busca o bem comum da polis e não necessita dos demais cidadãos 
para coordenar a sua ação política. A aristocracia é a boa forma de governo em que o poder está concentrado nas 
mãos dos melhores cidadãos dotados de virtudes morais e de temperamentos para controlar as paixões. A politéia 
é a boa forma de governo exercida pela vontade da maioria da população, mas se torna um governo instável pela 
dependência da generalização das virtudes de um povo para não se degenerar em sua forma corrompida. Em 
contrapartida, as boas formas de governo correspondem com as formas de governo que são corrompidas, que 
surge quando os homens elevam suas paixões sobrepondo às virtudes morais e ao bem da comunidade, dando 
espaço à busca de vantagens privadas em detrimento do interesse coletivo, que resulta na ausência de liberdade 
na participação da polis e na degradação da ordem do governo. Assim, a tirania é a forma de governo corrompida 
da monarquia em que o governante oprime o povo pelo uso da força contra os cidadãos por excessivo amor à 
riqueza e às deficiências da honra. A oligarquia é a forma de governo corrompida da aristocracia em que uma 
parcela dos governantes oprime o povo para satisfazer interesses particulares e obter vantagens privadas. A 
democracia é a forma de governo corrompida da politéia em que a vontade do povo é conduzida pelas paixões e 
pelo desejo por vantagens indevidas em detrimento do bem comum. 
88 KELLY, Paul, et. al. O livro da Política. São Paulo: Globo, 2013, p. 42-43. 
89 ARISTÓTELES. A política. São Paulo: Martin Claret, 2006, p. 124-125. Os desvios da constituição dos 
governos são a tirania, a oligarquia e a democracia. A tirania é uma espécie de governo em que visa à satisfação 
dos interesses do monarca. A oligarquia é uma espécie de governo destinada à satisfação dos interesses das elites 
ou da classe mais rica. A democracia é uma espécie de governo direcionadas à satisfação dos interesses pessoais 
da massa. 
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Figura 2: A degeneração das formas de governo segundo Aristóteles 
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A preocupação da degeneração das formas de governo foi retomada pelo historiador 

Políbio, que avaliou a corrupção como uma evidência de decadência das instituições e de 

degeneração política romana. O autor assevera que a organização dos homens representa uma 

sucessão cíclica das formas de governo, sendo a corrupção o elemento central de explicação 

das mudanças do poder político, ou seja, consiste em um mal necessário para as constituições 

e as modificações das formas de governo. Nesse passo, o bom governo depende de leis e dos 

bons costumes que são princípios fundamentais de uma sociedade, tendo em vista que 

objetiva assegurar a proteção da comunidade contra os desvios de conduta, a realização dos 

ideais de justiça, a prosperidade de uma república e o exercício da liberdade90. 

A constituição das formas de governo tem como pressuposto a divisão aristotélica 

entre as constituições justas e corrompidas, sendo as formas de governo justas o reino, a 

aristocracia e a democracia e, por outro lado, as formas de governo corrompidas a tirania, a 

oligarquia e a oclocracia. O critério utilizado por Políbio para discriminar as formas justas das 

corrompidas é o interesse visado pelo governante, haja vista que as formas de governo 

                                            
90 FILGUEIRAS, Fernando. Corrupção, Democracia e Legitimidade. Belo Horizonte: Universidade Federal de 
Minas Gerais, 2008 (Humanitas Pocket), p. 39-42. De acordo com Políbio, a corrupção é parte da natureza da 
ordem política, mas compete ao legislador a atribuição de elaborar mecanismos institucionais para controlar as 
paixões e os desejos humanos. Os homens dotados de racionalidade e de sentimentos de costumes formam 
grupos para conviver em coletividade e formulam leis para assegurar a justiça e o bem comum, porém são os 
únicos que praticam desvios de condutas e desenvolvem as paixões. A sucessão temporal cíclica das formas de 
governo representa a sucessão da corrupção e das gerações das ordens políticas. No entanto, a estabilidade 
institucional de uma forma de governo e o controle da potencialidade da corrupção representam o equilíbrio de 
forças e asseguram as ações virtuosas no corpo político. Por conseguinte, cabe ao legislador absorver as virtudes 
das ações humanas no plano ético para formar o conteúdo normativo das instituições e para controlar a 
potencialidade da corrupção, com a finalidade de garantir a participação dos cidadãos na consecução do bem 
comum e na sua felicidade.  
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corrompidas são baseadas na força e na arbitrariedade e as formas de governo justas são 

fundadas no consenso e na legalidade. Por derradeiro, a corrupção seria um processo de 

degeneração natural e inevitável das formas justas para as formas injustas de governo, por 

meio da seguinte ordem cíclica de degeneração: o reino se corrompe e degenera para a tirania, 

a tirania se corrompe e degenera para a aristocracia, a aristocracia se corrompe e degenera 

para a oligarquia, a oligarquia se corrompe e degenera para a democracia e a democracia se 

corrompe e degenera para oclocracia que, por sua vez, será suplantada para o reino91.  

Em suma, a ordem de mudança das formas de governo justas (monarquia ou reino, 

aristocracia e democracia) para as formas injustas e corrompidas (tirania, oligarquia e 

oclocracia) consubstanciava em uma regra da natureza e com pouca intervenção humana, uma 

vez que a ordem cíclica de mudança das formas de governo deveria obedecer a um processo 

lógico circular estabelecido pela própria natureza das coisas (“physis”)92. 

 

 

b) Corrupção no período Romano 

 

 

No período romano, a concepção da corrupção foi modificada da degeneração da 

ordem natural das coisas para um contexto sociopolítico, como sintomas de fragilidade e de 

desvios dos princípios morais de comportamento - desonestidade e má-fé -, abandonando a 

designação de decomposição do ciclo natural dos objetos físicos para representar a 

depravação moral da conduta humana por meio da indecência de comportamento e pela falta 

de decoro93. 

A corrupção moral do povo romano foi uma das grandes causas pela decadência das 

instituições e da ruína do Império Romano. A visão moralista da corrupção estava associada 

com a aproximação da ordem ética com a política, pois a qualidade ética de um indivíduo 

                                            
91 MACIEL, Marcelo da Costa. A contribuição do pensamento antigo e medieval para o desenvolvimento da 
Ciência Política. In: FERREIRA, Lier Pires; GUANABARA, Ricardo; JORGE, Vladimyr Lombardo (Org.). 
Curso de Ciência Política: grandes autores do pensamento político moderno e contemporâneo. 3ª ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2013, p. 15-16. 
92 MARTINS, José Antônio. Corrupção. São Paulo: Globo, 2008 (Coleção Filosofia Frente & Verso), p. 29. 
93 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. A corrupção como fenômeno social e político. Revista de Direito 
Administrativo, Rio de Janeiro, v. 185, jul/set 1991, p. 3. “No que tange ao homem, corrupção denota uma 
aberração em relação ao padrão moral consagrado pela comunidade. Não apenas um desvio, mas um desvio 
pronunciado, insuportável. Neste sentido amplíssimo, o termo é usado no pensamento político para denunciar 
uma mudança (negativa) no tipo de homem, ou na comunidade, sempre em função de um dado padrão moral”.  



44 

 

 

constituía a principal questão valorativa para analisar a corrupção como um desvio de conduta 

moral do homem94. De um modo geral, o sentido da corrupção passou a ser analisada numa 

perspectiva moralista do comportamento humano, como uma conduta inadequada do cidadão 

contrária aos deveres republicanos (virtudes cívicas), aos bons costumes e aos princípios 

ético-morais consagrados na comunidade. 

Nessa linha de pensamento, Marco Túlio Cícero reconhece um conjunto de preceitos e 

deveres destinado aos cidadãos e à grandeza do povo romano, bem como assevera que a 

política deve ser exercida com honestidade, porque valoriza a personalidade de quem a 

pratica, assegura a administração da coisa pública, a instituição da autoridade da lei e o 

domínio da realização da justiça. Não obstante, o homem é dirigido ao bem comum por agir 

de acordo com a justiça e as leis da república, assim, possui um dever de agir honestamente 

com o objetivo de manter a ordem social, dando a cada pessoa o que lhe é devido e 

observando as normas da república e as virtudes cívicas (honestidade, decoro, equidade e 

probidade), que estão voltadas para a prática do bem comum95. 

A filosofia política romana enalteceu as virtudes dos cidadãos e a capacidade da vida 

republicana, mas o sentido atribuído à corrupção surgiu com a crise institucional da 

experiência republicana. A inovação apresentada pelos romanos foi ter desenvolvido o critério 

do bom governo no contexto das degenerações das virtudes políticas e a acepção da corrupção 

relacionada com os deveres cívicos, uma vez que representava o mau governo provocado pela 

degeneração das virtudes dos cidadãos e pelo descumprimento dos deveres cívicos96. 

A grandeza do império romano estava na capacidade da ordem republicana de corrigir 

os abusos de poder, em razão da vinculação das pessoas a um sistema de ordem social de 

interdependência entre a realeza, aristocratas e o povo romano. A república era o bem sagrado 

dos romanos e dos povos que estavam sob o domínio do imperador, sendo que o abuso de 

poder e a corrupção eram controlados pela lei que estava baseada nos costumes e nas virtudes 

cívicas97. 

                                            
94 MARTINS, José Antônio. Corrupção. São Paulo: Globo, 2008 (Coleção Filosofia Frente & Verso), p. 17 e 21. 
95 CÍCERO, Marco Túlio. Dos deveres. São Paulo: Martin Claret, 2002, p. 13 e 33-36. 
96 FILGUEIRAS, Fernando. Corrupção, Democracia e Legitimidade. Belo Horizonte: Universidade Federal de 
Minas Gerais, 2008 (Humanitas Pocket), p. 43-45. 
97 FILGUEIRAS, Fernando. Corrupção, Democracia e Legitimidade. Belo Horizonte: Universidade Federal de 
Minas Gerais, 2008 (Humanitas Pocket), p. 47-49. A elaboração da lei é fundamental para assegurar o bom 
governo, haja vista que não era aconselhado confiar na bondade e na virtude do cidadão. O exercício da 
cidadania consistia na capacidade dos cidadãos de cumprir os deveres cívicos previstos nas leis romanas, com o 
objetivo de assegurar o equilíbrio do exercício do poder político. Segundo Cícero, a honestidade é a primeira 
virtude do cidadão e, por outro lado, a virtude era realizada pelas ações honestas dos cidadãos conforme os 
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Na política republica romana, o dinheiro e o poder foram os principais fatores que 

potencializou a prática da corrupção e a construção do mau governo, que propiciou a 

decadência das virtudes republicanas e o descumprimento das leis. Os romanos fizeram uma 

abordagem da corrupção na perspectiva do descumprimento dos deveres cívicos e da 

degeneração das virtudes republicanas. Nesse contexto, a corrupção designava a 

desonestidade pela busca do útil, que resultava na degeneração moral das virtudes políticas e 

na ausência de exercício dos deveres cívicos pelo descumprimento das leis romanas. Em uma 

dimensão dos valores, a corrupção na política romana resultava da gradativa crise de 

experiência republicana pela falta ética e de decoro por parte dos cidadãos98. 

De acordo com Marco Túlio Cícero, a corrupção seria a conduta desonesta e a 

ausência de capacidade de cumprimento das virtudes cívicas por serem contrárias ao bem 

comum, cujo principal móvel se consubstancia no vício do homem - paixões, ambição, 

cobiça, anseios por riquezas, desejo pelo poder, honra e glória -, para obter vantagens 

privadas ou para satisfazer os seus próprios interesses particulares ao invés de servir o bem 

comum e da república. A corrupção estava associada com a prática de uma injustiça cometida 

por meio de fraude, sendo considerado injusto aquele que apropria-se dos bens de outrem e 

que procede com desonestidade99. 

Nestes termos, Cícero assevera que a corrupção estava associada com a falta de 

clareza nas decisões políticas e com a falta de honestidade dos cônsules, sendo que a 

reorganização das instituições da república romana e a mudança da legislação depois do 

assassinato de César, não foram capazes de recuperar as virtudes republicanas (honestidade e 

lealdade), porque o poder e o dinheiro corromperam a moralidade do povo romano100. 

                                                                                                                                        
costumes e o cumprimento dos deveres cívicos expressos nas leis romanas, ou seja, a honestidade é o valor 
realizado nas leis e nos costumes. Por conseguinte, o bom governo encontra fundamento nas leis e nos costumes 
sociais, tendo a virtude da honestidade como o princípio fundamental para realização da ordem republicana, 
sendo que o bom cidadão deveria ser educado de acordo com o cumprimento das leis romanas para manter a 
ordem republicana e prevenir a corrupção. Assim, corrupção designava a degeneração das virtudes republicanas 
e o desequilíbrio do poder político, sendo a desonestidade e a prática de subornos um retrato da corrupção. 
98 FILGUEIRAS, Fernando. Corrupção, Democracia e Legitimidade. Belo Horizonte: Universidade Federal de 
Minas Gerais, 2008 (Humanitas Pocket), p. 50-51. No período romano, a corrupção representava a transgressão 
das leis e dos valores morais consagrados pela experiência republicana. A prática de clientelismo, de extorsão e 
de suborno eram formas para angariar o poder, mediante o desrespeito do decoro e com a transgressão das 
convenções dos valores morais cultivados pela comunidade. Em Roma, a prática da corrupção se tornou um 
processo corriqueiro e habitual, sob o gradativo descontrole pelo culto ao dinheiro e as crescentes imunidades 
legais para proteger certos estamentos da comunidade política. O Estado corrompido e as lutas internas pelo 
poder acarretaram na divisão do império romano e na sua ruína.  
99 CÍCERO, Marco Túlio. Dos deveres. São Paulo: Martin Claret, 2002, p. 37-38 e 44 
100 FILGUEIRAS, Fernando. Corrupção, Democracia e Legitimidade. Belo Horizonte: Universidade Federal de 
Minas Gerais, 2008 (Humanitas Pocket), p. 52. 
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c) Corrupção no período Medieval (Cristianismo) 

 

 

A idade média é marcada pela influência do Cristianismo, que procurou fazer uma 

aproximação das relações do Estado com a Igreja e predominando uma concepção de 

avaliação negativa sobre a natureza humana que estava sujeita ao pecado e ao descontrole 

pelas paixões. No entanto, a forma de um governo justo baseado na obediência dos princípios 

da moral cristã possibilitaria aos indivíduos o controle dos vícios e das paixões da natureza 

humana e a formação de um governo justo101. Nesse sentido, as influências exercidas pelos 

dogmas da doutrina cristã fortaleceu a valorização das qualidades da religião moral e das 

virtudes cardeais (justiça, fortaleza, prudência e temperança), passando a corrupção a designar 

os comportamentos contrários aos princípios morais religiosos e atribuindo ao indivíduo 

corrupto a qualidade negativa de pecador (impureza espiritual do homem)102. 

O pensamento político medieval encontrou na religião cristã a conciliação entre o 

pensamento racional e a verdade revelada pelo Cristianismo, sendo o poder terreno dos 

homens um instrumento para a instauração de uma ordem imposta por Deus. A concepção 

teocrática reproduz que o poder temporal dos homens deve estar a serviço do poder espiritual 

e os governantes seriam ministros do divino, pois estavam submetidos às leis religiosas. 

Nesse contexto, a Igreja possuía a missão de formar uma sociedade sem pecadores e sem 

corrupção, de acordo com o reino da perfeição regido pela lei eterna e de Deus103.  

O Cristianismo aprofundou a apatia dos cidadãos em relação aos negócios públicos do 

governo e provocou a ruptura da tradição do culto aos grandes feitos romanos por meio da 

conscientização da condição de decadência da natureza humana sujeita ao pecado. Santo 

Agostinho dizia que a fé cristã e o poder da redenção do divino poderiam salvar o homem da 

corrupção de Roma, através do culto ao amor de Deus, bem como ressaltou que a cidade 

terrena dos homens cultua o amor próprio baseado no egoísmo que leva à corrupção e à 

                                            
101 ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: Introdução à Filosofia. 3ª 
ed. São Paulo: Moderna, 2003, p. 229. 
102 MARTINS, José Antônio. Corrupção. São Paulo: Globo, 2008 (Coleção Filosofia Frente & Verso), p. 18. 
103 MACIEL, Marcelo da Costa. A contribuição do pensamento antigo e medieval para o desenvolvimento da 
Ciência Política. In: FERREIRA, Lier Pires; GUANABARA, Ricardo; JORGE, Vladimyr Lombardo (Org.). 
Curso de Ciência Política: grandes autores do pensamento político moderno e contemporâneo. 3ª ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2013, p. 18. 
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decadência moral, enquanto que a cidade celestial proporciona ao homem uma negação aos 

interesses e o apego aos bens materiais (negação de si mesmo)104. 

O poder da tradição da religiosidade crescia em relação ao Estado e os cidadãos, pois 

passaram a ficar submissos às leis divinas prescritas pela Igreja Católica Apostólica Romana. 

De acordo com Santo Agostinho, poucos homens cumpriam as leis divinas e a maioria das 

pessoas vivia para o pecado, o que motivou a distinguir duas cidades: a) a Cidade de Deus 

(Civitas Dei), que predominada a justiça e a perfeição; b) a Cidade dos homens (Civitas 

Terrea), que dominava o pecado e a propensão para a prática da corrupção105. 

Em outras palavras, Santo Agostinho não reconhecia as formas de governo justas e 

injustas, haja vista que as formas de governo concebidas pelos homens estariam marcadas 

pela corrupção humana. A cidade dos homens deveria ser conduzida pela figura da cidade de 

Deus (Igreja), pois teria a capacidade de realizar a mediação entre a lei eterna e a lei temporal 

e a respectiva restauração do mundo decaído dos homens por meio da adequação das leis 

humanas às leis divinas, assim como salvar o pecado e a corrupção dos homens por meio da 

fé em Cristo106. 

A partir de uma concepção cristã, os escritos religiosos apresentavam a prática da 

corrupção como os comportamentos contrários ou distintos daqueles estabelecidos pelos 

princípios cristãos, portanto, representava um sinal de pecado e de decadência da natureza 

humana. A corrupção designava o comportamento imoral do indivíduo contrário aos preceitos 

e a virtudes cristã, que resultava na decadência do homem e na ruptura das estruturas da 

essencialidade e da espiritualidade humana107. 

Na era cristã houve uma forte predominação da subordinação das regras políticas aos 

preceitos da moral religiosa implantadas pelo Cristianismo. As qualidades morais de um 

governante eram identificadas com os ideais consagrados pela vida cristã e pelos ideais de 

santidade, sendo que quanto mais santo for um governo, maior será a possibilidade de se 

alcançar a felicidade, assim como quanto mais santo for uma cidade e de seus os membros 

que a habitam, maior a possibilidade de realizar a paz social e o bem comum. A respeito 

                                            
104 FILGUEIRAS, Fernando. Corrupção, Democracia e Legitimidade. Belo Horizonte: Universidade Federal de 
Minas Gerais, 2008 (Humanitas Pocket), p. 53-55. 
105 KELLY, Paul, et. al. O livro da Política. São Paulo: Globo, 2013, p. 55. 
106 MACIEL, Marcelo da Costa. A contribuição do pensamento antigo e medieval para o desenvolvimento da 
ciência política. In: FERREIRA, Lier Pires; GUANABARA, Ricardo; JORGE, Vladimyr Lombardo. Curso de 
Ciência Política: grandes autores do pensamento político moderno e contemporâneo. 3ª ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2013, p. 19. 
107 MARTINS, José Antônio. Corrupção. São Paulo: Globo, 2008 (Coleção Filosofia Frente & Verso), p. 18. 
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disso, vale ressaltar que a doutrina cristã pregava que o homem, por sua condição de ser da 

natureza humana, nasce com o pecado original, portanto, está sujeito à corrupção por sua 

tendência para praticar ações perversas em relação aos seus semelhantes108. 

Na idade média, o sentido da corrupção foi modificado à luz do dogma cristão, 

subdividindo em dois mudos distintos: uma mundanidade infinita, que pertence ao reino de 

Deus capaz de assegurar as virtudes e a integridade de uma república; uma mundanidade 

finita, que pertence ao reino dos homens e sujeito aos vícios da corrupção (luxo e cobiça) e 

que provocam a decadência das pessoas109. Por tais razões, a corrupção passou a ser 

designada como degradação e decadência da condição humana devido à prática dos pecados 

cardeais (gula, avareza, luxúria, ira, inveja, preguiça e soberba), assim como pela transgressão 

dos costumes cristãos alicerçados nas virtudes cardeais. 

Em um momento posterior, São Tomás de Aquino retomou o referencial aristotélico 

demonstrando uma vertente da corrupção política relacionada com a contraposição da 

integridade da ordem dos mundos diante das paixões humanas, uma vez que o domínio 

imperial e o domínio papal não conseguiam estabelecer uma ordem política capaz de 

reproduzir no tempo. Nesse ponto de vista, a corrupção representou a deterioração e a 

desordem da unidade estabelecida entre o império e o domínio papal, trazendo ao centro da 

discussão a possibilidade da corrupção atravessar a natureza humana e não o transcendente110. 

De acordo com São Tomás de Aquino, a constituição de um poder político não é 

resultado do pecado ou da corrupção dos homens porque está previsto no plano perfeito de 

Deus, pois há uma necessidade natural pela organização da sociedade e para a própria 

                                            
108 MARTINS, José Antônio. Corrupção. São Paulo: Globo, 2008 (Coleção Filosofia Frente & Verso), p. 19-20 
e 42. 
109 FILGUEIRAS, Fernando. Corrupção, Democracia e Legitimidade. Belo Horizonte: Universidade Federal de 
Minas Gerais, 2008 (Humanitas Pocket), p. 55-57. A supremacia do Cristianismo rompeu com a ideia da vida 
ativa dos romanos que estava centrada na ação política e nas virtudes cívicas republicanas para um ideia de 
contemplação à Deus para assegurar a salvação e a felicidade terrena. A transposição do problema da natureza 
humana para o problema da condição humana (condição de decadência) fez com que a doutrina cristã realizasse 
a intermediação dos homens corrompidos pela luxúria e pela ganância com Deus, como único capaz de redimir 
os pecados dos homens e de assegurar a salvação no reino dos céus. Assim, cabe à Igreja a função de realizar a 
mediação entre a condição decaída dos homens com a salvação prometida por Deus, com poderes de manter o 
gládio espiritual. O pensamento medieval pautado pelo dogma cristão revela que a política deriva de uma função 
de pecado original e da degradação do homem, sendo que a submissão dos homens à Deus faz atingir a vocação 
necessária para manifestar a fundamentação das leis divinas e alcançar a redenção final (salvação do pecado). A 
figura do divino e o medo da admoestação de Deus foram determinantes para a construção de uma ordem e um 
processo em que os homens estão atrelados ao juízo divino. A política foi absorvida pelo pensamento cristão e 
transfigurada como um princípio universal capaz de assegurar a unidade da humanidade e de controlar a 
corrupção dos homens.  
110 FILGUEIRAS, Fernando. Corrupção, Democracia e Legitimidade. Belo Horizonte: Universidade Federal de 
Minas Gerais, 2008 (Humanitas Pocket), p. 58-59. 
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realização e autopreservação do homem. O governante terrestre torna-se responsável pela 

ordenação da sociedade para alcançar o bem comum, para atingir a perfeição e para produzir 

o bem previsto pelo desígnio do divino, ou seja, o governante deve exercer o poder submetido 

ao controle da autoridade divina que era representada na terra pela Igreja, visando conciliar a 

ordem e a justiça para a busca do bem comum111. Todavia, a corrupção expressava no 

exercício irregular do poder pelo governante visando o seu próprio interesse, mediante a 

transgressão da justa lei positivada nas sagradas escrituras (lei eterna) e das regras 

estabelecidas pela Igreja (lei divina relevada). 

Portanto, no período medieval a corrupção designava os comportamentos dos 

indivíduos contrários aos preceitos consagrados pela doutrina cristã ou a transgressão 

intencional de um mandamento divino, sendo que caracterizava uma obra de pecado e de 

degradação das virtudes religiosas perpetrada pelo indivíduo, ou seja, a corrupção significava 

a decadência do homem pela sua associação como um sujeito pecador. 

 

 

d) Corrupção no Renascimento 

 

 

O movimento renascentista italiano realizou uma modificação sobre a visão acerca da 

corrupção ao desfazer o uso da abordagem da moralidade sobre as ações prática da política. 

Assim, as repúblicas italianas da época passaram a formar uma concepção de política 

autônoma, sem qualquer aplicação ou relação com os valores morais e religiosos112. Na 

antiguidade e no período medieval, as ações políticas estavam imbuídas de compromissos aos 

valores morais e religiosos e das formas ideais de organização e estruturação de poder, 

contudo, no contexto renascentista houve uma separação do compromisso ético do agir 

humano sobre as ações políticas e uma análise da realidade social com base na estruturação do 

poder do Estado113. 

                                            
111 MACIEL, Marcelo da Costa. A contribuição do pensamento antigo e medieval para o desenvolvimento da 
Ciência Política. In: FERREIRA, Lier Pires; GUANABARA, Ricardo; JORGE, Vladimyr Lombardo (Org.). 
Curso de Ciência Política: grandes autores do pensamento político moderno e contemporâneo. 3ª ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2013, p. 20-21. 
112 MARTINS, José Antônio. Corrupção. São Paulo: Globo, 2008 (Coleção Filosofia Frente & Verso), p. 21-22. 
113 MEGALE, Januário. O princípio de Maquiavel: roteiro de leitura. São Paulo: Ática, 1993, p. 43. 
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O Renascimento foi um movimento intelectual, científico e cultural que reconheceu 

uma mentalidade racionalista voltada para a centralidade das finalidades no homem e na sua 

vida material, desvinculando as atividades políticas das finalidades e teses religiosas, em que 

as escolhas e os processos políticos exigem critérios fundados na razão humana - capacidade 

de agir com autonomia - para atender seus fins materiais114. O “ethos” renascentista estava 

fundamentado nas seguintes características: a) acentuação das tarefas e o papel dos líderes 

comunitários; b) preocupações com as ações práticas dos indivíduos; c) admiração pelas 

virtudes da Roma republicana que esperava renascer (respeito pela dignidade do homem)115.  

Não obstante, durante o renascimento houve a recriação dos ideais de uma 

participação ativa e independente por parte dos cidadãos nos debates políticos, com base na 

ordenação racional das leis e no seu enfoque prático político. O movimento republicano 

renascentista procurou estabelecer princípios gerais de orientação às ações do corpo político, 

através da absorção de certas virtudes por parte das leis instituídas pelo Estado. De acordo 

com a concepção do humanismo cívico, a corrupção estava associada com o aprimoramento 

das virtudes morais dos cidadãos da época romana, designando a apatia dos indivíduos pela 

política e o descumprimento dos deveres cívicos das leis116, isto é, a corrupção representava 

as ações políticas perversas perpetradas pelos governantes por agir de forma contrária às leis 

do Estado, bem como a falta de participação dos cidadãos nos assuntos e decisões do poder 

político. 

O sentido atribuído à corrupção, a partir da república renascentista, representa a perda 

de liberdade do cidadão pela falta de autonomia na elaboração de leis, bem como pela 

ausência de participação na esfera pública porque a maior causa da corrupção decorre da 

incapacidade dos cidadãos de lutar por sua liberdade contra as agressões e opressões 

praticadas pelos governantes, tendo em vista que colocam a liberdade dos cidadãos sobre o 

domínio de governantes demagogos que possuíam o poder estatal. Dessa forma, a corrupção 

passou a designar a ausência de espírito público de participação dos cidadãos no corpo 

político, que resultava na destruição e ruína da comunidade política117. 

                                            
114 MAGALHÃES, José Antônio Fernandes de. Ciência Política. 3ª ed. Brasília: Vestcon, 2005, p. 41.  
115 MAQUIAVEL, Nicolau. O príncipe. São Paulo: Martin Claret, 2007, p. 12-13. 
116 FILGUEIRAS, Fernando. Corrupção, Democracia e Legitimidade. Belo Horizonte: Universidade Federal de 
Minas Gerais, 2008 (Humanitas Pocket), p. 62-63. 
117 FILGUEIRAS, Fernando. Corrupção, Democracia e Legitimidade. Belo Horizonte: Universidade Federal de 
Minas Gerais, 2008 (Humanitas Pocket), p. 63-64. A corrupção significava a falta de participação política dos 
cidadãos sobre os assuntos públicos. Nesse contexto, a corrupção era designada pelos autores renascentista em 
dois planos: no plano moral a corrupção estava relacionada com a ideia de “decurio” (falta de decoro), por outro 
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Na esfera política, o sentido da corrupção estava consubstanciado nas ações perversas 

e imorais praticadas pelos governantes para conquistar ou manter o poder político. Para 

Nicolau Maquiavel, o príncipe não deve se preocupar com a sua reputação, bem como deve 

possuir uma postura astuta como as qualidades de uma raposa e de um leão, empregando 

todos os meios necessários para atingir os fins visados - conquista ou manutenção do poder 

político -, em outras palavras, as experiências políticas demonstraram que os governantes que 

agiram com astúcia, deslealdade e com pouco respeito à palavra dada, quando as 

circunstâncias o exigiram, conseguiram manipular as pessoas e superar os que agiam com 

honestidade e boa-fé na luta pela conquista do poder118. Nesse sentido, as ações políticas 

devem ser sobrepostas aos princípios ético-morais para possibilitar o alcance dos objetivos 

dos governantes e para viabilizar a realização dos planos políticos. 

Por sua vez, Quentin Skinner explica que Maquiavel rejeita completamente o 

postulado humanista fundamental e as virtudes necessárias a um governante para atingir seus 

fins mais elevados, considerando os valores da honestidade, da honra, da glória e a disposição 

de subordinar os interesses privados ao bem público como um flagrante erro catastrófico, pois 

o príncipe para manter o estado das coisas ou satisfazer seus interesses deverá estar sempre 

preparado para agir imoralmente quando for necessário. Por seu turno, o príncipe sábio é 

aquele preparado para agir de modo contrário aos princípios da moralidade, assim como para 

manter o seu poder é necessário agir de modo traiçoeiro, impiedoso e desumano119. 

O governante deve estar subordinado aos valores políticos e aos interesses pessoais 

sem se preocupar com os valores ético-morais, pois a astúcia e a força devem prevalecer sobre 

                                                                                                                                        
lado, no plano da comunidade a corrupção estava associada com a idéia de “populatio” (povo não dotado de 
espírito público). Assim, a república depende de ações virtuosas por parte do corpo político para assegurar a 
estabilidade das instituições e a realização do bem comum.  Portanto, a garantia da manutenção da república 
renascentista depende das ações virtuosas, tendo em visa que a estabilidade das instituições estão fundamentadas 
nos valores que orientam e controlam as ações políticas, por parte dos governantes e por parte dos governados 
(cidadãos).   
118 MAQUIAVEL, Nicolau. O príncipe. São Paulo: Martin Claret, 2007, p. 106-109. O príncipe deve se valer das 
qualidades de uma raposa e de um leão para se defender das armadilhas e dos lobos, tendo em vista que a raposa 
reconhece as armadilhas e o leão assusta os lobos. O príncipe prudente não deverá agir com boa-fé, franqueza, 
honestidade ou lealdade quando contrariar os seus interesses ou quando os motivos que levaram a empenhar a 
palavra deixaram de existir. O preceito dos fins justificam os meios não seriam empregados se todos os homens 
fossem bons, mas como eles são maus e causam insegurança, o príncipe não está obrigado agir de boa-fé. Um 
exemplo disso foi Alexandre VI, pois sempre enganou os homens e sempre encontrou a oportunidade para agir 
de forma dissimulada, mas também sempre se beneficiou com suas mentiras.  
119 SKINNER, Quentin. Maquiavel. Porto Alegre: L&PM, 2010, p. 54-55. 
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a ética e a moral. O governante que age em conformidade com os princípios morais está 

destinado ao fracasso na política e na perda da luta pela conquista ou manutenção do poder120. 

A república italiana estava condenada pela avassaladora corrupção devido o abuso do 

poder para satisfazer os interesses particulares dos governantes, tendo como base o governo 

de Florença que utilizou redes de clientelas com o pagamento de subornos e mediante a 

utilização do dinheiro para compra de cargos públicos, que resultou na corrupção da 

república. Nestes termos, o sentido da corrupção foi retomado na esfera do debate político na 

perspectiva do plano do exercício da cidadania na comunidade, sendo associado com a apatia 

dos assuntos políticos e com a ausência de ações virtuosas dos cidadãos no corpo político, que 

resultava na perda da liberdade dos indivíduos121. 

O objetivo de Maquiavel visava estabelecer a separação entre as coisas da esfera 

pública e o campo da moralidade dos comportamentos individuais, uma vez que a política é 

regida por regras próprias sem qualquer critério de ordem moral. Desse modo, a corrupção 

possuía uma conotação política de fraqueza das leis do Estado e das instituições políticas, bem 

como a falta do interesse e da participação dos cidadãos em relação à coisa pública122. 

A maioria dos homens é mais propenso em fazer o mal do que o bem, portanto, 

tendem a ignorar os interesses da comunidade e o bem comum para agir de acordo com os 

interesses particulares e com suas disposições maléficas. Em linhas gerais, a corrupção é 

equiparada à perda ou à dissipação da virtú, como um processo de degeneração do exercício 

de cidadania ou do dever de satisfazer o interesse público, ou seja, de um lado a corrupção 

representa a inaptidão do cidadão para atividade virtuosa - perda do interesse pela política e a 

perda de preocupação com o bem comum -, e, de outro lado, a corrupção representa a conduta 

                                            
120 MEGALE, Januário. O princípio de Maquiavel: roteiro de leitura. São Paulo: Ática, 1993, p. 55-57. 
121 FILGUEIRAS, Fernando. Corrupção, Democracia e Legitimidade. Belo Horizonte: Universidade Federal de 
Minas Gerais, 2008 (Humanitas Pocket), p. 64-67. Para Maquiavel, a corrupção da república representava a falta 
de ações virtuosas no corpo político que estava atrelada com a liberdade de participação por parte dos cidadãos. 
A fundação da ordem na realização do bem comum deveria ser resguardada dos abusos arbitrários dos 
governantes, bem como compartilhada por todos os cidadãos sem restrições ao exercício de participação na 
comunidade. A concepção republicana de Maquiavel provocou a transformação do pensamento político ao 
assegurar o exercício da participação dos cidadãos nos assuntos públicos de interesse da comunidade e ao 
conceber o regime republicano como uma ordem política dedicada à satisfação do bem comum e ao exercício da 
cidadania. O reconhecimento da participação comunitária permitiu a criação de mecanismos de agregação da 
ação dos indivíduos com a incorporação do bem comum. A ação virtuosa representava o devotamento do homem 
ao bem público e a participação política dos cidadãos no espaço público. Por conseguinte, a corrupção 
representava a nocividade do ato para a república e para a liberdade dos indivíduos, uma vez que designava a 
apatia dos cidadãos pelos assuntos da república e a ausência de participação política dos cidadãos na esfera 
pública. 
122 MARTINS, José Antônio. Corrupção. São Paulo: Globo, 2008 (Coleção Filosofia Frente & Verso), p. 23-24. 
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perpetrada pelos cidadãos e pelos governantes visando obter vantagens indevidas ou de 

promover suas ambições individuais e de facções em detrimento do interesse público123. 

Portanto, Nicolau Maquiavel realizou uma abordagem realista da política não como 

uma questão moral para exercer o poder, tendo em vista que priorizou a utilidade e os 

interesses subjetivos acima dos princípios de conduta moral para conceber as qualidades de 

um governante. O sucesso do príncipe é julgado por suas ações e seu benefício para o Estado, 

independentemente do emprego do comportamento moral, pois os fins justificam os meios. 

Por conseguinte, também defendeu que a república e a reforma do Estado dependem da 

participação dos cidadãos para impedir o perecimento do governo ideal124. 

Nestes termos, o príncipe deveria adotar certas posturas contrárias aos axiomas 

moralistas para chegar ao objetivo de perpetuar-se no poder e para continuar recebendo as 

naturais benesses que todos os seres humanos aspiram125, ou seja, o governante deve agir de 

acordo com as circunstâncias para conquistar ou se manter no poder, sem se preocupar com a 

bondade ou a honestidade de seus atos. 

 

 

e) Corrupção no período Moderno 

 

 

O pensamento político moderno procurou estabelecer princípios normativos para 

orientar as ações políticas dos governantes e propiciou a modificação do sentido da corrupção 

desvinculada aos aspectos morais, com a respectiva transposição para a noção jurídico-

normativa. Nesse sentido, as leis positivadas pelo poder político poderiam corrigir as condutas 

desonestas e inadequadas perpetrada pelos governantes - através do poder de coerção das 

normas -, como diretrizes para ações éticas no plano externo da consciência humana. A norma 

                                            
123 SKINNER, Quentin. Maquiavel. Porto Alegre: L&PM, 2010, p. 78-79. 
124 KELLY, Paul, et. al. O livro da Política. São Paulo: Globo, 2013, p. 78-81. Os meios empregados para as 
ações políticas sempre serão julgadas honrosas e louvadas pelo povo, porque as massas são levadas pela 
aparência e pelas consequências dos fatos consumados. Por questões de conveniência, os governantes devem 
agir buscando os fins do Estado para justificar os meios empregados na ação política. No entanto, a denominação 
do comportamento maquiavélico é utilizada para designar o modo pejorativo dos políticos que agem de maneira 
manipuladora e astuta em ralação ao poder (conduta dissimulada). 
125 CARVALHO FILHO, José dos Santos. A sobrevivente ética de Maquiavel. In: PIRES, Luis Manuel Fonseca; 
ZOCKUN, Maurício; ADRI, Renata Porto (Coord.). Corrupção, ética e moralidade administrativa. Belo 
Horizonte: Fórum, 2008, p. 131. 
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jurídica passou a enunciar os valores e os princípios diretivos para condução das ações 

políticas dos governantes em prol do bem comum126. 

No período moderno houve uma alteração das estruturas sociais, a separação 

permanente do Estado em relação aos poderes da Igreja e a respectiva constituição do poder 

político por meio de um consenso comunitário. Não obstante, o sentido atribuído à corrupção 

passou a expressar as condutas abusivas cometidas pelos governantes em razão da 

transgressão das leis positivadas e da violação dos bens tutelados pelo Estado, bem como 

também designava a ausência de participação dos cidadãos na coisa pública127. No início do 

século XVII, floresceu nos países europeus as teorias contratualistas, com o objetivo de 

racionalizar os fundamentos da constituição do Estado e do exercício do poder político por 

meio de um consenso dos cidadãos, bem como a legitimação do direito positivo para regular o 

agir da conduta humana em uma determinada comunidade política, tendo como um dos 

principais expoentes Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (163-1704) e Jean-Jacques 

Rousseau (1712-1778)128.  

Os contratualistas justificavam a formação de uma ordem legítima do poder e das 

ações políticas visando à garantia da ordem social e da busca do bem comum, com 

fundamento na submissão da vontade individual dos governantes às leis e no atendimento do 

interesse público e coletivo. Nesse passo, os indivíduos renunciavam o estado de natureza 

para formar uma organização política através de uma convenção ou consenso coletivo de seus 

membros (cidadãos), que reconhecesse e tutelasse os direitos naturais das pessoas por meio de 

normas jurídicas e limitasse o exercício do poder político. Os indivíduos abdicavam os 

instintos, o livre-arbítrio e a liberdade que possuíam no estado de natureza para se 

submeterem a uma liberdade convencional, a obediência de um poder político e às normas 

impostas pelo Estado, com o objetivo de assegurar a ordem social e a proteção dos direitos 

dos cidadãos em face dos abusos dos governantes e de terceiros. 

O contrato social expressa a instauração de uma organização do poder político 

formada a partir do consenso dos cidadãos, que renunciavam o estado de natureza e a sua 

liberdade natural para constituir um estado civil regulado por leis e subordinado a um poder 

soberano, com o objetivo de garantir os direitos e as liberdades da pessoa humana contra os 

                                            
126 FILGUEIRAS, Fernando. Corrupção, Democracia e Legitimidade. Belo Horizonte: Universidade Federal de 
Minas Gerais, 2008 (Humanitas Pocket), p. 68-71. 
127 MARTINS, José Antônio. Corrupção. São Paulo: Globo, 2008 (Coleção Filosofia Frente & Verso), p. 11-23. 
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abusos e violações de terceiros e para assegurar a ordem social e a busca do bem comum. O 

propósito do contrato social consistiu em conferir uma legitimidade racional ao poder político 

com fundamento no consenso comunitário, assim como para buscar proteger os direitos 

fundamentais dos cidadãos e limitar o exercício do poder dos governantes. 

A realização do bem comum era o principal objetivo da formação do contrato social 

para resguardar a proteção dos bens e direitos fundamentais dos cidadãos (vida, liberdade, 

propriedade), bem como para impedir os abusos praticados pelos governantes, por meio da 

submissão da comunidade e do governo às leis criadas pelo poder político, que fora instituído 

pelo contrato social. Por seu turno, os indivíduos deixam de conviver em um estado de 

natureza pautado pela liberdade natural para instituir uma sociedade civil organizada por leis 

para obter uma maior segurança e a satisfação do bem comum do povo.  

As ações dos agentes públicos passaram a ser limitadas e ordenadas de acordo com as 

leis instituídas pelo poder político, tendo em vista que o seu objetivo era proteger a liberdade 

e os direitos fundamentais da pessoa humana contra o exercício abusivo e ilegal cometido 

pelos soberanos. Por conseguinte, o exercício abusivo do poder político estava associado com 

a desobediência das leis positivas consagradas no contrato social, que eram destinadas à 

proteção dos direitos dos cidadãos, a defesa da comunidade e a realização do bem comum.  

Nestes termos, John Locke explica que os indivíduos abdicaram o estado natural para 

formar uma sociedade política com base em um contrato social, reconhecendo os direitos 

naturais do indivíduo com o objetivo de preservar a vida, a liberdade e a propriedade, assim 

como para reprimir as violações dos direitos naturais perpetrada por terceiros. No pacto 

social, os indivíduos renunciam a sua prerrogativa de liberdade natural por meio de um 

consenso comunitário e outorgam ao poder político e aos governantes, a capacidade para agir 

em favor do interesse coletivo para resguardar a proteção dos direitos individuais, do direito 

de propriedade, da segurança e para garantir a ordem social129. 

Do mesmo modo, Jean-Jacques Rousseau explica que os indivíduos resolvem instaurar 

uma ordem política legítima através de uma livre associação coletiva, em que a soberania do 

poder pertence ao povo ou ao corpo político de cidadãos, e, consequentemente, passa a prestar 

obediência à lei para viver de acordo com os pressupostos da liberdade humana e do bem 

comum. No contrato social, os indivíduos abdicam o estado natural para constituir o estado 

                                            
129 LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo civil. São Paulo: Martin Claret, 2002, p. 19   
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civil em que os direitos naturais são reconhecidos como direitos civis, colocando todo o poder 

dos cidadãos sob a suprema direção da vontade geral130.  

De acordo com Rousseau, a instituição do poder soberano da sociedade era resultado 

da formação do contrato social, tendo em vista que o povo abria mão de sua própria liberdade 

para outorgar em favor de um poder político (governo), ou seja, os cidadãos entregavam toda 

a sua liberdade a um soberano ou governante em contraprestação da obtenção de segurança e 

da proteção dos direitos e liberdades públicas em igualdade de condições, por meio da 

positivação de normas jurídicas pelo Estado. Nesse sentido, a corrupção estava relacionada 

com o conflito de interesses entre a esfera pública e a esfera privada (vontade popular versus 

vontade particular), bem como associado com a ruptura do contrato social devido o abuso de 

poder cometido pelo governante, que visava satisfazer seus interesses particulares em 

detrimento do interesse coletivo131. 

Em síntese, John Locke pondera que a corrupção representa o abuso de poder ou o uso 

indevido do poder de que dispõe o governante para agir contrário aos interesses dos cidadãos, 

visando à obtenção de vantagem particular dissociada ao bem comum do povo. Portanto, a 

corrupção corresponde a uma tirania, quando o governante abusa do poder ou age segundo a 

sua própria vontade em desrespeito à lei, uma vez que suas ações e ordens são orientadas não 

para a preservação dos direitos do povo, mas para a satisfação de interesses privados ou de 

outro vício que o possua (ambição, vingança, cobiça)132. 

No mesmo sentido, Jean-Jacques Rousseau ressalta que a corrupção consiste no abuso 

e na usurpação do governo pelo contínuo esforço do governante de procurar satisfazer sua 

vontade e interesse particular contra a soberania, com uma tendência de cessar ou destruir o 

tratado social. Nestes termos, a corrupção ocorre quando os membros do governo usurpam do 

poder da soberania pertencente ao povo por meio da transgressão das leis, produzindo uma 

desordem e a ruptura do pacto social133. 

Por outro lado, Montesquieu reconheceu que poder do Estado estava distribuído em 

três funções a órgãos distintos, a saber: a) Poder Executivo, órgão responsável pela 

administração e aplicação das leis; b) Poder Legislativo, órgão responsável pela elaboração, 

rejeição e aprovação das leis; c) Poder Judiciário, órgão responsável pela interpretação e 

                                            
130 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social. São Paulo: Martin Claret, 2003, p. 13-15 e 31-32. 
131 KELLY, Paul, et. al. O livro da Política. São Paulo: Globo, 2013, p. 121-125. 
132 LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo civil. São Paulo: Martin Claret, 2002, p. 137.   
133 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social. São Paulo: Martin Claret, 2003, p. 84-86. 
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aplicação da lei. Assim como, também reconheceu que a divisão dos poderes do Estado eram 

indispensáveis para impedir a deterioração do governo devido a decadência dos princípios ou 

do sentimento humano que o movimenta e para resguardar a liberdade dos cidadãos contra os 

abusos de ações políticas dos governantes134. 

A sua preocupação estava relacionada com a instituição de uma forma governo 

moderado (constitucionalismo) capaz de assegurar a boa convivência social de seus súditos na 

direção do bem comum e que limitasse o exercício do poder de eventuais abusos e 

arbitrariedades. A liberdade política estava na segurança dos cidadãos ao abrigo das leis e de 

uma Constituição que estipulassem diretrizes e limites à ação do governo e ao exercício do 

poder, portanto, a liberdade política encontra espaço no sistema político constitucional, em 

que o poder é moderado e as tarefas do Estado são distribuídas a órgãos distintos, visando o 

equilíbrio e a limitação das ações dos governantes135. 

Nessa perspectiva, Montesquieu assevera que a corrupção acontece quando os 

princípios que regem o agir de um governo são degenerados ou quando as condutas dos 

governantes e as ações políticas não são asseguradas pelo princípio da moderação ou do 

equilíbrio, haja vista que o governo corrompido é aquele que descumpre os princípios ético-

normativos do agir de acordo com as leis, em virtude da usurpação do poder e do uso da 

violência136. A corrupção do princípio da democracia acontece quando o povo perder o 

espírito de igualdade ou quando houver o excesso de igualdade entre o povo e aquele que 

escolheu para governar, isto é, quando o povo despoja de suas funções o senado e os juízes. A 

corrupção do princípio da aristocracia acontece quando o poder dos nobres se tornar arbitrário 

ou quando o poder dos nobres se tornar hereditário. Por último, a corrupção do princípio da 

                                            
134 KELLY, Paul, et. al. O livro da Política. São Paulo: Globo, 2013, p. 110-11. 
135 FREIRE, Silene de Moraes; WAGNER, Adolfo; BARBOZA, Douglas Ribeiro. Montesquieu: a centralidade 
da moderação na política. In: FERREIRA, Lier Pires; GUANABARA, Ricardo; JORGE, Vladimyr Lombardo 
(Org.). Curso de Ciência Política: grandes autores do pensamento político moderno e contemporâneo. 3ª ed. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2013, p. 146 e 151-152. 
136 FILGUEIRAS, Fernando. Corrupção, Democracia e Legitimidade. Belo Horizonte: Universidade Federal de 
Minas Gerais, 2008 (Humanitas Pocket), p. 73-75. Na república democrática, a corrupção ocorre quando as 
virtudes cívicas cedem espaço à satisfação dos interesses privados ou quando os cidadãos buscam atender as 
próprias convicções pessoais em detrimento da autoridade legítima do Estado, provocando desordem e a 
condução da democracia ao nepotismo. A ausência de participação política e a falta da devoção aos valores 
comunitários conduzem as ações humanas para a supremacia dos interesses particulares sobre a realização do 
bem comum. Por outro lado, na república aristocrática, a corrupção acontece quando os nobres da sociedade não 
são mais orientados pelo espírito público, provocando o declínio da obediência ao Estado ou a obediência do 
súdito em submissão devido o exercício do poder arbitrário. Na monarquia, a corrupção ocorre quando o 
soberano descumpre as leis do Estado, convertendo a honra do cargo em poder arbitrário e supressão dos súditos. 
Por fim, no governo despótico, a corrupção representa a falta de aderência do governante à norma e a discórdia 
dos cidadãos, tendo em vista que não existem leis e virtudes que assegurem a liberdade dos indivíduos.  
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monarquia ocorre quando o monarca suprime as prerrogativas das corporações ou os 

privilégios da cidade, perecendo por conta do menosprezo e do desrespeito aos seus 

súditos137. 

Desse modo, Montesquieu assevera que a corrupção designa o exercício arbitrário do 

corpo político ou o abuso de poder do governo pela transgressão das leis positivadas pelo 

Estado, ou seja, a corrupção estava relacionada com o abuso ou a usurpação do poder 

cometida pelo governante. Por derradeiro, Rousseau discorre que a corrupção representava a 

usurpação do poder soberano em razão da transgressão das leis editadas pela vontade geral 

(povo), que resulta no rompimento do contrato social, em outros termos, a corrupção é o 

abuso de poder praticado pelos governantes que implica opressão e desordem social138. 

Em seguida, o abuso de poder cometido pelos governantes passou a ser controlado 

pelas Constituições dos Estados, uma vez que procurava delimitar a discricionariedade de 

atuação dos governantes e estabelecer responsabilidades para resguardar a proteção da 

dignidade da pessoa humana e dos direitos fundamentais dos indivíduos em face das 

ilegalidades perpetradas pelas autoridades políticas. No Estado Constitucional Democrático, 

as Constituições outorgaram prerrogativas aos indivíduos para desfrutar de seus bens e 

passaram a dirimir as condutas e ações políticas para evitar as ilegalidades e abusos de poder. 

Assim sendo, a prática da corrupção passou a ser regulamentada e controlada pelas normas 

jurídico-constitucionais, ao cominar sanções pelos abusos de poder e usurpações cometidas 

pelos governantes que violassem os princípios ético-morais e os bens positivados na ordem 

jurídica. 

Em linhas gerais, os contratualistas atribuíram à corrupção um sentido associado com 

o abuso do poder político, em virtude da transgressão das normas jurídicas positivadas e da 

ruptura do pacto social formado pelo consenso comunitário. Em outras palavras, designa a 

                                            
137 MONTESQUIEU. Do espírito das leis. São Paulo: Martin Claret, 2004, p. 124-129. 
138 FILGUEIRAS, Fernando. Corrupção, Democracia e Legitimidade. Belo Horizonte: Universidade Federal de 
Minas Gerais, 2008 (Humanitas Pocket), p. 76-79. No ponto de vista de Montesquieu, a corrupção consistia no 
exercício arbitrário do poder político mediante a transgressão das leis do Estado. A mudança da corrupção como 
um problema moral para um problema jurídico decorre da impossibilidade da aplicação das virtudes na esfera 
política. O substrato ético da moderação dos interesses é realizado pelas instituições responsáveis pela 
elaboração das normas jurídicas. Por conseguinte, a ordem jurídica possui um substrato material de princípios 
assentados na moralidade e na neutralização dos interesses particulares. Desse modo, no plano jurídico a 
corrupção é compreendida como um abuso de poder, consubstanciado no ato ilegal revestido de arbitrariedade 
ou de usurpação do poder. Por outro lado, Rousseau ressalta que a corrupção consiste na arbitrariedade ou na 
usurpação do poder do soberano devido a transgressão das leis produzidas pela vontade geral, uma vez que a 
soberania é usurpada ilegitimamente pelo exercício indevido do governo e o contrato social é rompido pelos 
desvios dos governantes. O problema da corrupção é abordado pelo substrato material das leis e pelas ações 
arbitrárias dos governantes que resultam na restrição das liberdades dos cidadãos. 
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conduta ilegal cometida pelo governante por ultrapassar os limites previstos pela lei (excesso 

de poder) ou por agir contrário ao interesse público da coletividade (desvio de poder), visando 

à obtenção de vantagens indevidas para fins particulares e dissociada ao bem comum do povo. 

O sentido da corrupção nos tempos atuais não teve expressivas modificações em 

relação ao contexto histórico da modernidade, haja vista que a corrupção e o abuso de poder 

estão consubstanciados nos atos ilegais praticados pelos governantes e pelos agentes públicos, 

com o objetivo de obter vantagens indevidas para satisfazer interesses particulares, mediante a 

violação dos bens jurídicos e dos princípios ético-normativos da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade e probidade, da publicidade ou transparência e da eficiência. 

 

 

1.2 Causas da Corrupção 

 

 

Os atos de corrupção não possuem uma causa específica, mas um conjunto de 

variáveis e fatores que possibilitam a sua prática nos setores públicos e privados. As causas 

representam um conjunto de fatores e condições que contribuem ou concorrem para o 

acontecimento de um resultado. Em outras palavras, a corrupção é uma manifestação de uma 

conduta humana que poderá ser influenciada por uma causa interna do indivíduo (fator 

psicológico ou de personalidade) ou por uma causa externa do indivíduo (fator social, 

cultural, político ou econômico e entre outras). Os fatores causais da corrupção são interativos 

e possuem uma comunicação entre a realidade social e as ações humanas e que potencializam, 

em maior ou menor grau, os atos de corrupção perpetrados pelos indivíduos. 

Os fatores internos e os fatores externos exercem uma influência nas ações do 

indivíduo e são determinantes para a prática da corrupção, podendo surgir como resultado da 

consciência individual, pelos hábitos e costumes ou pelas tradições e formação histórica de 

uma determinada comunidade. Nesse sentido, o indivíduo e a sociedade que cultuam boas 

práticas de conduta e padrões de comportamentos baseados nos princípios ético-morais são 

menos propensos à prática da corrupção no meio social. 

Para Leslie Holmes, a análise da corrupção deve ser holística porque existe um 

conjunto de fatores que propiciam e estimulam a prática da corrupção, diferindo de uma 

pessoa para outra. No entanto, a explicação das causas da corrupção encontra fundamento na 
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teoria da estruturação de Anthony Giddens, pois não se explica completamente uma atividade 

humana sem ao menos analisar as questões da liberdade individual de escolha e as ações 

individuais (fator psíquico) com os contextos ambientais em que os indivíduos estão inseridos 

ou estão convivendo (fator estrutural). Por conseguinte, as pessoas realizam suas escolhas e 

tomam suas decisões motivadas por uma vontade individual ou com base nas influências 

exercidas pelo contexto ou pelo ambiente do meio social onde estão inseridos139. 

De acordo com Antonio Ozório Nunes, a corrupção é uma questão estrutural, sendo 

que os fatos geradores estão relacionados com as seguintes causas: a) ausência de democracia 

e de instituições democráticas, a falta de independência de controle governamental e de 

órgãos superiores de fiscalização; b) excesso de burocracia e falta de transparência nas 

atividades e procedimentos públicos; c) elevada discricionariedade do agente público sobre a 

implementação de políticas públicas; d) pagamento de salários e remunerações inadequados e 

as deficientes condições de trabalho; e) ausência de códigos de conduta ética e de diretrizes de 

comportamentos éticos; f) a cultura patrimonialista e do clientelismo em uma sociedade140. 

Em outra perspectiva, Fernando Tourinho Neto discorre que a corrupção possui 

algumas causas estruturais, como a certeza da impunidade e a ausência de punição com 

pequenas faltas; a disparidade de salários nos serviços públicos ou por conta de servidores 

receberem altos salários desproporcionais aos cargos que ocupam; o aumento da burocracia 

estatal ou pelo excesso de regras e procedimento para execução das atividades; a figura de 

pessoas intermediárias e a criação de procedimentos de dificuldade que viabilizam a venda de 

facilidades, ou seja, os intermediários solicitam pagamentos de propina para vender uma 

facilidade nos serviços públicos; a má administração e a ineficiência dos serviços públicos; o 

excesso de tributação em um país; a restrição da liberdade de imprensa e a cultura do excesso 

de consumismo141. 

Com efeito, as causas dos atos de corrupção não são concentradas apenas no aspecto 

dos vícios ou problemas da individualidade de uma pessoa, mas também pelas influências 

externas da estruturação social, cultural, econômica, política e jurídica. Assim, percebe-se que 

os fatores causais da corrupção decorrem de uma dinamicidade e da interação comunicativa 

                                            
139 HOLMES, Leslie. Corruption: A very short introduction. New York: Oxford University Press, 2015, p. 16. 
140 NUNES, Antonio Carlos Ozório. Corrupção: O combate através da prevenção. In: PIRES, Luis Manuel 
Fonseca; ZOCKUN, Maurício; ADRI, Renata Porto (Coord.). Corrupção, ética e moralidade administrativa. 
Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 22. 
141 TOURINHO NETO, Fernando. Corrupção na Administração Pública. In: PORTELLA, André (Coord.). 
Direito público contemporâneo: estudos em homenagem ao professor Carlos Valder do Nascimento. Belo 
Horizonte: Fórum, 2007, p. 414-416.  
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entre o indivíduo e as influências subjacentes produzidas pelos sistemas sociais, que acabam 

determinando os comportamentos e as ações das pessoas nas suas relações intersubjetivas 

com os demais seres da coletividade. 

O estágio de desenvolvimento econômico e político de um determinado país e o modo 

com que se interage com as tradições culturais poderá representar um fator de oportunidades 

para a incidência da corrupção, pois os fatores ambientais (histórico-culturais) de um 

determinado território influenciam na evolução das instituições políticas e econômicas, na 

legitimidade do governo e na capacidade dos governantes em prestar contas de seus atos. 

Todavia, quando os valores, os padrões morais de comportamento e as instituições públicas 

sofrem mudanças nos períodos de transição, o país possui uma grande propensão de estar 

sujeito à prática da corrupção142. 

Em outras palavras, Patrycja Szarek-Mason ressalta que a corrupção nos países 

europeus era mais incidente nos sistemas comunistas e nos Estados em transição democrática. 

As reformas políticas operadas nos países da Europa Central Oriental foram determinantes 

para descobrir que a corrupção era uma causa estrutural do regime comunista, havendo altos 

índices de pagamento de subornos para organizar as relações político-administrativas do 

governo ou para os indivíduos obterem acesso aos bens e serviços públicos. Por outro lado, 

durante os períodos de transição democrática e com o advento das transformações operadas 

nos sistemas políticos e econômicos, houve uma constatação do aumento da prática da 

corrupção por meio dos processos de privatização ou de terceirização dos serviços públicos, 

em razão da venda de empresas estatais por preços inferiores ao praticado no mercado 

mediante a contraprestação de pagamento de subornos143. 

De um modo geral, a causa da corrupção é analisada sob duas vertentes que se 

comunicam uma com a outra de forma interativa. Em uma vertente, a causa da corrupção está 

relacionada com a natureza e as qualidades intrínsecas do indivíduo (psique humana e 

personalidade), uma vez que o agente público ou o particular é motivado a praticar a 

corrupção por causa de uma vontade individual ou um vício de personalidade. Em outra 

perspectiva, a causa da corrupção também está associada com os aspectos socioculturais, 

políticos, econômicos e jurídicos - tradições familiares, impunidade dos responsáveis, 

                                            
142 ELLIOTT, Kimberly Ann. A corrupção como um problema de legislação internacional: recapitulação e 
recomendações. In: ELLIOTT, Kimberly Ann (Org.). A corrupção e a economia global. Brasília: Universidade 
de Brasília, 2002, p. 267. 
143 SZAREK-MASON, Patrycja. The European Union´s Fight: The evolving policy towards member states and 
candidate countries. New York: Cambridge University Press, 2010, p. 16-18. 
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morosidade no julgamento, cultura patrimonialista e do clientelismo, burocracia e 

intervenções estatais, ausência de transparência, ausência de controle e de fiscalização e 

outros fatores -, pois os agentes públicos e os particulares são influenciados ou estimulados a 

praticar a corrupção em razão das características sociais, dos valores dominantes ou das 

tradições histórico-culturais de uma determinada comunidade, assim como pelo grau de 

tolerância da opinião pública com os desvios de comportamentos, pela falta de transparência e 

de conscientização coletiva, pelas falhas de controle institucionais ou pela ausência de censura 

por parte dos órgãos jurisdicionais. 

Não obstante, a explicação das causas da corrupção possui um enfoque criminológico, 

abordando o delito da corrupção como um problema intrínseco da pessoa humana ou como 

uma distorção dos valores dominantes na realidade comunitária. As causas do delito são 

avaliadas de acordo com as motivações e as dimensões individuais da psique e da 

personalidade da pessoa voltada para a prática do delito (teorias focadas no indivíduo), como 

também são avaliadas de acordo com as motivações externas ou os processos sociais que 

influenciam as ações do indivíduo na prática do delito (teorias focadas no contexto social). 

A criminologia explica que o comportamento criminoso é estimulado e influenciado 

por diversos fatores biológicos, psíquicos e dos sistemas sociais. Para Antonio García-Pablos 

de Molina e Luiz Flávio Gomes, a criminologia busca explicar o comportamento delituoso 

baseado nas orientações e teorias biológicas, psicológicas e sociológicas. As orientações 

biológicas explicam que a conduta delitiva é causada por uma patologia, disfunção ou 

transtorno do corpo ou do funcionamento dos sistemas do ser humano (antropológicas, 

endocrinológicas, genéticas, neurofisiológicas ou bioquímicas). As orientações psíquicas 

expressam que a conduta delitiva é causada pelos motivos psíquicos ou processos psíquicos 

anormais, pelas experiências ou pela personalidade dos indivíduos. Por último, as orientações 

sociológicas discorrem que a conduta delitiva é causada por um conjunto de fatores espaciais 

e ambientais da dinâmica social que contribuem para a prática da corrupção (fatores 

subculturais, valores culturais e morais dominantes na sociedade, reação social, 

etiquetamento)144. 

                                            
144 MOLINA, Antonio García-Pablos; GOMES, Luiz Flávio. Criminologia. 8ª ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2012, v. 5 (Coleção Ciências Criminais), p. 219-339. Em suma, as teorias tentam justificar os fatores 
causais da prática delitiva e os motivos que estimulam e contribuem para a escolha do comportamento 
antissocial por parte do sujeito. As teorias biológicas procuram explicar as causas do comportamento delituoso 
com base nos fatores biológicos, sendo a prática do delito um resultado das anormalidades e disfunções das 
características bionaturalísticas do indivíduo (instituo ou heditariedade). Por outro lado, as teorias psicológicas 
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Os fatores que estimulam ou influenciam a prática de uma conduta criminosa estão 

subdivididos em fatores causais endógenos (internos) e exógenos (sociais). Os fatores 

endógenos ou internos do indivíduo - dinamismo orgânico funcional, disfunção orgânica, 

sistema nervoso, psicopatia ou neuroses, distúrbios mentais, transtornos psicológicos - são 

causas que poderão determinar direta ou indiretamente o indivíduo a cometer um delito ou 

uma prática antissocial. Por conseguinte, os fatores exógenos ou sociais ao indivíduo - fatores 

socioambiental, sociofamiliar, socioeconômico, sócio ético-pedagógico - representam uma 

das causas que poderão determinar direta ou indiretamente o indivíduo a cometer um delito ou 

uma prática antissocial145. 

De acordo com Donald Cressey, os fatores que incentivam as pessoas a cometer 

fraudes e desvios de comportamento são compostos por três elementos variáveis que formam 

um triângulo da fraude - pressão, racionalização e oportunidade -, quando unidas estimulam o 

indivíduo a praticar condutas inadequadas e abusos de uma posição de poder. A teoria do 

triângulo da fraude (“theory of the fraud triangle”) representa um modelo estrutural destinado 

à avaliação dos riscos das fraudes e a identificação das causas que estimulam as ações 

fraudulentas146. 

 

 

 

Figura 3: O triângulo da fraude 

                                                                                                                                        
procuram explicar as causas do comportamento delituoso com base nos fatores da personalidade ou da psique do 
indivíduo, sendo a prática do delito um resultado dos componentes psicológicos ou da personalidade de uma 
pessoa (caráter, ambição, ganância, vontade) ou como um resultado dos fatores psicossociais pela integração 
entre os componentes psicológicos e ambientais (senso de responsabilidade, autocontrole, tolerância, eficácia do 
cotrole social, condições socioeconômicas). Em última análise, as teorias sociológicas procuram explicar as 
causas do comportamento delituoso com base nos fatores externos ao indivíduo e nas condições apresentadas 
pelos meios sociais (dominação dos valores culturais, econômicos e políticos, status social, rotulagem ou 
etiquetagem). 
145 FARIAS JÚNIOR, João. Manual de Criminologia. 2ª ed. Curitiba: Juruá, 1996, p. 52-57. 
146 ASSOCIATION OF CERTIFIED FRAUD EXAMINERS. The Fraud Triangle. Disponível em: 
<http://www.acfe.com/fraud-triangle.aspx>. Acesso em 14 de dez. 2016. 



64 

 

 

 
Fonte: Association of Certified Fraud Examiners147 

 

A pressão (“pressure”) é o elemento que motiva o indivíduo a cometer fraudes por 

uma questão de necessidade pessoal, por conta de problemas econômico-financeiros ou para 

maximinar suas rendas. A oportunidade (“opportunity”) é o elemento que motiva o indivíduo 

a cometer fraudes por conta das falhas de controle e da deficiência estrutural de fiscalização 

de condutas. A racionalização (“rationalization”) é o elemento em que o indivíduo justifica o 

cometimento da fraude por conta da aceitação (tolerância) da conduta fraudulenta, ou seja, o 

indivíduo procura racionalizar a sua conduta fraudulenta de modo que a torne aceitável ou 

justificável o ato inadequado148. Desse modo, as fraudes e os abusos de uma posição de poder 

são cometidos pelos indivíduos quando presentes os três elementos do triângulo da fraude - 

um problema financeiro pessoal não compartilhável, a oportunidade de cometer fraudes e a 

racionalização das condutas fraudulentas pelo indivíduo -, que representam um conjunto de 

causas que estimulam a prática de condutas fraudulentas e a violação da confiança de uma 

posição de poder no setor público ou privado. 

Em sentido contrário, uma das causas que também contribuem para a prática da 

corrupção é o fator psicossocial, uma vez que realiza a combinação dos aspectos individuais 

da pessoa com os aspectos presentes no contexto da realidade sociocultural de uma 

determinada comunidade. No aspecto individual, a corrupção é analisada sobre como as 

pessoas pensam e sobre a motivação dos comportamentos individuais. No aspecto social, a 

                                            
147 KNOP, Dennis. Internal fraud: Who they are and why they do it. Disponível em: 
<http://blog.umb.com/internal-fraud-who-they-are-and-why-they-do-it/>. Acesso em 14 de dez. 2016. 
148 ASSOCIATION OF CERTIFIED FRAUD EXAMINERS. The Fraud Triangle. Disponível em: 
<http://www.acfe.com/fraud-triangle.aspx>. Acesso em 14 de dez. 2016. 
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corrupção é analisada no enfoque das estruturas e dos sistemas que compõe uma determinada 

comunidade149. 

A corrupção como é um fenômeno social complexo e multifacetado apresentando uma 

diversidade de enfoques para a identificação de suas causas e consequências, que é 

materializado na realidade social pelos estímulos da natureza humana, pelos fatores 

econômicos, sociais, políticos ou pelas inadequações nos sistemas de gerenciamento 

público150. Os fatores que motivam e estimulam o indivíduo a cometer um ato de corrupção, 

no contexto das atividades administrativas, econômicas, sociais ou políticas, são provenientes 

dos estímulos internos do estado psíquico e de personalidade do indivíduo (ambição, 

ganância, egocêntrico, impulsividade, antissocial) ou dos estímulos externos socioculturais 

(impunidade, tolerância, ausência de fiscalização e controle, desigualdade econômica e social, 

erosão de valores morais, ausência de instrução de conduta ética), que favorecem a prática da 

corrupção nos setores públicos e privados. 

Em síntese, em relação às causas internas, os atos de corrupção são cometidos em 

virtude dos vícios humanos (desejos e paixões) ou da ausência de instrução ou consciência do 

indivíduo (ignorância); da ambição e da ganância do indivíduo pelo desejo excessivo de 

possuir bens materiais, riqueza ou o poder (exorbitância do individualismo materialista); da 

ânsia ou do desejo exacerbado do indivíduo pelo poder; ou da falta de vontade ou do 

desinteresse em cumprir os compromissos ético-morais. Por sua vez, em relação às causas 

externas, os atos de corrupção são praticados por conta das influências estruturais do meio 

social, em razão das formas de governo e do regime político adotado; da desconfiança popular 

e do descrédito da opinião pública sobre as ações políticas dos governantes; do espírito 

capitalista destinado à obtenção e a geração de lucros; da falta de regulamentação dos 

sistemas de controle e de mecanismos de fiscalização por parte das instituições públicas; da 

baixa remuneração dos funcionários e a instabilidade no trabalho; da cultura patrimonialista e 

clientelista de uma sociedade e dos aspectos da impunidade dos corruptos e da morosidade 

dos processos judiciais151. 

                                            
149 HOLMES, Leslie. Corruption: A very short introduction. New York: Oxford University Press, 2015, p. 55. 
150 BREI, Zani Andrade. Corrupção: causas, consequências e soluções para o problema. Revista de 
Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 30, n° 3, mai./jun. 1996, p. 113. 
151 BAUTISTA, Óscar Diego. La ética y la corrupción em la política y la administración pública. 2005. 
Disponível em: <http://eprints.ucm.es/7816/1/tesis-maestr%C3%ADa_2.pdf>. Acesso em 13 de set. 2016, p. 60-
85.  
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Por seu turno, Domènec Melé152 explica que a identificação das possíveis fatores que 

estimulam a corrupção representa um passo fundamental para realizar a implementação de 

medidas - preventivas e repressivas - destinadas ao controle da corrupção nos setores públicos 

e privados. O autor pondera que existem várias razões pessoais, culturais, institucionais e 

organizacionais aplicáveis e que estimulam a prática da corrupção, em uma maior ou menor 

escala, conforme transcritos: 

A primeira causa é a ambição e a ganância (critério pessoal): a corrupção é 

proveniente de uma ação do indivíduo que leva ao desejo ilimitado e a vontade de possuir 

dinheiro ou o poder, sem considerar os limites morais de comportamento, bem como ao 

impulso humano inato de possuir bens externos, quando não sujeita à integridade pessoal. 

A segunda causa é a falta de instrução ética pessoal (critério pessoal): a corrupção 

acontece devido a falta de uma educação ética de conduta ou pela falta de experiências de 

aprendizagem, por conta da não reprovação dos comportamentos perversos praticados pelo 

indivíduo no seu passado. 

A terceira causa é o descumprimento dos objetivos e missões dos serviços dos setores 

públicos ou privados (critério pessoal): os indivíduos, políticos ou dirigente empresariais 

utilizam a política para satisfazer seus interesses particulares ao invés de servir o bem comum. 

A quarta causa é a falta de conscientização e de coragem para denunciar os desvios de 

conduta (critério pessoal): a baixa consciência e o medo de denunciar os comportamentos 

inadequados são situações propícias à corrupção, uma vez que o indivíduo está ciente e 

permanece calado por pensar que não seja um problema seu ou por não tornar suas atividades 

complicadas no ambiente de trabalho, com eventuais represálias. 

A quinta causa é a tolerância da corrupção no meio social (critério cultural): a 

aceitação e a tolerância das condutas de corrupção na sociedade é um fator cultural que 

propicia a permanência dos atos, com falsos argumentos sem base moral, assim como serve 

de estímulo à prática da corrupção. 

A sexta causa é a falta de transparência (critério cultural): a ausência de transparência 

dos atos praticados nos setores públicos e nos setores privados constitui um fator que 

possibilita a propagação da corrupção ante a ausência de publicidade dos atos. 

A sétima causa é ausência de fiscalização e de controles ineficientes (critério 

institucional): a falta de fiscalização e o aumento excessivo de regulamentos, bem como a 
                                            
152 MELÉ, Domènec. Corruption: 10 possible causes. Disponível em: 
<http://blog.iese.edu/ethics/2014/11/06/corruption-10-possible-causes/>. Acesso em 14 de set. 2016. 
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falta de mecanismos de controle constituem fatores que possibilitam a prática da corrupção 

nos setores públicos e privados, o que dificulta a identificação dos responsáveis. 

A oitava causa é a impunidade e a morosidade dos processos judiciais (critério 

institucional): o retardamento da administração da justiça, a morosidade de uma resposta por 

parte dos órgãos jurisdicionais e a prescrição dos crimes são fatores que contribuem e 

estimulam a prática da corrupção. 

A nona causa é a falta de critérios morais para promoções no cargo público ou privado 

(critério organizacional): no sistema organizacional de uma empresa ou de uma instituição 

pública, a corrupção tende a predominar quando não existem critérios de avaliação de 

integridade e de responsabilidade sobre a conduta do indivíduo em relação à promoção de 

ocupação de cargos. 

A décima causa é a minimização ou ausência de punição contra acusações de 

corrupção (critério organizacional): a minimização das acusações e punição branda ou 

ineficiente do corrupto são fatores que servem de estímulo à manutenção da corrupção e 

transformam em um ambiente propício à sua prática. 

Por outro lado, a multiplicidade dos fatores psicossociais representa uma das causas 

que propiciam o cometimento da corrupção, devido à combinação dos elementos intrínsecos 

da personalidade ou da consciência do indivíduo com a sua interação com as estruturas 

sociais. Em suma, Leslie Holmes153 explica que os estímulos positivos e negativos da 

corrupção envolvem a combinação de um conjunto de aspectos psíquicos e sociais 

(psicossocial), de acordo com os seguintes fatores: 

O primeiro fator psicossocial que estimula positivamente a prática da corrupção é a 

ganância, a vontade do indivíduo ou o desejo intenso e imoderado por bens e riquezas ou da 

busca incessante pelo lucro, constituem um fator pessoal que propicia o cometimento da 

corrupção. 

O segundo fator psicossocial que estimula positivamente a prática da corrupção é a 

ambição e o prestígio social, a vontade da pessoa ou o desejo desmedido do indivíduo pela 

conquista do poder ou o desejo pelo reconhecimento por outras pessoas (prestígio ou status), 

dando ao indivíduo uma sensação de poder sobre as demais pessoas. 

O terceiro fator psicossocial que estimula positivamente a prática da corrupção é a 

baseada na mentalidade otário (“sucker mentality”), o indivíduo é influenciado pelo sistema 
                                            
153 HOLMES, Leslie. Corruption: A very short introduction. New York: Oxford University Press, 2015, p. 56-
60. 
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de valores dominante de uma sociedade, sendo considerado um ser estranho ou tolo para 

conviver de acordo com os valores dominantes se não praticar a corrupção, ou seja, o 

indivíduo é motivado pelo sistema de valores dominantes do ambiente em que convive para 

praticar atos de corrupção porque senão será discriminado pela maioria do grupo se o 

indivíduo não tirar nenhum proveito pessoal de uma posição de autoridade, sendo considerado 

como um perdedor ou otário perante o sistema social dominante. 

O quarto fator psicossocial que estimula positivamente a prática da corrupção é 

baseada na teoria da oportunidade (“opportunity theory”) ou na teoria da escolha racional 

(“rational choice theory”), o indivíduo é motivado pelo surgimento da oportunidade da 

ocasião ou pelas circunstancias para cometer a corrupção, assim como pela questão do custo e 

benefício, devido a uma pequena probabilidade de ser identificado e da alta probabilidade de 

receber uma pequena sanção em caso de uma eventual condenação. Nesse passo, o indivíduo 

comete um ato de corrupção analisando o custo da oportunidade e as potenciais vantagens da 

corrupção visando aumentar seus rendimentos econômicos. 

O quinto fator psicossocial que estimula negativamente a prática da corrupção é o 

sentimento de insegurança, o indivíduo em uma situação de insegurança ou de um risco de 

desemprego é mais propenso à prática da corrupção. Nestes termos, a sensação de insegurança 

e de desconfiança de um indivíduo são fatores negativos que propiciam a corrupção. 

O sexto fator psicossocial que estimula negativamente a prática da corrupção é a 

questão da necessidade, o indivíduo comete a corrupção por uma questão de necessidade ou 

como um mecanismo para a sua sobrevivência, quando não receber uma boa remuneração ou 

deixar de receber determinadas quantias justa pela contraprestação dos serviços realizados. 

O sétimo fator psicossocial que estimula negativamente a prática da corrupção é a 

pressão dos colegas ou pelos superiores do trabalho, o indivíduo é pressionado pelos colegas e 

pelos superiores do trabalho a praticar a corrupção, uma vez que a recusa por parte do 

indivíduo poderá estar sujeita a ameaças, represálias ou violência contra a sua pessoa, ou seja, 

o indivíduo realiza a prática da corrupção ou é cúmplice de um ato pelo receio ou medo de ser 

prejudicado pelos corruptos. 

O oitavo fator psicossocial que estimula negativamente a prática da corrupção é a 

chantagem (“setting a honeytrap or honeypot”), o indivíduo comete um ato de corrupção em 

virtude de uma chantagem realizada por um terceiro interessado, tornando o indivíduo 

aprisionado aos interesses do terceiro. Em outras palavras, o indivíduo cede a uma chantagem 
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de um terceiro interessado para praticar um ato de corrupção em seu benefício, com medo de 

apresentar ao público uma conduta inadequada praticada. 

O nono fator psicossocial que estimula negativamente a prática da corrupção é 

baseado na teoria da rotulagem ou etiquetagem (“labelling theory”), o Estado ou a sociedade 

que rotula o indivíduo como um corrupto o torna mais suscetível em permanecer praticando 

atos de corrupção, ou seja, a percepção de que o indivíduo não é uma pessoa de confiança 

propicia sua continuidade e permanência em cometer a corrupção. Nesse sentido, o indivíduo 

rotulado passa a se sentir excluído do grupo e sofre pressões sociais para aceitar o rótulo 

atribuído à sua pessoa, o que torna propenso em continuar praticando a corrupção. 

O décimo fator psicossocial que estimula negativamente a prática da corrupção é 

baseado na teoria do controle social (“control theory”), a corrupção é estimulada pela 

ausência de um autocontrole da pessoa sobre suas ações, emoções e instintos, bem como pelas 

falhas de um controle social. Nesse aspecto, os indivíduos que possuem um menor vínculo 

com os elementos da realidade social (menor processo de socialização com a família e com os 

colegas, comprometimento nos estudos e no trabalho, medo de aplicação de sanções) ou que 

não possuem um autocontrole sobre suas ações (emoções e instintos) são mais propensos a 

cometer a corrupção e, por outro lado, o indivíduo que possui um bom relacionamento com os 

familiares e amigos e um bom desempenho escolar e no trabalho, possuem um menor índice 

de cometer um ato de corrupção porque as estruturas sociais agem como uma forma de 

controle sobre as ações do indivíduo. 

Segundo Sérgio Habib, a corrupção é uma característica instrínseca do indivíduo, 

relacionada com as fragilidades humanas, com o enfraquecimento da moral, com a desordem, 

com a degradação dos costumes, com o sentimento de impunidade, com a depravação da ética 

e com as práticas imediatistas de consumo, estando presente por toda trajetória da 

humanidade, ora contida e limitada, ora incomensurável e avassaladora154. Assim, a corrupção 

é proveniente de um problema psicológico do indivíduo, sendo uma causa individual ou de 

vício de comportamento humano que estimula os desvios de comportamentos e a prática dos 

atos de corrupção.    

O estudo da causa da corrupção e da desonestidade é muito recorrente por 

pesquisadores da área da psicologia e da sociologia, que em muitas vezes constatam que os 

atos desonestos e as digressões dos comportamentos morais surgem por meio de pequenas 
                                            
154 HABIB. Sérgio. Brasil: Quinhentos anos de Corrupção, enfoque sócio-histórico-jurídico-penal. Porto Alegre: 
Fabris, 1994, p. 26. 
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transgressões e por uma série de falhas que crescem gradualmente ao longo do tempo. Em um 

estudo de comportamento realizado pelos cientistas da University College London, cuja 

finalidade era descobrir a adaptação do cérebro dos participantes no contexto emocional de 

tomadas de decisões e de identificar o mecanismo neural associado com a conduta desonesta, 

constatou-se que o cerébro é capaz de se adaptar com as condutas desonestas, ou seja, 

descobriram que os participantes eram mais propensos a serem desonestos ou a praticar um 

ato imoral quando os potes de moedas de dinheiro eram utilizados para benefício pessoal ou 

para o auto-interesse dos participantes. Por conseguinte, ao utilizarem a ressonância 

magnética funcional nos participantes, os cientistas descobriram que a amígdala é a região 

responsável pela adaptação do cérebro a prática dos comportamentos desonestos. Portanto, o 

mecanismo biológico do ser humano - a redução da sensibilidade da amígdalas - representa 

um fator que estimula os pequenos atos de desonestidade e de imoralidade, assim como 

podem influenciar nas tomadas de decisões posteriores e se transformar em maiores 

transgressões morais de conduta155. 

Nesse contexto, Emerson Garcia discorre que a corrupção é estimulada pelas 

fragilidades dos padrões éticos do comportamento humano, que causa reflexos sobre os 

modos de atuação dos agentes públicos. Assim como, assevera que os atos de corrupção se 

desenvolvem em ambientes sociais propícios com maior permissividade e tolerância aos 

comportamentos ilegais, nos setores com falhas de fiscalização, com uma fragilidade de 

participação social na política e com a incerteza na aplicação de sanções (impunidade), pois 

na medida em que os desvios de comportamento fazem parte de uma sociedade haverá certo 

estímulo à prática da corrupção, assim como produz um efeito negativo para a organização 

estatal, ao permitir o surgimento de um código paralelo de conduta à margem da lei que passa 

a ser incorporado no meio social como uma normalidade do comportamento humano156. 

Em outro sentido, os fatores que fomentam a corrupção também estão relacionados 

com os aspectos históricos e culturais de uma determinada sociedade. As causas culturais são 

associadas com as práticas habituais de beneficiar determinados grupos sociais em detrimento 

                                            
155 GARRETT, Neil; LAZZARO, Stephanie C; ARIELY, Dan; SHAROT, Tali. The brain adapts to dishonesty. 
Nature Neurocience: University College London, nº 4426, oct. 2016. 
156 GARCIA, Emerson. A corrupção: uma visão jurídico-sociológica. Revista de Direito Administrativo, Rio de 
Janeiro, v. 233, jul./set. 2003, p. 106 e 110. 
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de outros, com o desinteresse da população de exercer a cidadania e de participar dos assuntos 

de interesse público e com a tolerância da prática da corrupção pelos grupos sociais157. 

O conjunto de atitudes, hábitos e crenças compartilhadas pelos membros sociais são 

condições culturais que delimitam a extensão, a probabilidade e a incidência dos atos de 

corrupção e o nível de tolerância social. Os principais fatores culturais que influenciam a 

prática da corrupção são os seguintes: a) o nível de aceitação e tolerância social da corrupção, 

uma vez que permite a prevalência dos benefícios privados em detrimento da moralidade e do 

interesse coletivo; b) cultivo dos sistemas tradicionais (patrimonialista), pois permite o 

tratamento das coisas públicas como bens particulares, isto é, não existe uma distinção entre o 

público e privado; c) ausência de solidariedade, a falta do espírito solidário e cooperativo é 

um risco para a prática do oportunismo e da individualidade158. 

As diferenças culturais - dominância de valores e de comportamentos de uma 

sociedade baseadas nas tradições e costumes, religião e filosofia -, são causas que influenciam 

o indivíduo na prática da corrupção. Nestes termos, Leslie Holmes159 reconhece os seguintes 

fatores culturais que motivam a prática da corrupção: 

A primeira causa cultural são as tradições religiosas, os países com uma tradição 

religiosa e filosófica consolidada e dominante possuem uma correlação com os níveis da 

corrupção, sendo que os países com tradições religiosas protestantes tendem a ser percebidos 

como menos corruptos do que os países católicos e os países com tradições religiosas 

católicas tendem a ser percebidos como menos corruptos do que os países de tradição 

mulçumana. A justificativa dos protestantes serem menos corruptos do que os católicos 

consubstancia no fato histórico do protestianismo ter surgido como uma reação à corrupção 

praticada na Igreja Católica e pelo fato das pessoas católicas descarregarem os seus pecados 

por meio do confessionário, enquanto que os protestantes aceitam a responsabilidade pessoal 

do erro ou do desvio de comportamento. 

A segunda causa cultural diz respeito às tradições familiares, a prática da corrupção 

está relacionada com as atividades dos indivíduos em relação à família e ao Estado, uma vez 

que nos países em que a fidelidade aos parentes e amigos tem prevalência sobre a lealdade do 

                                            
157 HERRERA, Marco Antonio Machado. Construyendo ciudadanía forjamos un país sin corrupción: 
Conceptualizando la corrupción um aporte desde PSF. Lima: Misereor, 2006, p. 11. 
158 FERNANDES, Paula Medina. Corrupção: definição, prevenção e combate – o caso de S. Tomé e Príncipe. 
Disponível em: <https://ria.ua.pt/bitstream/10773/3461/1/2010001421.pdf>. Acesso em 13 de set. 2016, p. 27-
28. 
159 HOLMES, Leslie. Corruption: A very short introduction. New York: Oxford University Press, 2015, p. 60-
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Estado tendem a ser mais corruptos do que os países onde a cultura é mais individualista e 

menos orientada aos vínculos familiares. 

A terceira causa cultural está relacionada ao nível de confiança dos cidadãos nos 

funcionários públicos e nas pessoas da comunidade, os cidadãos que confiam nas atividades 

das autoridades e na maioria dos funcionários públicos de um Estado, bem como no país em 

que os cidadãos em geral confiam em outras pessoas desconhecidas possuem um baixo nível 

de corrupção. 

A quarta causa cultural está relacionada com os aspectos de formação histórica de um 

território ou com a colonização, pois as antigas administrações coloniais em geral não 

possuíam a capacidade para recolher tributos e contaram com o auxílio de colaboradores, que 

recebiam subornos por membros da população para deixar de efetuar a arrecadação de 

tributos, sendo que a prática perpetuou na era pós-colonial. Em outra perspectiva, no período 

colonial as autoridades públicas foram vistas pela população como uma imposição externa de 

outro Estado, o que propiciou que os cidadãos e as autoridades locais não tivessem escrúpulos 

para enganar o Estado por considerar o sistema totalmente ilegítimo, portanto, o aumento da 

corrupção estava associado com o nível de legitimidade da colonização. 

A quinta causa cultural está relacionada com a cultura do Estado de Direito e os 

sistemas jurídicos do “civil law” e “common law”,  os países que adotam o sistema dos 

precedentes judiciais (“common law”) são menos propensos à prática da corrupção do que o 

sistema legal ou de código escrito (“civil law”), uma vez que o sistema de precedentes 

judiciais tende a ser mais independente da esfera política e mais transparentes do que o 

sistema legal porque permite uma maior participação da opinião pública nos julgamentos dos 

processos. Nesse sentido, no país em que a população possua uma atitude dominante de 

respeito à legislação ou possua uma cultura do Estado de Direito tem um menor índice de 

corrupção, e, por outro lado, os países com altos níveis de arbitrariedades possuem um maior 

índice de corrupção. 

Os problemas políticos e institucionais são outros fatores que contribuem para o 

desenvolvimento da corrupção, pois as falhas e ausência de mecanismos de fiscalização 

eficientes para apurar irregularidades, de transparência de dados, de controles operacionais na 

aplicação dos recursos públicos e de políticas públicas destinadas à promoção da 

conscientização e do exercício da cidadania e do combate à corrupção poderão possibilitar a 

prática da corrupção no meio social. De acordo com Manoel Gonçalves Ferreira Filho, os 
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fatores que estimulam a corrupção são relacionados às crenças do individualismo utilitarista, a 

concepção do materialismo, a ausência de reprovação e a tolerância social da corrupção, bem 

como o excesso de burocracia estatal, que permitem ao indivíduo obter vantagens pessoais 

independentemente do meio empregado para a ação160. 

Ademais, Emerson Garcia reconhece que a ineficiência estatal (legislativa, 

administrativa e judiciária) é uma das causas para o desenvolvimento da corrupção. As falhas 

do aparato estatal estão relacionadas com os seguintes fatores: a) as decisões arbitrárias, por 

meio de um excessivo poder discricionários do agente público ou do desvirtuamento do uso 

do poder em benefício próprio ou de terceiros; b) as precariedades no recrutamento dos 

ocupantes dos cargos comissionados ao relegar o plano de competência e de mérito para 

priorizar os favorecimentos pessoais; c) o corporativismo nos poderes para impedir ou 

dificultar investigações dos ilícitos praticados por seus agentes; d) a ineficiência dos 

mecanismos de repressão aos ilícitos praticados pelos agentes públicos detentores de altos 

cargos no poder; e) a concentração de poder em determinadas autoridades fazendárias para 

gerenciar ou arrecadar elevadas receitas; f) a tolerância institucional com as práticas de 

corrupção161. 

As causas políticas estão relacionadas com a ausência de transparência e com o 

impedimento do acesso à informação pública, com o financiamento de partidos políticos e 

processos eleitorais, com a ausência de incentivos à participação popular, com a descrição 

excessiva na tomada de decisões e com a falta de responsabilidade dos governantes de prestar 

contas dos seus atos162. A intervenção governamental na economia também representa um dos 

fatores que propiciam o aumento da incidência da corrupção, por meio das variáveis de 

políticas do governo com o valor das tarifas de importação, com a restrição das atividades 

comerciais para beneficiar a indústria doméstica, com o controle de preços de mercado e com 

a redução dos salários do funcionalismo público em relação ao setor privado163. 

Portanto, as principais causas da corrupção na ótica dos fatores políticos são as 

seguintes: a) a falta de participação da opinião pública nos assuntos do governo e nas tomadas 

                                            
160 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. A corrupção como fenômeno social e político. Revista de Direito 
Administrativo, Rio de Janeiro, v. 185, jul./set. 1991, p. 7. 
161 GARCIA, Emerson. A corrupção: uma visão jurídico-sociológica. Revista de Direito Administrativo, Rio de 
Janeiro, v. 233, jul./set. 2003, p. 110. 
162 HERRERA, Marco Antonio Machado. Construyendo ciudadanía forjamos un país sin corrupción: 
Conceptualizando la corrupción um aporte desde PSF. Lima: Misereor, 2006, p. 11. 
163 MAURO, Paulo. Os efeitos da corrupção sobre crescimento, investimentos e gastos do governo: uma análise 
de países representativos. In: ELLIOTT, Kimberly Ann (Org.). A corrupção e a economia global. Brasília: 
Universidade de Brasília, 2002, p. 137-139. 
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de decisões de políticas públicas (ausência de democracia participativa); b) a centralização do 

poder estatal, a burocratização das atividades dos órgãos públicos, a falta de transparência e o 

controle deficitário dos atos; c) distorções do sistema eleitoral com o financiamento de 

campanhas eleitorais e de partidos políticos164. 

Em outra perspectiva, a privatização de novos setores econômicos, que anteriormente 

eram mantidos pelo controle exclusivo do Estado, poderá constituir um fator de aumento das 

possibilidades da corrupção e a abrir portas para fraudes e abusos de empresas que tentam 

obter vantagens econômicas pela oportunidade do mercado. As tarifas dos serviços públicos 

privatizados pelo governo poderão ser cobradas com uma margem geradora de grandes 

lucros165. 

A distribuição de riqueza ou de rendas em um país poderá influenciar nos atos de 

corrupção. Os países relativamente mais desenvolvidos social e economicamente são 

considerados menos corruptos do que os países menos desenvolvidos, haja vista que as 

diferenças entre os países desenvolvidos (ricos) e os países em desenvolvimento (pobres) 

influenciam sobre os atos corrupção e contribuem para a manutenção da desigualdade de 

rendas e da pobreza da população166. 

Com efeito, Johann Graf Lambsdorff167 discorre que existe uma dificuldade na 

investigação sobre o fenômeno da corrupção porque muitas causas são confundidas com as 

suas consequências. No entanto, alguns fatores da corrupção podem ser manipulados e 

controlados, enquanto que outros fatores só dependem de decisões e ações políticas ou de uma 

conscientização coletiva, conforme demonstra as seguintes possíveis causas da corrupção, sob 

o ponto de vista econômico: 

A primeira causa é a ampliação das tarefas do setor público, os analistas econômicos 

entendem que a corrupção está relacionada coma dimensão do aparelhamento e com a 

ampliação das tarefas desempenhadas pelo Estado, quanto maior forem as tarefas e as 

intervenções do poder público maior será a probabilidade de incidência da corrupção. Em 

                                            
164 FERNANDES, Paula Medina. Corrupção: definição, prevenção e combate – o caso de S. Tomé e Príncipe. 
Disponível em: <https://ria.ua.pt/bitstream/10773/3461/1/2010001421.pdf>. Acesso em 13 de set. 2016, p. 36-40 
165 GLYNN, Patrick; KOBRIN, Stephen J.; NAÍM, Moisés. A globalização da corrupção. In: ELLIOTT, 
Kimberly Ann (Org.). A corrupção e a economia global. Brasília: Universidade de Brasília, 2002, p. 33-34. 
166 ELLIOTT, Kimberly Ann. A corrupção como um problema de legislação internacional: recapitulação e 
recomendações. In: ELLIOTT, Kimberly Ann (Org.). A corrupção e a economia global. Brasília: Universidade 
de Brasília, 2002, p. 269. 
167 LAMBSDORFF, Johann Graf. Causes and consequences of corruption: what do we know from a cross-
section of countries?. In: ROSE-ACKERMAN, Susan (Ed.). International handbook on the economics of 
corruption. Cheltenham: Edward Elgar, 2006, p. 4-22. 
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contrapartida, a corrupção poderá ser controlada com a redução aparelhamento estatal e com o 

estabelecimento de limites aos gastos públicos, fazendo aumentar os índices de confiança da 

opinião pública e de investidores nas instituições públicas. 

A segunda causa é a qualidade administrativa e regulatória dos serviços públicos, os 

economistas apontam que má administração do poder público e as decisões de políticas 

públicas mal concebidas por seus agentes políticos constituem uma das causas para o aumento 

da corrupção. Por outro lado, a boa administração, a correta aplicação dos recursos e a 

regulamentação dos serviços públicos podem auxiliar no controle e na diminuição da 

corrupção. 

A terceira causa é a ausência de concorrência econômica, os analistas entendem que a 

o aumento da corrupção é um reflexo da falta de concorrência no mercado, da ausência de 

integração econômica com o comércio mundial e da restrição da liberdade econômica ao 

domínio de determinadas empresas, fazendo criar incentivos à formação de monopólios no 

mercado e restringir a participação de grupos econômicos internacionais, a fim de oportunizar 

o pagamento de comissões de subornos para (im)possibilitar a competição. 

A quarta causa é a estrutura do governo político, os analistas entendem que o regime 

democrático é um fator que limita da corrupção pela possibilidade de concorrência para os 

mandatos políticos, pela participação da sociedade nos assuntos públicos e pela prestação de 

contas das ações dos governantes. Os países mais democráticos, transparentes e com maior 

participação social possuem menores níveis e índices de corrupção. 

A quinta causa é a centralização do poder, os analistas avaliam que um governo 

centralizado é mais tendencioso a prática da corrupção do que um governo descentralizado, 

em virtude do poder ficar restrito a determinadas pessoas ou grupos sociais. Por outro lado, a 

corrupção também poderá incidir quando os gastos públicos são descentralizados e a 

arrecadação das receitas permanece no controle do governo central, assim como nos países 

com altos níveis de fragmentação política, onde os legisladores procuram fazer compromissos 

eleitorais, o que torna um sistema receptivo a influências corruptas. 

A sexta causa é a questão cultural, os economistas avaliam que o nível de confiança de 

um indivíduo em relação ao outro e a dominação da religião são fatores que contribuem para 

diminuição da corrupção, ou seja, nos países em que a população possui um grande nível de 

confiança entre os cidadãos e cultuam valores religiosos são menos afetados pela corrupção. 

Em contrapartida, nos países onde existe a dominação do consumismo, o desejo de riqueza 
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material, a preocupação com a qualidade de vida e com um alto nível de desconfiança entre os 

cidadãos, são mais propensos a prática da corrupção por conta das variáveis culturais. 

A sétima causa é a questão dos valores e tradições familiares, as sociedades em que as 

pessoas possuem uma maior confiança em outros indivíduos e onde os valores, as tradições 

familiares e a religião são dominantes existe uma maior propensão de praticar menos 

corrupção do que as sociedades que cultuam valores ou costumes autoritários, egoístas e 

oportunistas. No entanto, a lealdade familiar também poderá estar relacionada com a 

corrupção, pois nas sociedades em que existem uma alta lealdade para com a família poderá 

estimular a prática do nepotismo. 

A oitava causa é a questão do gênero (seres humanos), os analistas entendem que a 

rede de dominação masculina é um tendência à corrupção em razão de promoverem interesses 

particularistas, em detrimento de toda coletividade. As políticas destinadas à garantia do 

acesso a cargos e da participação de mulheres no poder público poderá auxiliar no combate da 

corrupção e no equilíbrio de um governo mais democrático. 

A nona causa é a questão do contexto geográfico e histórico de um determinado país, 

os analistas econômicos avaliam que os países com grandes fontes de recursos naturais e o 

distanciamento do Estado dos grandes centros econômicos mundiais são variáveis que podem 

aumentar os índices de corrupção, assim como asseveram que herança histórico-cultural 

(colonial) de um país possui reflexos sobre as atuais realidades e ações políticas de um 

determinado Estado. 

Desse modo, os níveis de aumento da corrupção estão relacionados com a qualidade e 

a eficácia do sistema jurídico de um país e com a certeza de punição dos corruptos pelos 

órgãos jurisdicionais. A ineficácia das leis e a impunidade representa um dos fatores jurídicos 

estimulantes da corrupção no meio social168. 

A previsão normativa e a criminalização de condutas da corrupção não são suficientes 

para assegurar a punição dos agentes corruptos pelas lesões causadas aos bens jurídicas, deve 

haver uma resposta célere por parte dos órgãos administrativos e jurisdicionais, com aplicação 

de sanções de caráter pedagógico-punitivo aos infratores, mediante a observância das 

garantias constitucionais, tendo em vista que a ausência da reprimenda da conduta e a 

morosidade do julgamento é um fator que incentiva a impunidade. 

                                            
168 GLOBAL ORGANIZATION OF PARLIAMENTARIANS AGAINST CORRUPTION. Controlling 
Corruption: a parliamentarian´s handbook. Disponível em: 
<http://gopacnetwork.org/Docs/CCH_Final_EN.pdf>. Acesso em 14 de set. 2016, p. 23. 
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As principais causas jurídicas estão relacionadas com a falta de mecanismos que 

assegurem o cumprimento dos deveres funcionais, com a dificuldade de interpretações das 

disposições legais (ambiguidades), com o grau de independência dos órgãos jurisdicionais, 

com a ausência de regulamentação legal da participação popular e da realização de controle 

social e com a impunidade dos corruptos pela ausência de uma reprimenda punitivo-

pedagógica169. 

Como pode observar, o sistema jurídico também é um fator externo ao indivíduo que 

concorre para o estímulo da corrupção nos setores públicos e privados, por conta dos 

seguintes motivos: a) brandura das penas, a aplicação de penas brandas e leves para os atos de 

corrupção serve de estímulo à prática dos ilícitos e perdem o seu caráter coercitibilidade; b) 

ineficácia do sistema judicial, a previsão de excessos de recursos, de procedimentos e a 

morosidade no julgamento dos processos constituem outros fatores que acabam por contribuir 

com a impunidade dos agentes corruptos; c) ausência de criminalização de condutas de 

corrupção, a falta de regulamentação legal dos atos de corrupção e de normas de combate à 

corrupção são fatores que propiciam a prática dos ilícitos e de operações de financeiras 

fraudulentas; d) independência dos órgãos investigativos e jurisdicionais, as instituições 

públicas não devem ser subordinadas aos órgãos governamentais, por conta da ineficácia na 

apuração dos fatos e na identificação dos responsáveis, ou seja, os órgãos de investigação e os 

órgãos jurisdicionais devem ser independentes, com o objetivo de assegurar  a identificação e 

a punição dos corruptos, sem qualquer influência de terceiros interessados170. 

Dessa forma, as causas da corrupção são provenientes de um conjunto de variáveis e 

de fatores intrínsecos ao indivíduo (psíquico ou personalidade humana) ou de um conjunto de 

fatores externos ao indivíduo (questões socioculturais, socioeconômicas, sociopolíticas, sócio 

ético-pedagógicas e jurídicas), que se interagem e se comunicam mutuamente, influenciando, 

direta e indiretamente, as ações e as condutas das pessoas na realidade social. 

 

 

 

 

                                            
169 HERRERA, Marco Antonio Machado. Construyendo ciudadanía forjamos un país sin corrupción: 
Conceptualizando la corrupción um aporte desde PSF. Lima: Misereor, 2006, p. 12. 
170 FERNANDES, Paula Medina. Corrupção: definição, prevenção e combate – o caso de S. Tomé e Príncipe. 
Disponível em: <https://ria.ua.pt/bitstream/10773/3461/1/2010001421.pdf>. Acesso em 13 de set. 2016, p. 31-35 
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1.3 Características da Corrupção 

 

 

A multiplicidade dos atos de corrupção possui algumas características semelhantes, o 

que permite o agrupamento das diversas condutas que são consideradas corruptas por meio 

das mesmas peculiaridades apresentadas nas condutas. Nesse sentido, a corrupção perfaz 

sobre diversas condutas subversivas e desonestas cometidas pelo agente do setor público e do 

setor privado, que são reprovadas pela ordem jurídica ou pela opinião pública e que 

apresentam certas características semelhantes entre as condutas. 

Em uma explanação introdutória, a corrupção é inserida em um conjunto amplo de 

atitudes que permeiam as relações sociais de uma determinada comunidade, tendo como 

característica principal o ocultamento ou a clandestinidade dos atos, sobretudo o processo de 

favorecimento pessoal de um grupo ou de terceiros171. Segundo Emerson Garcia, o abuso ou 

desvio de poder e o enriquecimento ilícito são elementos característicos da corrupção, que 

indica o uso inapropriado ou a omissão do poder do agente que a lei lhe outorgou, em busca 

da obtenção de uma vantagem indevida em proveito próprio ou para terceiros172. 

Nessa perspectiva, a corrupção pública ou a corrupção privada e a corrupção ilícita ou 

a corrupção imoral são caracterizadas pelos seguintes elementos: a) conduta humana (ação ou 

omissão); b) violação de normas jurídicas e a transgressão dos princípios ético-morais; c) 

obtenção de vantagens ou benefícios indevidos para fins privados; d) clandestinidade 

(ocultamento); e) lesões e danos aos bens jurídicos e aos valores morais. 

No primeiro critério, a corrupção é uma manifestação da conduta humana ou 

proveniente de um ato praticado por um agente público no exercício de suas funções (setor 

público) ou por um particular ou empresário no exercício de suas atividades econômico-

financeiras (setor privado). A conduta comissiva é quando o agente público ou particular 

realiza a prática de um ato de corrupção (ação) e, de outro lado, a conduta omissiva é quando 

o agente público ou particular deixa de executar uma conduta que deveria ter realizado por um 

dever legal ou moral (omissão). 

                                            
171 SILVA, Maurício. Corrupção: tentativa de uma definição funcional. Revista de Administração Pública, Rio 
de Janeiro, v. 28, n° 23, jan./mar. 1994, p. 19. 
172 GARCIA, Emerson. A corrupção: uma visão jurídico-sociológica. Revista de Direito Administrativo, Rio de 
Janeiro, v. 233, jul./set. 2003, p. 104. 
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No segundo critério, a corrupção é um ato ilícito ou um ato imoral (ilegalidade ou 

imoralidade), que resulta na violação das normas jurídicas ou na transgressão dos princípios 

ético-morais de comportamento consagrados pelos membros de uma determinada comunidade 

política. Assim, os atos de corrupção são condutas contrárias às normas jurídicas por violarem 

bens e valores protegidos pelo direito positivo, assim como as condutas contrárias aos 

princípios ético-morais consagrados no meio social por meio de um consenso comunitário. 

No terceiro critério, a prática da corrupção é destinada à obtenção de vantagens 

indevidas, retribuições, benefícios ou concessões de privilégios de qualquer natureza 

(econômica, política, social, sexual, pessoal, sentimental, entre outras), ou seja, o agente 

público ou o particular visa à obtenção de uma vantagem indevida para satisfazer seus 

interesses privados. Nesse passo, a finalidade do ato da corrupção consubstancia na obtenção 

de vantagens em proveito do agente ou de terceiros, que resulta em um acréscimo pessoal 

indevido ou em um enriquecimento injustificado. 

No quarto critério, a prática da corrupção pelos agentes públicos ou pelos particulares 

é realizada de forma camuflada e obscura, haja vista que os corruptos possuem interesses 

comuns em manter o sigilo das transações para evitar a publicidade, a reprovação institucional 

e a censura social sobre as condutas inapropriadas perpetradas pelos agentes. 

No quinto critério, a prática da corrupção é uma conduta lesiva aos interesses e aos 

bens jurídicos protegidos pelo Estado (moralidade pública, probidade administrativa e 

patrimônio público e social), bem como ao conjunto de princípios ético-morais consagrados 

pelos membros de uma determinada comunidade (honestidade, lealdade, integridade e boa-

fé). Ou seja, os atos de corrupção causam danos e ofensas aos bens positivados na ordem 

jurídica e aos valores morais cultivados na ordem social. 

Do mesmo modo, Lucas Rocha Furtado discorre que a corrupção é identificada pelas 

seguintes características: a) O abuso de uma posição de poder: o ato de corrupção resulta na 

transgressão das regras de condutas atribuídas ao exercício de uma função ou de um cargo do 

setor público ou privado; b) A violação de um dever ou regra de conduta prevista no sistema 

normativo: o ato de corrupção é contrário ao comportamento esperado pelo agente que 

importa na violação do padrão de conduta prevista pela norma social (moral ou jurídica); c) A 

obtenção de benefícios e vantagens extraposicional: os atos de corrupção produzem uma 

expectativa de vantagem econômica (pecuniária) ou de um benefício de natureza política, 

sexual, profissional, familiar, emocional e de outras naturezas; d) O sigilo (clandestinidade): 
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os atos de corrupção são sigilosos, haja vista que os agentes envolvidos possuem interesse na 

ocultação permanente das transações indevidas e de não expor em público a conduta 

fraudulenta173. 

Não obstante, Leslie Holmes reconhece cinco critérios para identificar uma conduta de 

corrupção praticada no setor público e no setor privado, por meio das seguintes 

características: a) a conduta do autor da corrupção (ação ou omissão) deve envolver uma 

pessoa ou um grupo de pessoas que ocupam um cargo público (eleito ou nomeado) ou um 

cargo privado; b) o cargo público do autor da corrupção deve envolver um grau de autoridade, 

decorrente dos poderes discricionário de tomada de decisões, da aplicação da legislação ou de 

defesa do Estado e, por outro lado, no setor privado, o cargo deve envolver uma posição de 

poder atribuído ao autor da corrupção; c) o autor da corrupção deve praticar um ato 

(comissivo) ou deixar de praticar uma ação (omissão), em razão de interesses particulares 

(interesses pessoais) ou devido aos interesses de uma organização que está vinculado 

(interesses de grupos), de forma contrária aos interesses do Estado e da sociedade; d) o autor 

da corrupção pratica ou deixa de praticar uma conduta (ação ou omissão) de forma 

clandestina e secreta, por conhecer que a sua conduta é considerada um ato ilícito e uma 

conduta inadequada para a opinião pública, assim como quando o autor da corrupção for 

omisso, por não tirar dúvidas de suas ações com os superiores ou tiver incerteza se a conduta 

comissiva ou omissiva é considerada como corrupção, tendo por objetivo maximinar seus 

próprios interesses privados; e) a conduta do autor da corrupção (ação ou omissão) deve ser 

percebida pelos grupos sociais, pela opinião pública e pelo Estado como um ato de corrupção 

reprovável jurídico e moralmente174. 

Para Verena Hartlauer, as características da corrupção estão consubstanciadas nos 

seguintes pressupostos: a) desvio de regras de conduta: a corrupção é um ato ilegal por violar 

os sistemas normativos de comportamentos; b) abuso de poder: a corrupção é um abuso de 

poder ou do abuso de uma posição de confiança atribuída ao agente para o uso do cargo em 

favor da coletividade; c) autointeresse: a prática da corrupção visa à obtenção de vantagens e 

de benefícios privados, ou seja, os interesses particulares prevalecem sobre o interesse da 

coletividade; d) caráter secreto: os atos de corrupção são praticados de forma secreta e 

                                            
173 FURTADO, Lucas Rocha. As raízes da corrupção no Brasil: estudos de casos e lições para o futuro. Belo 
Horizonte: Fórum, 2015, p. 41-42. 
174 HOLMES, Leslie. Corruption: A very short introduction. New York: Oxford University Press, 2015, p. 16-
17. 
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clandestina porque existem esforços dos agentes de esconder as ações da corrupção; e) 

violação dos valores morais: a prática da corrupção implica na transgressão dos valores e das 

regras de condutas morais cultivadas pela sociedade; f) identificação das vítimas: nos atos de 

corrupção as vítimas são dificilmente perceptíveis, podendo ser uma pessoa individual ou toda 

a coletividade175. 

Em suma, a corrupção cometida pelos agentes públicos no exercício de suas funções 

ou pelos particulares no exercício das atividades empresariais possuem características 

semelhantes, uma vez que são perpetrados de forma obscura (clandestina) e decorrem do 

abuso de um poder ou de uma posição ocupada pelo agente público ou particular, com o 

intuito de obter vantagens ou benefícios indevidos para fins privados, por meio da violação de 

normas jurídicas e da transgressão dos princípios ético-morais de comportamento humano. 

Em contrapartida, cabe ressaltar outra importante característica distintiva entre o ato 

de corrupção (suborno) e os pequenos presentes ou objetos materiais (lembranças) recebidos 

por um agente público ou um particular. Os presentes são destinados a um agradecimento ou 

ao estabelecimento de uma boa relação social com o indivíduo, enquanto que a corrupção 

exige uma retribuição ou uma contraprestação por parte do agente público ou de um 

particular. 

Como ensina Lucas Rocha Furtado, em muitos países o pagamento de presentes ou 

recompensas de pouco valor econômico, sem uma relação direta com a execução da tarefa do 

agente ou com a prática de determinados atos, com o propósito de aproximar ou de fortalecer 

a relação com pessoas que assumem posição de poder, não tem sido considerado como um ato 

de corrupção, tendo em vista que o oferecimento de presentes ou de vantagens com o 

propósito de se estabelecer uma boa relação social não se confunde com o pagamento de 

subornos, em virtude da ausência de uma contrapartida pela parte beneficiária176. 

Por seu turno, Leslie Holmes reconhece a dificuldade de determinar quando uma 

conduta constitui uma corrupção ou um presente (“bribes or gifts”), assim, estabelece 

requisitos distintivos para reconhecer um ato de corrupção (suborno) de um presente ou 

                                            
175 HARTLAUER, Verena. La corrupción, el clientelismo y el caciquismo em la novela contemporânea 
mexicana. Disponível em: <http://othes.univie.ac.at/3036/1/2008-11-06_0301824.pdf>. Acesso em 9 de set. 
2016, p. 19-21.   
176 FURTADO, Lucas Rocha. As raízes da corrupção no Brasil: estudos de casos e lições para o futuro. Belo 
Horizonte: Fórum, 2015, p. 28-29. 
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lembrança. Deste modo, a distinção entre a prática de uma corrupção e de um presente deve 

observar os seguintes critérios variáveis177: 

O primeiro critério é a intenção do doador: na corrupção (suborno), o indivíduo 

oferece um presente ou um benefício com a pretensão de receber uma coisa em troca 

(contraprestação ou recompensa) de forma implícita ou explícita. No presente, o indivíduo 

que oferece uma coisa ou um benefício não possui a intenção de receber uma contraprestação 

ou troca de favores. 

O segundo critério é expectativa do destinatário: na corrupção (suborno), o indivíduo 

que recebe um presente ou um benefício possui um dever de retribuir ou recompensar um 

favor ou uma troca ao doador. No presente, o indivíduo que recebe uma coisa ou um benefício 

não possui essa obrigação de retribuição. 

O terceiro critério é o momento da entrega: na corrupção (suborno), o indivíduo 

oferece um presente ou um benefício para um agente público ou um particular antes 

(momento anterior) de tomar uma decisão relevante em um caso concreto. No presente, o 

indivíduo oferece uma coisa ou um benefício para um agente público ou um particular depois 

(momento posterior) da tomada de uma decisão relevante no em caso concreto, como forma 

de agradecimento, desde que não haja nenhum indício anterior de que o resultado positivo da 

decisão poderia resultar em uma recompensa ou uma contraprestação. 

O quarto critério é o valor do presente ou do objeto oferecido ou recebido (critério 

variável de valores): a distinção entre a corrupção e o presente está consubstanciada no grau 

quantitativo de valores (critério quantitativo). Nesse sentido, em alguns Estados procuram 

especificar, aproximadamente, o valor máximo de um presente entre US$ 100 (cem dólares) a 

US$ 150 (cento que cinquenta dólares). 

O quinto critério é a previsão legal da conduta como ilícito (critério variável 

normativo): a distinção entre a corrupção e o presente está relacionada com as normas 

jurídicas de um determinado país que proíbem ou criminalizam condutas específicas de um 

agente público ou particular de aceitar ou receber presentes ou objetos de terceiros. 

O sexto critério é a aceitabilidade social da transação (critério variável social): a 

distinção entre a corrupção e o presente está relacionada com a percepção da opinião pública e 

com o nível de aceitação social de uma determinada conduta, uma vez que a cultura de um 

país poderá ter diferentes pontos de vista sobre o que constitui um ato de corrupção. Assim, a 
                                            
177 HOLMES, Leslie. Corruption: A very short introduction. New York: Oxford University Press, 2015, p. 13-
14. 
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distinção entre um presente de um suborno possui variações culturais, sendo relevante 

conhecer e procurar determinar as condutas predominantes sobre uma ação ou omissão e os 

valores dominantes de cada país, para verificar se a conduta caracteriza uma corrupção ou um 

presente. 

Dessa forma, a prática da corrupção possui natureza distinta de um ato de presentear 

um agente público ou um indivíduo particular que trabalha em uma empresa ou corporação do 

setor privado, especialmente em virtude do caráter de publicidade em presentear alguém e da 

intenção do indivíduo em estabelecer uma boa relação social ou para agradecer por uma 

conduta positiva do agente púbico ou do particular prestada ao indivíduo-doador. 

De outro lado, Cristi Danilet ressalta que é condutas habituais de alguns clientes 

efetuarem pagamentos para os fornecedores ou prestadores de serviços como retribuição pela 

apreciação da qualidade dos serviços prestados, o que não configura um ato de corrupção. 

Nestes termos, não são consideradas como corrupção, as seguintes condutas: a) o abuso (ação) 

ou a negligência (omissão) praticado por uma pessoa em posição de poder (agente público ou 

privado), com a intenção de prejudicar outrem, sem haver um interesse e o intuito de obter 

vantagens ou benefícios particulares, mas visando a satisfação de interesse pessoal; b) a falta 

de competência ou a ausência de profissionalismo por parte de uma pessoa em posição de 

poder (agente público ou privado); c) o conflito de interesses de uma pessoa em posição de 

poder (agente público ou privado), desprovido da intenção de obter vantagens ou benefícios 

particulares178. 

Por tais razões, a apresentação e a explicação das características das condutas de 

corrupção cometidas pelos funcionários dos setores públicos e das iniciativas privadas e das 

condutas de corrupção consideradas como um ilícito ou uma imoralidade objetivam auxiliar 

os analistas na identificação dos atos de corrupção praticados pelos indivíduos e de 

estabelecer critérios de distinção entre um presente oferecido ou recebido de uma ação de 

corrupção. 

 

 

 

 

 
                                            
178 DANILET, Cristi. Corruption and anti-corruption in the justice system. Buscharest: C.H. Beck, 2009, p. 9-
10. 
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1.4 Classificações da Corrupção 

 

 

As práticas da corrupção são classificadas de diversas maneiras com o objetivo de 

auxiliar no desenvolvimento de pesquisas e de estabelecer diretrizes da compreensão do 

fenômeno da corrupção. Desse modo, a corrupção é classificada de acordo com a 

normatização (ilegal ou imoral), com o setor ou a área em que a corrupção é praticada 

(pública ou privada), o nível quantitativo de valores ou da posição de poder (pequena ou 

grande), a quantidade de pessoas envolvidas na corrupção (individual ou coletiva), a 

intensidade em que corrupção é praticada no meio social (esporádica ou sistêmica), a 

percepção e a reprovação da corrupção pelo meio social (preta, cinza e branca), a extensão 

quanto ao sentido da corrupção (corrupção centrada no cargo público, corrupção centrada no 

mercado e corrupção centrada no interesse público), as formas de prática de suborno 

(corrupção ativa ou passiva) e a extensão territorial da prática e dos efeitos da corrupção 

(nacional e internacional). 

As diversas classificações buscam delimitar os sujeitos que participam da corrupção, o 

nível e a quantidade de valores das negociações e como a corrupção é percebida pela opinião 

pública, ou seja, visa avaliar todos os atos de corrupção por meio de diversos critérios para 

viabilizar sua identificação e para possibilitar realização de seu controle social por parte das 

instituições públicas e organizações. 

 

 

a) Corrupção Ilegal (conduta ilegal) e Corrupção Imoral (conduta imoral) 

 

 

A corrupção poderá ser considerada como uma conduta ilegal pela transgressão das 

normas jurídicas do Estado e pela lesão causada a determinados bens ou valores de relevância 

social e constitucional, assim como também poderá ser considerada como uma conduta imoral 

ou inadequada por conta da transgressão dos princípios éticos-morais e dos padrões de 

condutas sociais consagradas por uma determinada ordem comunitária. Como discorre 

Monica Herman Caggiano, a corrupção é praticada pelos indivíduos de forma camuflada às 
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margens das regras de comportamentos norteadas pela lei e pela moral, com vistas à obtenção 

de vantagens indevidas179. 

Nesse contexto, a corrupção é qualificada como um ato imoral em virtude de sua 

reprovação pelo meio social, e, ao mesmo tempo, não será considerada como uma conduta 

ilegal ante a ausência de regulamentação jurídica, portanto, os atos de corrupção não serão 

necessariamente um ato ilegal por conta da falta de tipificação da conduta e da reprovação 

pelo direito positivo. Assim sendo, os atos de corrupção são classificados como uma questão 

jurídica de legalidade (ato ilegal) ou como uma questão de moralidade (ato imoral ou 

comportamento desonesto). 

A maioria dos atos de corrupção é normatizada pelo ordenamento jurídico como 

condutas ilegais praticadas por agentes públicos e por particulares em detrimento dos 

interesses e bens da Administração Pública. Por sua vez, existem outros atos de corrupção que 

não são regulamentados e sancionados pelo direito positivo, mas que possuem uma alta 

reprovação social pela violação dos princípios éticos-morais cultivados pelos membros de 

uma sociedade (p. ex. lobby, furar fila de espera em um estabelecimento comercial, aceitar 

valores errados com o intuito de obter lucros indevidos ou obter qualquer tipo de vantagem 

indevida em detrimento de outrem). 

Nesse sentido, Bruno Wilhelm Speck esclarece que muitos autores criticam a visão 

legalista da corrupção por universalizar condutas que não corresponderiam com a realidade 

social, o que propiciou a justificação da distinção entre a corrução na perspectiva da ordem 

legal e a corrupção analisada no contexto real da cultura político-administrativa. A 

divergência entre a norma jurídica e a inserção social (reprovação moral) poderá ser um ponto 

de partida para explicar a probabilidade dos indivíduos cometerem atos de corrupção, por 

meio das razões de variações no comportamento corrupto (agente público, corruptor privado, 

o tipo de favorecimento e a retribuição)180. 

                                            
179 CAGGIANO, Monica Herman S. Corrupção e financiamento das campanhas eleitorais. Revista de Direito 
Constitucional e Internacional, São Paulo, ano 10, n° 41, out./dez. 2002, p. 219. 
180 A reprovação da corrupção estabelecida pela norma do direito positivo é distinta da realidade social. A 
conduta da corrupção poderá ser reprovada pela lei, mas não ser reprovada pela opinião pública (tolerância), 
assim como poderá ser reprovada pela opinião pública, mas não pela lei. Na realidade social, a percepção da 
opinião pública e a reprovação moral sobre determinados atos de corrupção depende do tipo de agente público e 
privado envolvido nas transações, o tipo de favor concedido e o tipo de retribuição recebida. Ademais, vale dizer 
que a averiguação empírica da corrupção é utilizada para analisar as diversificações interculturais e intraculturais 
da corrupção, quando se compara os atos de corrupção entre várias culturas, quando se confronta historicamente 
determinados valores sociais ou quando se cotejam determinados segmentos sociais ou grupos profissionais para 
explicar os fatores da corrupção. Portanto, existe uma diferença entre a corrupção oficial codificada em leis e 
normas e a corrupção imoral avaliada pelo julgamento da população. SPECK, Bruno Wilhelm. Mensurando a 
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No ponto de vista da normatividade, as formas de corrupção são consideradas como 

condutas ilegais ou como condutas imorais. Por um lado, a corrupção é qualificada como uma 

infração penal prevista no sistema normativo porque estabelece uma tipicidade de conduta e 

uma cominação de sanção pela violação dos bens jurídicos tutelados pelo Estado. Em outro 

sentido, a corrupção é considerada como um comportamento imoral reprovado socialmente 

pela violação dos princípios ético-morais181. 

As principais distinções entre o ato de corrupção ilegal (conduta ilícita) e o ato de 

corrupção imoral (conduta inadequada) devem observar os seguintes critérios: 

O primeiro critério é a transgressão de normas sociais (jurídicas ou morais): no 

aspecto jurídico, a prática da corrupção pressupõe a transgressão das normas jurídicas e a 

violação dos bens, interesses e valores tutelados pelo direito positivo. No aspecto da 

moralidade, a prática da corrupção pressupõe a transgressão dos princípios éticos e das regras 

de conduta moral consagradas pelos membros da comunidade por meio de um consenso. 

O segundo critério é a reprovação da conduta do agente: no aspecto jurídico os atos 

corrupção são reprovados pela lei e os agentes estão sujeitos a uma sanção de natureza penal, 

administrativa, constitucional e por improbidade administrativa. No aspecto da moralidade, os 

atos de corrupção são reprovados pelo consenso comunitário (reprovação social), de acordo 

com os valores socioculturais dominantes e com as regras de convivência social (costumes, 

valores morais e tradições); 

O terceiro critério é a extensão das condutas de corrupção: no aspecto jurídico, os atos 

corrupção são restritos às previsões normativas ou delimitados pelas condutas previstas em lei 

(rol exaustivo), sendo qualificado como uma conduta ilegal por serem contrárias ao 

ordenamento jurídico. No aspecto da moralidade, os atos de corrupção são cláusulas abertas 

(rol exemplificativo), sendo qualificado como um abuso de poder, como condutas 

inapropriadas ou os desvios de comportamentos contrários aos padrões sociais de conduta 

ético-moral. 

O quarto critério é a inserção social e a censura da corrupção: no aspecto da 

moralidade, a reprovação do ato de corrupção é anterior à positivação das normas jurídicas (a 

moral é primária), bem como depende do reconhecimento social da conduta de corrupção 

                                                                                                                                        
corrupção: uma revisão de dados provenientes de pesquisas empíricas. In: SPECK, Bruno Wilhelm, et. al. 
Cadernos Adenauer 10: Os custos da corrupção. São Paulo: Fundação Konrad Adenauer, 2000, p. 13 e 15-18.  
181 COLLAO, Luis Rodríguez. Delimitación del concepto penal de corrupción. Revista de Derecho de la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, nº 25, 2004, p. 355. 
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perpetrada pelo indivíduo, de acordo com os costumes, valores e tradições. No aspecto 

jurídico, a reprovação do ato de corrupção é posterior (a lei é um ato secundário), haja vista 

que as normas jurídicas são positivadas de acordo com os costumes e valores cultivados em 

uma sociedade, portanto, as sanções dos atos de corrupção pelo direito positivo estão apoiadas 

no seu reconhecimento e reprovação pela lei, senão haverá uma propensão de transgredir a lei 

sem contrariar as convicções morais182. 

Nesse contexto, tanto no aspecto jurídico como no aspecto moral, os atos de corrupção 

possuem algumas características comuns, uma vez que requer o cometimento de uma ação ou 

omissão, a transgressão das regras de conduta social (normas jurídicas ou morais), a obtenção 

de vantagens indevidas para satisfazer interesses privados, bem como os prejuízos e danos 

causados a terceiros, para a sociedade ou o Estado. 

O lobby e o nepotismo são reprovados juridicamente (criminalizados) em alguns 

países ocidentais, mas não são incriminados em determinados países pela falta de regulação e 

pelo grau de tolerância da opinião pública. Nesse aspecto, os atos de corrupção devem receber 

um tratamento simultâneo de reprovação moral e de reprovação jurídica, pois a reprovação 

jurídica sem a reprovação moral poderá resultar na legitimidade e na regulamentação de ações 

corruptas, assim como a reprovação moral sem a reprovação jurídica poderá resultar na 

ineficácia de censura e impunidade dos autores da corrupção (financiamento ilegal de 

campanha eleitoral, lobby ou nepotismo e corrupção privada). 

No sentido jurídico, a corrupção é considerada ato ilegal relacionado ao abuso de 

poder ou ao abuso de confiança de uma posição de poder para obtenção de vantagens 

particulares em proveito próprio ou de terceiros. Em contrapartida, no sentido moral a 

corrupção é considerada uma conduta contrária aos princípios e aos valores éticos adotados 

por uma organização social183. 

No aspecto normativo, a corrupção é considerada em termos de legalidade e 

ilegalidade e não de moralidade e imoralidade, portanto, deve levar em conta as diferenças 

entre as práticas sociais e as normas legais e as diversidades de comportamentos da corrupção 

                                            
182 SPECK, Bruno Wilhelm. Mensurando a corrupção: uma revisão de dados provenientes de pesquisas 
empíricas. In: SPECK, Bruno Wilhelm, et. al. Cadernos Adenauer 10: Os custos da corrupção. São Paulo: 
Fundação Konrad Adenauer, 2000, p. 14-15. 
183 BRUK, Boris. The fight against corruption: sanctions or morals?. Disponível em: 
<http://imrussia.org/en/society/447-lets-conquer-corruption>. Acesso em 6 de set. 2016. 
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revelada nos setores públicos e privados184. Todavia, a concepção legalista da corrupção é 

criticada por conta da insuficiência oferecida pela norma para enquadrar a extensão dos 

desvios de comportamentos ou das condutas inapropriadas do ponto de vista ético, por conta 

da ausência de critérios distintivos entre um ato corrupto e um ato não-corrupto e, por conta 

da sanção cominada pela lei ser distinta da sanção  realizada pelos diversos grupos sociais da 

comunidade185. 

Nesse prisma, a corrupção deverá ser reprovada moral e juridicamente, pois a crítica 

realizada à restrição da censura da corrupção somente no sentido jurídico consiste que a 

própria lei editada pelo legislador poderá ser camuflada ou implicitamente conter disposições 

de caráter imoral ou de corrupção186. Por tais razões, a norma legal elaborada pelo poder 

legislativo é resultado de um conjunto de atos movidos por acepções políticas (interesses 

pessoais ou partidários), ideológicas, religiosas, econômicas ou particulares, inclusive a lei 

poderá favorecer os interesses de certos e determinados grupos sociais privilegiados (elites), 

em detrimento do interesse público e social. 

Emerson Garcia discorre que a normatização jurídica das relações intersubjetivas 

poderá legitimar a obtenção de vantagens indevidas com os atos de corrupção cometidos pelo 

agente, permitindo uma simulação de licitude dos atos de corrupção - aparência de legalidade 

- com a realização de contratos de compra e venda com objetos fictícios ou com preços 

superiores ao praticado no mercado; com a utilização de pessoas jurídicas sem fins lucrativos 

(associações e fundações) para administrar recursos captados pela corrupção; e com a 

realização de procurações que propiciem a manipulação de terceiros (laranjas e testas de 

ferro) para assumir a titularidades dos bens reais autores da corrupção; e, com a possibilidade 

de transferência de recursos e valores de um país para os paraísos fiscais187. 

Dessa forma, a corrupção é qualificada como uma conduta ilegal praticada por um 

agente público ou particular com o intuito de obter uma vantagem indevida para fins privados, 

mediante a violação dos bens jurídicos tutelados pelo direito positivo de um Estado, bem 

como poderá ser qualificada como uma conduta imoral ou inadequada cometida por qualquer 

                                            
184 BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política. 12ª ed. 
Brasília: Universidade de Brasília, 2010, p. 292. 
185 BREI, Zani Andrade. Corrupção: dificuldades para definição e para um consenso. Revista de Administração 
Pública, Rio de Janeiro, v. 30, n° 1, jan./fev. 1996, p. 69-70. 
186 SOUSA; José Pedro Galvão de; GARCIA; Clovis Lema; CARVALHO, José Fraga Teixeira de. Dicionário 
da Politica. São Paulo: T.A Queiroz, 1998, p. 144. 
187 GARCIA, Emerson. A corrupção: uma visão jurídico-sociológica. Revista de Direito Administrativo, Rio de 
Janeiro, v. 233, jul. /set. 2003, p. 119. 
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indivíduo do setor público ou privado, com a finalidade de obter uma vantagem indevida para 

fins particulares, mediante a violação dos princípios ético-morais de comportamento 

consagrados em uma determinada comunidade. 

 

 

b) Corrupção Pública e Corrupção Privada 

 

 

A prática da corrupção está delimitada ao setor público e ao setor privado, 

independentemente de sua intensidade188. Na perspectiva do setor público, a corrupção é 

cometida por agentes públicos no exercício de suas funções visando à obtenção de vantagens 

indevidas, mediante a violação das normas jurídicas e dos deveres ético-normativos. Na 

perspectiva do setor privado, a corrupção é cometida por particulares, por empresários, por 

executivos ou por representantes empresariais da iniciativa privada visando à obtenção de 

vantagens indevidas, mediante a violação das normas jurídicas e das regras de conduta social 

(bons costumes e valores ético-morais). 

De acordo com a Transparência Internacional, a corrupção pública (“public sector”) 

consiste nos atos de corrupção praticados por agentes do Estado ou das suas unidades 

descentralizadas do poder público. Por outro lado, a corrupção privada (“private sector”) 

consiste nos atos de corrupção cometidos por empresários, por executivos ou por 

representantes empresariais da iniciativa privada ou por grupos industriais189. As 

consequências da corrupção privada são prejudiciais ao mercado financeiro e de capital, ao 

sistema econômico e ao sistema regulatório de funcionamento da economia, uma vez que 

causam a perda de confiança de investimentos e a concorrência desleal entre as empresas. Em 

sentido oposto, as consequências da corrupção pública são prejudiciais ao Estado e à 

sociedade, haja vista que causam a perda de confiança dos cidadãos nas instituições públicas e 

legitimidade das ações políticas e administrativas do poder público190. 

                                            
188 LEITE, Celso Barroso. História, sentido e objetivo do livro. In: LEITE, Celso Barroso (Org.). Sociologia da 
Corrupção. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1987, p. 18. 
189 TRANSPARENCY INTERNATIONAL. The Anti-Corruption Plain Language Guide. Berlin: Transparency 
International, 2009, p. 37 e 39. 
190 COLLAO, Luis Rodríguez. Delimitación del concepto penal de corrupción. Revista de Derecho de la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, nº 25, 2004, p. 352-353. 
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Ademais, vale ressaltar que a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção 

dispõe sobre a criminalização de condutas de corrupção (suborno e de peculato) praticada por 

agentes públicos no exercício de suas funções (art. 15 e art. 17), assim como praticada por 

dirigentes de entidades do setor privado no exercício das atividades econômicas, financeiras 

ou empresariais (art. 21 e art. 22). 

A distinção entre a corrupção pública e a corrupção privada está relacionada com a 

área e os setores em que a corrupção é praticada, haja vista que a corrupção pública é 

cometida perante os setores públicos, mediante o envolvimento de agentes públicos, e, por 

conseguinte, a corrupção privada é cometida perante os setores privados, mediante o 

envolvimento de empresários ou de chefes executivos ou dirigentes empresariais. Todavia, a 

dicotomia entre a esfera pública e privada da corrupção possui subjacente elemento comum 

combinatório que é a relação espúria entre o público e o privado191. 

A corrupção pública é uma corrupção vertical cometida em uma relação entre um 

particular e um agente público e a corrupção privada é uma corrupção horizontal cometida por 

meio de uma relação entre particulares ou empresários do setor privado. Destarte, a corrupção 

pública é aquela praticada por agentes detentores de cargo público na Administração Pública 

direta ou indireta, que estejam vinculados aos poderes do Estado (Poder Executivo, Poder 

Legislativo e Poder Judiciário). A corrupção privada é aquela praticada por particulares ou 

por empresários, dirigentes ou chefes executivos de empresas ou de corporações que estejam 

vinculados ao setor privado. 

Nestes termos, a corrupção pública é caracterizada quando o agente público comete 

uma conduta ilegal de corrupção, no exercício de suas funções públicas, com o objetivo de 

obter vantagens indevidas para satisfazer seus interesses particulares em detrimento do 

interesse público-coletivo, mediante a violação dos deveres funcionais do cargo e dos 

princípios ético-normativos regulamentadores das atividades da Administração Pública. De 

outro lado, a corrupção privada é caracterizada quando o particular ou o empresário da 

iniciativa privada comete uma conduta ilegal ou imoral de corrupção, no exercício das 

atividades econômico-financeiras ou empresariais, com a finalidade de obter uma vantagem 

indevida em detrimento de outrem ou de terceiros, mediante a violação das regras de condutas 

empresariais e das regras de condutas morais. 

 
                                            
191 SILVA, Maurício. Corrupção: tentativa de uma definição funcional. Revista de Administração Pública, Rio 
de Janeiro, v. 28, n° 23, jan./mar. 1994, p. 21. 
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c) Corrupção Individual e Corrupção Coletiva 

 

 

A prática da corrupção poderá ser perpetrada por meio de uma atividade individual ou 

por uma associação ou organização de sujeitos (coletiva). A corrupção individual representa a 

corrupção cometida por um indivíduo do setor público ou do setor privado. Em contrapartida, 

a corrupção coletiva consiste na corrupção praticada por uma associação ou grupos de 

indivíduos pertencentes aos setores públicos e privados, mediante uma estrutura de 

organizacional hierárquica, com divisões de tarefas e regulada por um código de conduta. 

A distinção da classificação entre a corrupção individual e coletiva é associada com a 

quantidade de indivíduos envolvidos nas transações, na condição de autor, coautor ou 

partícipe. A corrupção é cometida pelo agente público ou pelo particular do setor privado 

(dirigentes ou executivos) de maneira individual, bem como poderá ser operacionalizada 

através de um grupo192. 

De acordo com Josélio Azevedo Souza, a corrupção individual é aquela praticada por 

um indivíduo sem o caráter de permanência e a corrupção coletiva é aquela praticada por uma 

associação de pessoas ou uma organização corporativa, com uma estrutura hierárquica de 

divisões de tarefas e regulada por meio de um código de conduta paralela ao Estado193. No 

mesmo sentido, Luis Rodriguez Collao entende que a corrupção individual é a corrupção 

praticada por um indivíduo e a corrupção coletiva é a corrupção cometida por uma 

organização de indivíduos com uma estrutura hierárquica de posições e com divisões de 

tarefas194. 

Portanto, a corrupção poderá ser cometida por um sujeito individual ou por uma 

associação ou organização de sujeitos dos setores públicos ou privados, estruturalmente 

ordenada pela divisão de tarefas e por um código de regras de conduta informal. 

 

 

                                            
192 HOLMES, Leslie. Corruption: A very short introduction. New York: Oxford University Press, 2015, p. 16. 
193 SOUZA, Josélio Azevedo. Corrupción pública y su enfrentamiento criminal em Brasil y España: Análisis 
desde la actuación de la polícia judicial. Disponível em: 
<http://buengobierno.usal.es/revista/docs/57_2014_Joselio_Azevedo.pdf>. Acesso em: 9 de set. 2016, p. 14. 
194 COLLAO, Luis Rodríguez. Delimitación del concepto penal de corrupción. Revista de Derecho de la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, nº 25, 2004, p. 351-352. 
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d) Corrupção Esporádica (corrupção isolada) e Corrupção Sistêmica (corrupção 

institucionalizada) 

 

 

A corrupção esporádica ou corrupção isolada é a corrupção praticada de forma 

excepcional ou aleatória em uma determinada comunidade. Por sua vez, a corrupção sistêmica 

é a corrupção endêmica ou a corrupção institucionalizada no sistema econômico, social e 

político de um determinado Estado. Assim sendo, a corrupção esporádica designa as condutas 

de corrupção que são praticadas como uma exceção de comportamento, enquanto que a 

corrupção sistêmica expressa as condutas de corrupção praticadas de forma habitual e 

reiteradamente, como uma regra de comportamento da comunidade. 

Para o Banco Mundial, a corrupção incide na sociedade como uma prática isolada ou 

generalizada. A corrupção isolada é a mais simples de ser identificada e sancionada no meio 

social, pois a conduta corrupta não é institucionalizada e a maioria dos agentes dos setores 

públicos e privados realizam o cumprimento das normas de integridade. De outro lado, a 

corrupção sistêmica é um ato generalizado e rotineiro nas atividades dos setores públicos e 

privados, pois a corrupção sistêmica é uma regra corriqueira e reiterada nas transações e 

atividades dos setores públicos e privados, o que acaba provocando um incentivo para os 

agentes públicos e particulares não cumprirem as regras sociais e tornarem tolerantes com a 

prática da corrupção195. 

A corrupção sistêmica ou institucionalizada é a corrupção praticada de forma 

generalizada no sistema político e na organização estrutural do Estado e a corrupção 

esporádica é a corrupção praticada em situações excepcionais e de forma isolada196. Nesse 

sentido, segundo Josélio Azevedo Souza, a corrupção esporádica é a corrupção praticada em 

situações isoladas, não atingindo os sistemas de estruturação do poder público e a corrupção 

sistêmica é a corrupção institucionalizada no sistema político e nos órgãos da Administração 

Pública197. 

                                            
195 THE WORLD BANK. Helping countries combat corruption: The role of the World Bank. Washington: 
World Bank Group, 1997, p. 10-11.  
196 COLLAO, Luis Rodríguez. Delimitación del concepto penal de corrupción. Revista de Derecho de la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, nº 25, 2004, p. 349-350. 
197 SOUZA, Josélio Azevedo. Corrupción pública y su enfrentamiento criminal em Brasil y España: Análisis 
desde la actuación de la polícia judicial. Disponível em: 
<http://buengobierno.usal.es/revista/docs/57_2014_Joselio_Azevedo.pdf>. Acesso em 9 de set. 2016, p. 14. 
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Por conseguinte, a U4 Anti-corruption Resource Centre discorre que a corrupção 

esporádica é o oposto da corrupção sistêmica. Na corrupção esporádica (“sporadic 

corruption”), os atos de corrupção acontecem de forma excepcional (anormal ou incomum), 

não produzindo ameaças aos mecanismos de controle, mas poderá prejudicar os valores 

morais consagrados na comunidade e o sistema econômico. Na corrupção sistêmica 

(“systemic corruption”), os atos de corrupção acontecem de forma regular (normal ou 

comum), em razão de fazer parte integrante do sistema econômico, social e político, bem 

como em razão de estar constantemente presente nas atividades institucionais do Estado198. 

Do mesmo modo, Antonio Carlos Ozório Nunes assevera que a corrupção episódica 

(ocasional ou isolada) representa a corrupção praticada com pouca frequência na sociedade ou 

sem que a conduta passe a ser repetitiva, uma vez que o comportamento honesto é a regra e a 

corrupção a exceção. Em contrapartida, a corrupção sistêmica representa a corrupção 

praticada de forma recorrente, devido às reiteradas práticas pelos agentes públicos ou 

particulares, ou seja, consiste na corrupção praticada diretamente no centro do governo de um 

Estado, em virtude da falha nas estruturas administrativas, dos poderes discricionários dos 

agentes públicos ou decorrentes dos regimes autoritários199. 

Nesse contexto, a corrupção sistêmica é a corrupção prevalente em todos os níveis da 

sociedade e da estrutura do Estado, sendo praticada de forma habitual e prejudicial aos valores 

de integridade, da moralidade pública e da probidade administrativa. Já a corrupção 

esporádica é a corrupção praticada de forma isolada na sociedade e nas atividades do poder 

público, sendo uma conduta excepcional que não produz efeitos nocivos aos sistemas sociais. 

 

 

e) Corrupção Grande e Corrupção Pequena 

 

 

A grande corrupção representa as condutas de corrupção cometidas por agentes 

públicos pertencentes ao alto escalão dos cargos públicos do governo ou por empresários 

(dirigentes ou executivos) pertencentes ao alto escalão dos cargos das empresas e das 

                                            
198 U4 ANTI-CORRUPTION RESOURCE CENTRE. Glossary. Disponível em: <http://www.u4.no/glossary/>. 
Acesso em 30 de ago. 2016. 
199 NUNES, Antonio Carlos Ozório. Corrupção: O combate através da prevenção. In: PIRES, Luis Manuel 
Fonseca; ZOCKUN, Maurício; ADRI, Renata Porto (Coord.). Corrupção, ética e moralidade administrativa. 
Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 19. 
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corporações da iniciativa privada, relacionada com as grandes quantidades de valores 

aplicadas nas transações da corrupção. Por outro lado, a pequena corrupção consiste nas 

condutas de corrupção perpetradas por qualquer agente público, empresários ou particulares, 

relacionada com as pequenas quantidades de valores aplicadas nas transações da corrupção. 

A distinção entre a grande corrupção e a pequena corrupção é restrita ao nível do 

cargo dos agentes públicos e dos indivíduos do setor privado (dirigentes, chefes ou 

presidentes empresariais), assim como com a quantidade de valores utilizada na prática da 

corrupção. Na grande corrupção o nível e a escala dos valores da corrupção são expressivos e 

de elevada monta, enquanto que na pequena corrupção o nível e a escala de valores da 

corrupção são menores e de pequena monta. 

Segundo Cristi Danilet, a corrupção grande e a pequena corrupção são distinguidas 

pelos seguintes critérios: a) posição de poder do agente: a grande corrupção ou corrupção 

política é cometida por pessoas que ocupam posições superiores no poder (agentes públicos 

ou chefes executivos), enquanto que a pequena corrupção ou corrupção administrativa e 

burocrática é praticada por pessoas ocupa uma posição inferior no poder (agentes públicos) ou 

por particulares; b) os valores da corrupção: a grande corrupção envolve enormes quantidades 

de valores nas transações (procedimentos de contratos públicos), enquanto que a pequena 

corrupção envolve menores quantidades de valores nas transações (liberação de autorizações 

ou licenças); c) os impactos dos danos e lesões: o impacto da grande corrupção afeta todas as 

pessoas de uma comunidade e os impactos da pequena corrupção é restrita às relações 

intersubjetiva ou as às pessoas envolvidas na corrupção200. 

Nesse sentido, o Banco Mundial discorre que os benefícios da corrupção possuem uma 

variação de acordo com o seu tipo e a dimensão dos valores, podendo ser uma grande 

corrupção ou corrupção por atacado (“grand or wholesale corruption”), assim como uma 

pequena corrupção ou corrupção de varejo (“petty or retail corruption”). A grande corrupção 

está relacionada com os grandes fluxos de valores e com as grandes transações internacionais, 

normamente envolvendo políticos e burocratas de um país. A pequena corrupção está 

associada com as pequenas quantidades de valores, sendo praticada durante o exercício das 

funções pelo agente público ou nas atividades do setor privado pelo particular201. 

                                            
200 DANILET, Cristi. Corruption and anti-corruption in the justice system. Buscharest: C.H. Beck, 2009, p. 54-
56. 
201 THE WORLD BANK. Helping countries combat corruption: the role of the World Bank. Washington: World 
Bank Group, 1997, p. 09-10.  
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De acordo com a Transparência Internacional, a grande corrupção (“grand 

corruption”) está relacionada com os atos de corrupção cometidos por agentes públicos de 

alto nível do governo, envolvendo grandes quantias de valores. A pequena corrupção (“petty 

corruption”) está relacionada com os atos de corrupção cometidos por agentes públicos, 

envolvendo menores quantias de valores202. A par disso, a U4 Anti-corruption Resource 

Centre discorre que a corrupção de alto nível ou a grande corrupção está relacionada com a 

corrupção política e com a enorme quantidade de valores envolvidos nas negociações 

(transações indevidas em grandes escalas). A corrupção de nível menor ou a pequena 

corrupção está relacionada com a corrupção administrativa e com as menores quantidades de 

valores envolvidos nas negociações (transações indevidas em pequenas escalas)203. 

Para Leslie Holmes, a corrupção pequena é a de baixo nível de valores e aplicada aos 

tipos de corrupção praticada pelos agentes públicos e pelos cidadãos comuns. A corrupção 

grande é a de alto nível de valores, sendo aplicada aos tipos de corrupção praticada pelos 

agentes públicos de altos cargos do governo ou pelos chefes ou dirigentes de alvos cargos dos 

setores empresariais ou corporações da iniciativa privada204. Por conseguinte, Antonio Carlos 

Ozório Nunes, a grande corrupção é a corrupção envolvendo altos valores, grandes desvios de 

recursos públicos ou de pessoas do alto escalão do de um cargo público. A pequena corrupção 

é a corrupção envolvendo pequenos valores devido às rotinas burocráticas e funcionários de 

pequenos escalões de um cargo público205. 

Dessa forma, a corrupção grande acontece quando existe um volume de valores 

expressivos nas transações, sendo correlacionada com a corrupção cometida em alto nível das 

elites econômicas e políticas. Em outro sentido, a corrupção pequena acontece quando existe 

um pequeno volume de valores nas transações e está correlacionada com as corrupções do 

cotidiano cometida pelos agentes públicos ou pelos funcionários de empresas privadas. 

 

 

 

                                            
202 TRANSPARENCY INTERNATIONAL. The Anti-Corruption Plain Language Guide. Berlin: Transparency 
International, 2009, p. 23 e 33. 
203 U4 ANTI-CORRUPTION RESOURCE CENTRE. Glossary. Disponível em: <http://www.u4.no/glossary/>. 
Acesso em 30 de ago. 2016. 
204 HOLMES, Leslie. Corruption: A very short introduction. New York: Oxford University Press, 2015, p. 10. 
205 NUNES, Antonio Carlos Ozório. Corrupção: O combate através da prevenção. In: PIRES, Luis Manuel 
Fonseca; ZOCKUN, Maurício; ADRI, Renata Porto (Coord.). Corrupção, ética e moralidade administrativa. 
Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 18. 
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f) Corrupção Branca, Corrupção Cinza e Corrupção Preta 

 

 

A percepção e a tolerância da corrupção pelos grupos sociais estão relacionadas com 

os contextos sociais, culturais e políticos de uma determinada comunidade, uma vez que o 

grau de reprovação de uma determinada conduta de corrupção tem variações culturais, de 

acordo com o grau de tolerância ou aceitação da corrupção por parte da população. Assim, a 

corrupção é subdividida pelo grau de normatividade e pelo grau de aceitação social em 

corrupção preta, corrupção cinza e corrupção branca. 

Com efeito, Bruno Wilhelm Speck explica que a corrupção na perspectiva dos atores 

sociais (cultura político-administrativa) está baseada nas classificações de corrupção preta, 

cinza e branca. A percepção da corrupção pela opinião pública possui universos distintos no 

contexto cultural de um determinado país, uma vez que por meio da norma jurídica todos os 

agentes poderiam ser enquadrados nas condutas ilegais da corrupção, mas na realidade 

sociocultural existem controvérsias se os atos são considerados como corrupção, pela 

aplicação da norma pelos juízes, pela apreciação dos moralistas e pela avaliação da opinião 

pública206. 

Em que pese determinados comportamentos serem considerados como uma corrupção 

pela norma jurídica, o seu compartilhamento na realidade social possui pontos de vista 

distintos pelos juízos subjetivos dos grupos sociais de uma comunidade (elite e opinião 

pública), em diferentes graus de tolerância da prática da corrupção (preta, cinza e branca)207. 

                                            
206 SPECK, Bruno Wilhelm. Mensurando a corrupção: uma revisão de dados provenientes de pesquisas 
empíricas. In: SPECK, Bruno Wilhelm, et. al. Cadernos Adenauer 10: Os custos da corrupção. São Paulo: 
Fundação Konrad Adenauer, 2000, p. 13 e 19. De acordo com Bruno Wilhelm Speck, a corrupção preta é quando 
a lei e a regra social coincidem com a reprovação da conduta do autor da corrupção. A corrupção cinza é quando 
a lei reprova a prática da corrupção e a população avalia a conduta do autor da corrupção de forma controversa, 
uns sendo tolerantes e outros admitindo a reprovação da conduta do autor da corrupção. A corrupção branca é 
quando a lei reprova a prática da corrupção, mas a maioria da população é tolerante com sua prática ou sequer 
reconhece determinada conduta como moralmente questionável. Com efeito, a característica do agente público 
ou particular envolvido na corrupção, a posição ocupada pelo agente público ou particular, a função 
desempenhada, o volume dos ganhos financeiros, os benefícios obtidos e a frequência da conduta são fatores em 
influenciam na avaliação social de um ato supostamente corrupto.  
207 BREI, Zani Andrade. Corrupção: dificuldades para definição e para um consenso. Revista de Administração 
Pública, Rio de Janeiro, v. 30, n° 1, jan./fev. 1996, p. 71. A reprovação das ações de corrupção sofrem variações 
pelos grupos sociais, podendo ser analisada pelos graus de corrupção preta, corrupção cinza e corrupção branca. 
Na corrupção preta, a maioria da opinião pública e da elite tem um consenso sobre reprovação da ação corrupta e 
sobre o desejo de punição dos seus autores. Na corrupção branca, a maioria da opinião pública e da elite 
considera tolerável a ação corrupta e possuem um consenso de não apoiar a punição dos seus autores. Na 
corrupção cinza, uma parcela do grupo social (opinião publica ou elite) reprova a ação corrupta e apoiam a 
punição dos seus autores, enquanto que outro grupo social (opinião publica ou elite) é tolerante com a ação 
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Na corrupção preta, os atos de corrupção são reprovados pela lei e pelo meio social 

(elite e opinião pública), bem como exigem uma resposta punitiva com a aplicação de sanções 

aos agentes pela violação das regras jurídicas e das regras morais. Na corrupção cinza, os atos 

de corrupção são reprovados pela lei e por uma parte da sociedade e, ao mesmo tempo, 

tolerados por outra parte, havendo uma distinção em relação aos valores morais cultivados por 

uma classe do restante do grupo social, assim como existe uma controvérsia em relação à 

aplicação de sanções aos agentes. Na corrupção branca, os atos de corrupção são reprovados 

pela lei, mas tolerados pela maioria do meio social (elite e opinião pública), em virtude de 

partilharem valores morais mais brandos, havendo uma rejeição da sociedade na aplicação de 

sanções aos agentes. 

Segundo Arnold Heidenheimer208, a corrupção sofre variações pelos contextos 

culturais e sociais em que os indivíduos estão inseridos - dependendo da situação, do cargo e 

das pessoas envolvidas -, sendo objeto de avaliação pelos membros da sociedade (elites e 

cidadãos comuns). Desse modo, a tolerância e a percepção da prática da corrupção pelos 

grupos sociais são realizadas de acordo com as seguintes classificações: a) Corrupção preta 

(“black corruption”): a prática da corrupção representa uma grave violação das normas 

morais e das normas jurídicas, havendo um consenso de alta reprovação social por parte da 

elite e dos cidadãos, bem como a pretensão de ser aplicada sanções ao autor da prática da 

corrupção; b) Corrupção cinza (“gray corruption”): a prática da corrupção é condenável pela 

violação dos padrões da moralidade pública por uma parte da sociedade, mas tolerada por 

outra parte da sociedade sobre a reprovação da prática da corrupção pela falta de consciência, 

ou seja, existe uma situação ambígua em que uma parte da sociedade (elite ou cidadãos) 

possuem a consciência do desvio de comportamento e reprovam a conduta do autor da 

corrupção, enquanto que a outra parte da sociedade são tolerantes com a conduta do autor da 

corrupção; c) Corrupção branca (“white corruption”): a corrupção é tolerada pelos grupos 

sociais (elite e cidadãos), assim como não apoiam a tentativa de punição ao autor que cometeu 

a corrupção, ou seja, a elite e os cidadãos não atribuem um valor de reprovação sobre a 

conduta do autor da corrupção, uma vez que os membros da sociedade atribuem menos valor 

                                                                                                                                        
corrupta e não apoiam punição dos seus autores, ou seja, na corrupção cinza existe uma ambiguidade de ponto de 
vista sobre a percepção da corrupção e a sua reprovação ou aceitação pelos grupos sociais.  
208 HEIDENHEIMER, Arnold J. Perspectives on the perception of corruption. In: HEIDENHEIMER, Arnold J.; 
JOHNSTON, Michael (ed.). Political Corruption: Concepts & Contexts. 3ª ed. New Jersey: Transaction 
Puhlishers, 2007, p. 152. 
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às ações da corrupção do que os custos empregados nas mudanças de aplicação das regras 

sociais. 

Nestes termos, a percepção e a consciência da prática da corrupção e de sua 

reprovação dependem do ponto de vista dos membros da comunidade (elites e cidadãos 

comuns). Segundo Leslie Holmes, a corrupção preta consiste nas condutas e atividades 

consideradas como corrupção pela lei e pela maioria dos grupos sociais (elites e cidadãos), 

que reprovam a conduta do autor da corrupção, assim como possuem uma perspectiva ou 

esperança de uma condenação e a respectiva punição dos seus autores. A corrupção branca 

representa que as conduta e atividades praticadas pelos agentes são formalmente consideradas 

como corrupção pela lei, mas são toleradas pela maioria do grupo social (elite e cidadãos), 

que não apoiam a punição do autor que praticou a corrupção. A corrupção cinza diz respeito 

às condutas e atividades consideradas como corrupção pela lei e por uma parte da sociedade 

(elite ou cidadãos), ou seja, as elites e os cidadãos possuem diferentes pontos de vista e de 

opinião sobre a conduta do autor da corrupção, em virtude da consciência de responsabilidade 

e de padrões de valores morais opostos209. 

Desse modo, a corrupção preta acontece quando existir uma reprovação normativa e a 

respectiva desaprovação da conduta do autor da corrupção pelos membros ou grupos sociais, 

havendo um consenso sobre a aplicação de sanções aos autores da corrupção. A corrupção 

cinza acontece quando houver a reprovação normativa e a controvérsia sobre a reprovação da 

conduta do autor da corrupção pelos membros ou grupos sociais, uma vez que apenas uma 

parte da sociedade reprova a conduta e concorda com a aplicação de sanções aos autores da 

corrupção. Por último, a corrupção branca acontece quando houver a reprovação normativa da 

corrupção, mas a conduta do autor da corrupção é tolerada e aprovada pelos membros ou 

grupos sociais por ser moralmente questionável, havendo um consenso sobre a não aplicação 

de sanções. 

 

 

g) Corrupção centrada no Cargo Público, Corrupção centrada no Mercado e Corrupção 

centrada no Interesse Público 

 

 

                                            
209 HOLMES, Leslie. Corruption: A very short introduction. New York: Oxford University Press, 2015, p. 8. 
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A corrupção poderá ser classificada em diferentes perspectivas, por meio da violação 

dos deveres normativos das funções públicas, pela obtenção de vantagens econômicas ou de 

rendas adicionais de acordo com a teoria econômica (oferta e procura), bem como pelos 

prejuízos e danos causados ao interesse público. 

A compreensão da corrupção é subdividida nas seguintes aspectos: a corrupção 

centrada no cargo público, uma vez que qualifica a corrupção pela relação entre o agente 

público e a violação normativa de seus deveres funcionais; a corrupção centrada no mercado, 

haja vista que qualifica a prática da corrupção por meio da relação das funções públicas com 

as condições de mercado (oferta e procura); e, por fim, a corrupção centrada no interesse 

público, em que a corrupção representa um dano social e uma violação do interesse público 

por favorecer os interesses privados em detrimento do interesse coletivo. 210. 

De acordo com Arnold Heidenheimer e Michael Johnston, a compreensão dos sentidos 

da corrupção são realizados da seguinte forma: a) A corrupção centrada no cargo público 

(“Public Office-Centered”), representa a conduta ilegal e o abuso de poder praticado pelo 

agente público, visando a obtenção de vantagens e benefícios privados, mediante a violação 

dos deveres do exercício das funções públicas, ou seja, a corrupção está relacionada com a 

violação dos deveres do exercício das funções públicas e com a prática do abuso de poder do 

agente (desvio de conduta); b) A corrupção centrada no mercado (“Market-Centered”), 

consiste quando o agente público exerce suas funções como um negócio privado (mercado 

livre), visando maximizar suas rendas de acordo com a lei da oferta e procura, isto é, o agente 

utiliza o cargo público para potencializar seus rendimentos econômico-financeiros; c) A 

                                            
210 BREI, Zani Andrade. Corrupção: dificuldades para definição e para um consenso. Revista de Administração 
Pública, Rio de Janeiro, v. 30, n° 1, jan./fev. 1996, p. 65-70. A compreensão da corrupção é analisada pelo foco 
no mercado, no interesse público e na regulamentação do cargo público. A corrupção centrada no mercado é 
baseada nas teorias econômicas, designando a prática de compra de favores de burocratas responsáveis pela 
formulação e administração políticos econômicas do governo (grupos de interesse e representação no processo 
político), assim como o agente que abusa de sua posição de monopólio com o objetivo de maximizar suas rendas 
e lucros ou obter o máximo de compensação, por meio da exploração de sua posição em troca de atos (princípio 
da livre competição). A corrupção centrada no interesse público é fundamentada nos princípios ético-morais e 
sobre os juízos de finalidade pública, representando os abusos e a violação das responsabilidades de um sistema 
de ordem pública ou de interesse comum dos cidadãos, isto é, o ato de corrupção resulta em benefícios e 
vantagens privadas ao seu agente, em detrimento do interesse público-coletivo. Por conseguinte, a corrupção 
centrada na regulação do cargo público está fundamentada na transgressão da lei e das regulações 
administrativas formais, designando o abuso praticado pelo agente público para obtenção de vantagens e 
benefícios particulares, mediante a transgressão dos deveres normativos da função pública.  
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corrupção centrada no interesse público (“Public Interest-Centered”), representa prática da 

corrupção como uma conduta contrária ao interesse público e danosa para toda a sociedade211. 

Do mesmo modo, Leslie Holmes comenta que a corrupção centrada no cargo público 

representa o desvio de comportamento de um agente público para obtenção de vantagens 

indevidas, mediante a violação dos deveres das funções públicas. A corrupção centrada no 

mercado corresponde aos benefícios da posição desempenhada pelo agente público para obter 

rendimentos ou para fazer negócios privados, podendo oferecer ou cobrar vantagens indevidas 

para realização de uma prestação de serviço de acordo com a oferta e procura do mercado. A 

corrupção centrada no interesse público corresponde aos danos causados à sociedade e ao 

interesse público da coletividade, em virtude dos atos de corrupção e dos comportamentos 

inapropriados cometidos pelos agentes públicos212. 

Portanto, a abordagem da corrupção centrada no cargo público é a corrupção praticada 

por um agente público para obter vantagens indevidas mediante a violação dos deveres 

funcionais. A abordagem da corrupção centrada no mercado é a corrupção cometida pelo 

agente público com o objetivo de obter rendas complementares de acordo com as demandas 

de mercado ou quando o exercício do cargo público for um meio para obtenção de vantagens 

e benefícios privados, com a finalidade de maximizar os rendimentos. Por último, a 

abordagem da corrupção centrada no interesse público é quando a corrupção praticada pelo 

agente público for prejudicial ou destrutivo ao interesse público e ao bem comum de todos 

(erosão do interesse público). 

 

 

h) Corrupção Ativa e Corrupção Passiva 

 

 

O agente público ou um particular poderá aceitar um suborno oferecido por terceiros 

interessados ou solicitar ao terceiro um suborno para praticar um ato ou omitir a prática de um 

ato. Assim, a corrupção cometida por meio de um suborno é subdivida em duas classificações 

distintas, sendo que na corrupção ativa o agente público ou o particular do setor privado aceita 

a proposta de uma vantagem indevida oferecida por terceiros, já na corrupção passiva, o 

                                            
211 HEIDENHEIMER, Arnold J.; JOHNSTON, Michael (Ed.). Political Corruption: Concepts & Contexts. 3ª ed. 
New Jersey: Transaction Puhlishers, 2007, p. 7-9. 
212 HOLMES, Leslie. Corruption: A very short introduction. New York: Oxford University Press, 2015, p. 9. 
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agente público ou o particular do setor privado realiza a solicitação ou exige uma vantagem 

indevida de terceiros. 

A corrupção envolve um agente público que recebe vantagem indevida para praticar 

ou omitir a prática de um ato mediante a violação de um dever funcional, assim como envolve 

um particular que oferece uma vantagem indevida (presentes, privilégios, propina, viagens e 

entre outras) interessado na prática ou na omissão do ato do agente público213. 

Para Leslie Holmes, a corrupção ativa (“active corruption ou meat-eating 

corruption”) representa a conduta do agente público ou do particular de aceitar um suborno 

ou uma vantagem indevida oferecida por terceiros interessados, isto é, o agente público ou o 

particular fazem uma negociação, sem pressão com o terceiro, para efetuar o pagamento de 

um suborno. Por sua vez, a corrupção passiva (“passive corruption ou grass-eating 

corruption”) consiste na conduta do agente público ou do particular solicitar ou exigir o 

pagamento de suborno ou de uma vantagem indevida de terceiros, ou seja,  o agente público 

ou o particular praticam uma extorsão com o terceiro, por meio da realização de uma pressão 

para ao terceiro de exigir um pagamento de suborno214. 

No entanto, na ordem jurídica brasileira o suborno é incriminado tendo como foco a 

posição ocupada pelo agente público em relação ao terceiro, não enquadrando as condutas de 

subornos praticadas no setor privado. Conforme discorre Helio Saul Mileski, a corrupção 

ativa é dirigida à conduta do corruptor (pratica a ação), que consiste no ato do terceiro ou 

particular oferecer ou de prometer vantagem indevida ao agente público, com o objetivo de 

determiná-lo a praticar, omitir ou retardar um ato funcional. A corrupção passiva é dirigida à 

conduta do corrupto (sofre a ação), que representa o ato do agente público aceitar promessa, 

solicitar ou receber, em proveito próprio ou de outrem, uma vantagem indevida de um terceiro 

ou particular215. 

Nesse sentido, a corrupção ativa consiste quando um terceiro oferece ou propõe 

vantagens ou benefícios indevidos a um agente público ou um particular do setor privado em 

posição de poder, de outro lado, a corrupção passiva é quando um agente público ou um 

                                            
213 FIGUEIREDO, Marcelo; GARCIA, Monica Nicida. Corrupção e Direito Administrativo. In: SPECK, Bruno 
Wilhelm (Org.). Caminhos da transparência: análise dos componentes de um sistema nacional de integridade. 
Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 2002, p. 51. 
214 HOLMES, Leslie. Corruption: A very short introduction. New York: Oxford University Press, 2015, p. 9-10. 
215 MILESKI, Helio Saul. Corrupção – aspectos jurídicos, políticos e econômicos. Porto Alegre: Revista 
Interesse Público, ano 5, n° 19, mai./jun. 2003, p. 239. 
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particular do setor privado em posição de poder solicita ou aceita o recebimento de vantagens 

ou benefícios indevidos216. 

 

 

i) Corrupção Nacional e Corrupção Internacional (transnacional) 

 

 

Os atos e a extensão dos efeitos da corrupção praticados pelos agentes públicos ou 

pelos particulares são delimitados a um determinado Estado, porém poderão transpor as 

fronteiras nacionais e atingir um nível internacional, ou seja, a extensão territorial dos atos e 

dos efeitos da prática da corrupção perpetradas pelos agentes dos setores públicos e dos 

setores privados é dimensionada em um nível nacional ou em um nível internacional. A 

Organização das Nações Unidas explica que a corrupção apresenta uma natureza 

transnacional porque os recursos econômicos obtidos indevidamente como produto da 

corrupção são remetidos e encontrados em países diversos e em outras jurisdições de onde 

foram praticados217. 

Nesse passo, a corrupção nacional é quando a extensão da prática e dos efeitos da 

corrupção ficarem adstritas dentro do território de um determinado Estado. A corrupção 

internacional (transnacional) é quando a extensão dos atos ou dos efeitos da corrupção 

ultrapassarem os limites territoriais de um determinado Estado e passa a envolver outro 

Estado. A corrupção nacional envolve os agentes públicos ou os particulares do setor privado 

dentro de um Estado, enquanto que a corrupção internacional envolve os agentes públicos ou 

os particulares do setor privado de um Estado com agentes públicos ou particulares 

pertencentes a outros países. 

Por conseguinte, em uma federação a extensão dos efeitos da corrupção em nível 

nacional poderá ser subdivida nas seguintes extensões territoriais: a) o nível federal é quando 

a prática da corrupção é realizada em um órgão de esfera nacional e os seus impactos atingem 

toda a coletividade de um Estado, de todas as regiões e localidades; b) o nível estadual é 

quando a prática da corrupção é realizada em uma determinada região do Estado e os seus 

                                            
216 DANILET, Cristi. Corruption and anti-corruption in the justice system. Buscharest: C.H. Beck, 2009, p. 54-
56. 
217 NACIONES UNIDAS, Oficina de lãs Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Acción mundial contra la 
corrupción: Los documentos de Mérida. Viena: Naciones Unidas, 2005, p. 57. 
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impactos são regionalizados, atingindo uma parcela da coletividade; c) o nível municipal é 

quando a corrupção é praticada em um determinado órgão de esfera local e os seus impactos 

são restritos a essa localidade específica, afetando uma pequena quantidade da população. 

Em outra perspectiva, vale ressaltar que o combate à corrupção também assume um 

nível nacional e internacional. O combate à corrupção nacional representa as ações de 

políticas públicas e a criminalização de condutas dos atos de corrupção pela legislação de um 

determinado país. Por sua vez, o combate à corrupção em nível internacional representa as 

recomendações de natureza política e a criminalização de condutas de corrupção estabelecidas 

em acordos e normas internacionais, a serem implementadas pelos Estados-membros, visando 

à condução responsável do país e o compartilhamento de boas práticas preventivas e 

repressivas contra a corrupção nos setores públicos e privados. 

Dessa forma, em relação à extensão dos atos e dos efeitos da corrupção poderá ser 

nacional ou internacional, pois os atos cometidos pelos agentes públicos ou os particulares do 

setor privado de um determinado país poderão estar delimitados a um território nacional ou 

poderão transpor as fronteiras de um Estado, passando a envolver outros países e jurisdições. 

 

 

1.5 Espécies de Corrupção na ordem jurídico-positiva brasileira 

 

 

A previsão da responsabilidade jurídica e a cominação de sanções legais são 

provenientes dos ideais do Estado Constitucional de Direito, pois visa resguardar a proteção 

dos bens e valores de relevância social e dos interesses constitucionais por meio da 

positivação em normas jurídicas, com o objetivo de assegurar a pacificação social e a 

estabilidade das relações humanas. 

A ideia de democracia congrega a ideia de representatividade dos interesses da opinião 

pública e prestigia a possibilidade de responsabilização de todos os agentes que desempenhem 

um múnus público. A responsabilidade dos agentes públicos pelos ilícitos praticados é uma 

consequência da inobservância de um dever jurídico de atuar na busca do interesse público e 
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do descumprimento do dever de prestar contas de seus atos, havendo uma necessidade social 

na aplicação sanções para censurar as condutas ilícitas e garantir a estabilidade social218. 

Por conseguinte, o sistema normativo estabelece um conjunto de responsabilidades em 

diversas categorias jurídicas e prescreve uma multiplicidade de condutas de corrupção 

cometida pelos agentes públicos e particulares, em virtude das transgressões normativas e das 

lesões aos bens e interesses protegidos pelas normas do direito positivo. A corrupção é 

atribuída como um ato ilícito proveniente de uma conduta humana (abuso de poder ou desvio 

de comportamento) apta a produzir efeitos e consequências no ordenamento jurídico de um 

determinado Estado de Direito. 

Os atos jurídicos são os acontecimentos humanos geradores de efeitos na órbita 

jurídico-positiva, ou seja, o ato jurídico é toda conduta humana, representada por uma ação ou 

omissão perpetrada por uma pessoa apta a produzir efeitos no sistema normativo. Nesse 

sentido, o ato para produzir efeitos juridicamente depende dos seguintes elementos: a) uma 

conduta da pessoa expressa por uma ação ou omissão (ações ou abstenções); b) um resultado, 

que consiste na transformação produzida no mundo externo pela conduta cometida; c) 

resultado jurídico, que representa os efeitos que a norma jurídica atribui à conduta humana219. 

Por outro lado, o ato ilícito é uma infração caracterizada por uma conduta humana 

(ação ou omissão) contrária às normas jurídico-positivas, que resulta em lesões aos bens e 

valores positivados no sistema normativo. Com efeito, a conduta ilícita é toda ação ou 

omissão resultante de uma manifestação de vontade ou promovida pela vontade de uma 

pessoa contrária ao direito ou cuja prática é vedada pela lei220. 

Para José Cretella Júnior, o ato ilícito se consubstancia na conduta humana (ação ou 

omissão) antijurídica, por expressar um comportamento contrário às disposições legais ou por 

infringir as hipóteses abstratas previstas pelas normas jurídico-positivas, que pressupõe uma 

participação humana por meio de um comportamento, um dano ou prejuízo de ordem 

econômica ou moral e a respectiva transgressão das normas previstas nos códigos e estatutos 

do direito positivo. Nessa perspectiva, assevera que os atos ilícitos são disciplinados pelas 

seguintes espécies: a) o ilícito administrativo, representa a conduta antijurídica transgressora 

dos deveres do exercício das funções públicas previstas nos estatutos legais, empenhando uma 

                                            
218 GARCIA, Emerson. A corrupção: uma visão jurídico-sociológica. Revista de Direito Administrativo, Rio de 
Janeiro, v. 233, jul./set. 2003, p. 106. 
219 CAETANO, Marcello. Manual de Direito Administrativo: Tomo I. Rio de Janeiro: Forense, 1970, p. 384.  
220 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. 31ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 166. 
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responsabilidade de natureza administrativa e a aplicação de sanção disciplinares; b) o ilícito 

civil, consiste na conduta antijurídica causadora de um dano a outrem, gerando uma 

responsabilidade de natureza civil de obrigação de reparar os prejuízos e os danos causados à 

vítima; c) o ilícito penal, expressa a conduta típica e antijurídica violadora dos bens e 

interesses estabelecidos juridicamente por uma organização social, produzindo uma 

responsabilidade de natureza penal por meio de uma aplicação sanção ao agente221. 

No contexto do sistema jurídico-positivo, a corrupção é considerada uma conduta 

ilegal praticada por um agente público ou particular em virtude da transgressão normativa e 

da violação aos bens e valores de relevância social e constitucional protegidos pela norma 

jurídica. Ou seja, a prática da corrupção pelos agentes públicos ou particulares produzem 

efeitos nas relações jurídico-administrativa, jurídico-penal, jurídico-constitucional, devido à 

transgressão dos comandos previamente estabelecidos pelas regras e princípios normativos. 

No sistema jurídico brasileiro, os atos de corrupção são tipificados em diversas normas 

jurídicas como infrações penais, como atos de improbidade administrativa ou como infrações 

de natureza ético-normativa. As condutas de corrupção praticadas pelo agente público ou 

particular são enquadradas como atos ilícitos, a saber: crimes contra a Administração Pública; 

atos de improbidade administrativa; crimes de responsabilidade e como infrações 

administrativas (infrações ético-disciplinares)222. 

Portanto, o agente público ou particular que praticar um ato de corrupção poderá ser 

responsabilizado e submetido à aplicação de sanções repressivas que são previamente 

delimitadas pelo legislador, portanto, a multiplicidade das condutas de corrupção é 

caracterizada como um ato ilícito (infração) por implicar na violação de bens e valores 

tutelados pelo sistema normativo e por prescrever responsabilidades àqueles que cometerem 

infrações político-administrativas, infrações disciplinares, infrações penais e atos de 

improbidade administrativa. 

De acordo com Emerson Garcia, as responsabilidades são disseminadas em múltiplas 

vertentes, assumindo um caráter de sanção administrativa, política, civil, penal e sanção moral 

por parte da opinião pública. Os tipos de responsabilidades são delimitados pela natureza do 

                                            
221 CRETELLA JÚNIOR, José. Do ilícito Administrativo. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de 
São Paulo, São Paulo, v. 68, nº 1, 1973, p. 139-145.  
222 MOTA, Carolina. Nota introdutória do relatório sobre a conformidade do arcabouço institucional e da 
legislação brasileira à Convenção Interamericana contra a Corrupção, adotadas pelos Estados-membros da 
Organização dos Estados Americanos. Revista de Direito Constitucional e Internacional, São Paulo, ano 18, n° 
70, jan./mar. 2010, p. 307-309. 
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ato e a sua potencialidade lesiva no contexto social, o que, consequentemente, possibilita a 

aplicação de sanções variáveis em seu grau de ofensividade223. 

O ordenamento jurídico atribui efeitos jurídicos - responsabilidades - para as diversas 

espécies de atos de corrupção, uma vez que realiza a proteção dos bens, valores e dos 

interesses mais relevantes da sociedade, com o objetivo de controlar e limitar os abusos de 

poder e as ações dos corruptos, bem como estabelece consequências jurídicas aos infratores 

por meio de sanções, a ser aplicadas por órgãos administrativos, jurisdicionais ou políticos. 

Assim, as espécies de corrupção são reguladas pelo direito positivo como uma conduta ilícita 

(omissiva ou comissiva), praticada por um agente público ou por um particular, em razão da 

violação e das lesões causadas aos bens e dos interesses juridicamente tutelados pela norma. 

Marcelo Figueiredo reconhece que a corrupção é o desvio ético da conduta humana 

que ameaça e viola os bens protegidos pelas normas jurídicas, sendo reprimido por diversas 

categorias jurídicas, por meio da aplicação de sanções de responsabilidade penal, de 

responsabilidade por ato de improbidade administrativa, de responsabilidade constitucional e 

de responsabilidade administrativa224. O indivíduo que cometer um ato corrupção está sujeito 

à aplicação de uma sanção na esfera político-administrativa constitucional por crime de 

responsabilidade, na esfera penal por crimes contra a Administração Pública, na esfera 

administrativa por infrações disciplinares e na esfera autônoma de responsabilidade por atos 

de improbidade administrativa. 

O agente público que cometer ato de corrupção, por meio da aceitação de vantagens 

indevidas, recebimento de propinas, apropriação e desvios de recursos públicos e de fraudes 

em licitações, mediante a violação dos deveres normativos da função pública, deve ser 

responsabilizado e sujeito à aplicação de sanções de acordo com o sistema do regime jurídico: 

de natureza penal pela prática de uma infração penal lesiva ao bem jurídico; de natureza de 

improbidade administrativa pela prática de enriquecimento ilícito, de danos ao erário de 

transgressão dos princípios dirigentes da atividade administrativa; de natureza administrativa 

pela prática de infração administrativa e pela violação aos deveres funcionais225; de natureza 

                                            
223 GARCIA, Emerson. A corrupção: uma visão jurídico-sociológica. Revista de Direito Administrativo, Rio de 
Janeiro, v. 233, jul./set. 2003, p. 113. 
224 FIGUEIREDO, Marcelo. Comentário ao artigo Art. 37, §4º. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; 
MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lenio Luiz (Coord.). Comentários à 
Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 894. 
225 FIGUEIREDO, Marcelo; GARCIA, Monica Nicida. Corrupção e Direito Administrativo. In: SPECK, Bruno 
Wilhelm (Org.). Caminhos da transparência: análise dos componentes de um sistema nacional de integridade. 
Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 2002, p. 64. 
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constitucional pela pratica de infração político-administrativa lesiva a moralidade e a 

probidade administrativa. Em quaisquer das categorias do sistema do regime jurídico, os atos 

de corrupção são considerados como uma ilicitude, ou seja, um ato ilegal qualificado por uma 

imoralidade administrativa por resultar na violação dos deveres ético-normativos, sendo 

praticado por agentes públicos ou pelos particulares no exercício de suas funções 

institucionais ou no contexto das relações econômico-financeiras. 

Ademais, os tipos de responsabilidade dos agentes públicos ou particulares serão 

incididas de forma independente para cada uma das categorias jurídicas. A respeito disso, o 

Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimentos 

consolidados sobre o reconhecimento da independência das instâncias administrativa, civil e 

penal, portanto, eventuais sanções aplicadas em uma esfera não impedem a aplicação e a 

punição dos agentes em outra esfera jurídica, ante o caráter da independência das instâncias 

administrativa, civil e penal226. 

Desse modo, o agente público ou o particular que praticar uma conduta de corrupção 

poderá ser responsabilizado de forma concomitante e independente em diversas categorias 

jurídicas, mediante a aplicação de sanções de natureza constitucional (infração político-

administrativa ou crimes de responsabilidade), com sanções de infração disciplinar (ilícito 

administrativo), com sanções de infração penal (delitos) e com sanções de improbidade 

administrativa (ato de improbidade administrativa). 

O constituinte e o legislador ordinário buscaram reprovar a corrupção nas diversas 

categorias jurídicas, com o objetivo de assegurar a proteção dos princípios da eticidade 

(integridade, lealdade honestidade e boa-fé), da moralidade pública, da probidade 

                                            
226 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental na Ação Penal 568/SP. Relator Ministro Roberto 
Barroso, Tribunal Pleno, Brasília, DF, 17 de outubro de 2013. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=4856671>. Acesso em 16 de dez. 2016; 
BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental no Mandado de Segurança 22899/SP. Relator Ministro 
Moreira Alves, Tribunal Pleno, Brasília, DF, 02 de abril de 2003. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=24905>. Acesso em 16 de dez. 2016; 
BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1407649/CE. Relator Ministro Herman Benjamin, 
Segunda Turma, Brasília, DF, 19 de abril de 2016. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1505286&num_re
gistro=201303313784&data=20160527&formato=PDF>. Acesso em 16 de dez. 2016; BRASIL, Superior 
Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 606352/SP. Relatora Ministra Assusete 
Magalhães, Segunda Turma, Brasília, DF, 15 de dezembro de 2015. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1470483&num_re
gistro=201402706191&data=20160210&formato=PDF>. Acesso em 16 de dez. 2016; BRASIL, Superior 
Tribunal de Justiça. Embargos de Declaração no Recurso Especial 1561835/PB. Relatora Ministra Maria 
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Brasília, DF, 15 de dezembro de 2015. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1476619&num_re
gistro=201502670470&data=20160201&formato=PDF>. Acesso em 16 de dez. 2016; 
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administrativa e do patrimônio público e social. Por tais razões, no direito positivo brasileiro, 

a prática da corrupção é sancionada em diferentes categorias normativas, especialmente pelo 

Direito Constitucional como crime de responsabilidade, pelo Direito Administrativo como 

infrações disciplinares, pelo Direito Penal como delito, bem como pela responsabilidade 

autônoma de ato de improbidade administrativa. 

Dessa forma, os atos de corrupção cometidos pelos agentes público ou pelos 

particulares são regulados pelo direito positivo e subdivididos nas seguintes espécies de 

ilícitos e responsabilidades jurídicas: a) infração político-administrativa (crime de 

responsabilidade); b) infração disciplinar (ilícito administrativo); c) infração penal (crime 

contra Administração Pública); d) ato ímprobo (ato de improbidade administrativa). 

 

 

1.5.1 Ato de Improbidade Administrativa 

 

 

Os atos de corrupção são disciplinados como ato de improbidade administrativa na Lei 

nº 8.429/92, sendo praticado por agentes públicos ou por particulares contra a Administração 

Pública brasileira ou entidades particulares que recebam subvenções ou benefícios do poder 

público. A respeito disso, a responsabilidade do ato de improbidade administrativa pela 

prática de atos de corrupção é um tipo de responsabilidade de natureza autônoma prevista na 

Constituição Federal (art. 37, §4º, CF/88), em que estabelece a cominação de pena de 

suspensão dos direitos políticos, da perda da função pública, da indisponibilidade de bens e do 

ressarcimento ao erário. 

Nessa perspectiva, a prática da corrupção pelos agentes públicos ou em concorrência 

com os particulares são qualificados como atos de improbidade administrativa, sujeito à 

aplicação de sanções de perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio 

pessoal, ressarcimento dos danos, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, 

pagamento de multa civil e proibição de contratar ou de recebe benefícios com o poder 

público. 

Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves ensinam que os atos de improbidade 

administrativa são uma espécie de corrupção, sendo enquadrados nos atos que importem no 

enriquecimento ilícito do agente, causem danos ao patrimônio público ou infrinjam os 



109 

 

 

princípios ético-normativos regentes da atividade estatal, podendo ser praticado pelos agentes 

públicos no exercício das funções legislativas, executivas ou judiciárias227. 

Para José Afonso da Silva, a improbidade administrativa é uma imoralidade 

administrativa praticada pelo indivíduo, sendo qualificada pelo dano ao erário e pela 

vantagem indevida recebida pelo agente ímprobo228. De acordo com Marcelo Figueiredo, a 

improbidade é a conduta desonesta do administrador atentatória à probidade ou o 

comportamento de maus-tratos à probidade - quebra de confiança, deslealdade e falta de ética 

-, perpetrado pelo agente público ou particular mediante a transgressão da moralidade 

administrativa229. O Superior Tribunal de Justiça tem precedentes em que define os atos de 

improbidade administrativa como a conduta ilegal revestida de má-fé cometida pelo agente 

público, com uma essência de imoralidade230, em outro julgado, definiu os atos de 

improbidade administrativa como a ilegalidade tipificada pela norma jurídica e qualificada 

pelo elemento subjetivo da conduta agente231. 

Por seu turno, o ato ímprobo consiste na conduta ilegal e desonesta cometida pelo 

agente público ou em concorrência com o particular com a violação dos deveres ético-

normativos e dos princípios da legalidade, da moralidade, da boa-fé (honestidade e lealdade), 

da imparcialidade e da eficiência, que importa no enriquecimento ilícito do agente, em 

prejuízos e danos ao patrimônio público ou ofensa aos princípios da Administração Pública 

brasileira. 

A Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) visa proteger os deveres éticos de 

atuação regular dos funcionários no exercício de suas funções, assim como os bens e 

interesses do poder público para garantir a consecução do bem comum. Em contrapartida, o 

agente público ou o particular que transgredir os deveres funcionais ou agir desidiosamente e 

                                            
227 GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa. 3ª ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2006, p. 5. 
228 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 37ª ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 
678. 
229 FIGUEIREDO, Marcelo. Probidade Administrativa: Comentários à Lei 8.429/92 e Legislação 
Complementar. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 41. 
230 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 514820/SP. Relatora Ministra Eliana Calmon, 
Segunda Turma, Brasília, DF, 05 de maio de 2005. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=546870&num_regi
stro=200300477991&data=20050905&formato=PDF>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
231 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Recurso Especial 1352541/MG. Relator 
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Brasília, DF, 5 de fevereiro de 2013. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1206937&num_re
gistro=201202144240&data=20130214&formato=PDF>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
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de má-fé no trato com a coisa pública, com o objetivo de obter uma vantagem indevida ou 

enriquecer-se ilicitamente, comente uma prática de improbidade administrativa. 

A finalidade da norma é disciplinar as sanções aplicáveis aos agentes públicos e aos 

particulares pela prática de ato de improbidade administrativa, punindo severamente as 

pessoas ou entidades que recebem vantagens indevidas para atender seus interesses 

particulares, em detrimento do dever de probidade administrativa e do zelo com o patrimônio 

público. 

Nessa vertente, José Afonso da Silva assevera que norma jurídica visa proteger a 

probidade administrativa em razão de estabelecer um dever jurídico de atuação do agente 

público de servir a Administração Pública com lealdade e honestidade. No entanto, a violação 

e o desrespeito à probidade administrativa caracteriza um ato de improbidade administrativa 

em virtude da lesão ao bem jurídico e da vantagem obtida pelo agente ímprobo232. 

Em síntese, no regime jurídico de responsabilidade por ato ímprobo (responsabilidade 

autônoma), a corrupção constitui um ato ilegal (ação ou omissão) praticado pelo agente 

público ou terceiro beneficiado, qualificado pela imoralidade e revestido de desonestidade e 

má-fé, que resulta em um enriquecimento ilícito (art. 9º da Lei nº 8.429/92), em prejuízos ao 

erário (art. 10 da Lei nº 8.429/92) ou em lesões aos princípios da Administração Pública (art. 

11 da Lei nº 8.429/92). 

Por conseguinte, a corrupção é normatizada como uma espécie de improbidade 

administrativa praticada por agentes públicos ou em concorrência com os particulares em 

virtude da transgressão dos princípios ético-normativos, que resulta em um enriquecimento 

ilícito pessoal, em danos ao patrimônio público ou na violação dos princípios da 

Administração Pública brasileira, ficando sujeito às penas de perda de bens, de ressarcimento 

ao erário, perda das funções públicas, suspensão dos direitos políticos e de multa. 

 

 

1.5.2 Infração Político-administrativa (Crime de Responsabilidade) 

 

 

                                            
232 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 37ª ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 678. 
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A Constituição Federal disciplina os atos de corrupção como crime de 

responsabilidade cometido pelo agente político233, em virtude da transgressão das normas 

constitucionais e dos deveres ético-normativos da probidade administrativa. Os crimes de 

responsabilidade estão inseridos no plano constitucional como um ato ilícito político-

administrativo por conta da violação dos deveres funcionais perpetrados pelos agentes 

políticos (art. 85 CF/88). 

Na responsabilidade constitucional, o agente político que praticar atos de corrupção ou 

violações dos deveres funcionais relacionados ao cargo público está sujeito às sanções de 

perda do cargo público e a inabilitação para o exercício das funções públicas (art. 1º da Lei nº 

1.079/50). 

Como ressalta José Mouraz Lopes, a corrupção recebeu um tratamento constitucional 

ao estabelecer sanções aos titulares de cargos políticos por cometerem crimes de 

responsabilidade. O legislador constitucional reconhece a corrupção no catálogo de crimes de 

responsabilidades, sob a justificativa de que o exercício das funções políticas não permite 

desvios ou abusos de poder, ou seja, dada a relevância constitucional sobre a tutela do 

exercício e da governação pública faz com que o seu exercício abusivo resulte em um crime 

de responsabilidade234. 

Nesse passo, no regime jurídico-constitucional, a prática da corrupção é caracterizada 

como uma infração político-administrativa, sendo praticada pelos agentes políticos quando 

atentar contra os dispositivos da Constituição Federal, contra o livre exercício dos poderes 

constitucionais do Estado, contra o livre exercício dos direitos fundamentais (políticos, 

individuais e sociais), contra a segurança interna do país, contra a probidade administrativa, 

contra a guarda e legal emprego dos dinheiros públicos e contra o cumprimento das decisões 

judiciais. Em síntese, as infrações político-administrativas ou infrações de responsabilidade 

política são aquelas cometidas por agentes políticos durante o exercício de suas funções 

públicas ou enquanto estiverem exercendo um mandado eletivo. 

Para Paulo Brossard, os crimes de responsabilidade são ilícitos políticos (infrações 

políticas) cometidos por Presidente da República ou por outras autoridades políticas, estando 

sujeitos a um processo de natureza política, com sanções políticas de perda do cargo 

                                            
233 No ordenamento jurídico brasileiro, os agentes políticos são os funcionários públicos detentores dos cargos de 
Presidente da República, de Ministros de Estado, de Ministros do Supremo Tribunal Federal, membros do 
Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, Procurador-Geral da República e 
Advogado-Geral da União. 
234 LOPES, José Mouraz. O espectro da corrupção. Coimbra: Almedina, 2011, p. 29-30. 



112 

 

 

público235.  Como se depreende, o crime de responsabilidade representa os atos praticados 

pelo Presidente da República ou pelos Ministros de Estado, que no exercício do cargo 

público, infringe ou afete a estrutura do regime ou dos preceitos fundamentais da Constituição 

Federal pela conduta atentatória contra o exercício dos direitos fundamentais e contra a 

probidade administrativa236. 

A respeito disso, Uadi Lammêgo Bulos ressalta que os crimes de responsabilidade são 

as infrações político-administrativas (infrações constitucionais) cometidos por agentes da 

Administração Pública, em razão da transgressão das normas constitucionais e da violação 

dos deveres funcionais do cargo público. Assim, os crimes de responsabilidade são infrações 

políticas praticadas por agentes do Estado durante o exercício das funções públicas, 

resultando em responsabilidade com a perda do cargo público e com a inabilitação para o 

exercício do cargo público por oito anos237. 

O crime de responsabilidade diz respeito a uma atuação desonesta e incompatível com 

as funções públicas, uma vez que o administrador ímprobo poderá ser retirado do governo 

pelos favorecimentos e tratamentos diferenciados que poderão ser prejudiciais ao Estado, por 

ser um mero prestador de serviços públicos à população238. Nesse sentido, a ordem jurídica 

brasileira regulou a conduta da corrupção nos crimes de responsabilidade, com a previsão 

normativa sobre a atuação transgressora dos agentes políticos contra o princípio da probidade 

administrativa. 

Ademais, o regime jurídico-constitucional do crime de responsabilidade é uma 

consequência da consagração do princípio republicano, que visa garantir um governo com 

responsabilidade diante do exercício das funções públicas, pautado no dever de prestação de 

contas e no dever da probidade administrativa e de atuação em conformidade com os valores 

éticos republicanos. 

Portanto, a corrupção possui uma normatização constitucional como uma infração 

político-administrativa cometida por agentes políticos, que atenta contra a probidade 

administrativa, ou seja, consiste na conduta ilícita praticada por agentes políticos contra as 

                                            
235 BROSSARD, Paulo. O Impeachment: aspectos da responsabilidade política do Presidente da República. 2ª 
ed. São Paulo: Saraiva, 1992, p.69. 
236 CRETELLA JÚNIOR, José. Do Impeachment no Direito Brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992, 
p. 40-46. 
237 BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal anotada. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 980-981. 
238 BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Granda. Comentários à Constituição do Brasil: promulgada em 5 
de outubro de 1988. São Paulo: Saraiva, 1997, v.4, p. 410-412. 
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disposições constitucionais, com o objetivo de obter vantagens indevidas em detrimento do 

interesse coletivo e do bem comum de todos os brasileiros. 

 

 

1.5.3 Infração Administrativa-disciplinar 

 

 

A prática da corrupção é prevista pelo Direito Administrativo como uma infração 

administrativa disciplinar cometida pelos servidores públicos, no desempenho de seu cargo ou 

no exercício de suas funções, por conta da violação dos deveres ético-normativos das funções 

públicas. Por conseguinte, a responsabilidade administrativa dos atos de corrupção é 

proveniente de uma conduta comissiva ou omissiva praticada pelo agente público no exercício 

de suas funções e atividades administrativas (art. 124 da Lei nº 8.112/90). 

Na esfera da responsabilidade administrativa, os atos de corrupção são qualificados 

como um ilícito administrativo (infração administrativa), sujeitando o agente público às 

sanções disciplinares por meio da instauração de processos administrativos, 

independentemente de uma ação penal239. 

A corrupção é a infração disciplinar perpetrada pelo agente público por transgredir e 

violar os deveres funcionais de lealdade, honestidade e probidade, durante o exercício da 

função pública. No regime jurídico-administrativo, a corrupção representa uma infração 

disciplinar cometida pelos servidores públicos, no exercício das funções que violarem os 

deveres das funções públicas. Ou seja, a prática dos atos de corrupção constituem infrações 

administrativas caracterizadas pelas violações dos estatutos e das normas disciplinares dos 

agentes públicos. 

Segundo José Cretella Júnior, a infração disciplinar é a falta cometida pelo agente 

público com a violação dos deveres funcionais, que resulta na aplicação de sanções 

disciplinares, cuja finalidade é assegurar a observância das normas regulamentares das 

funções públicas240. Nessa mesma linha, Marcello Caetano define a infração disciplinar como 

                                            
239 FURTADO, Lucas Rocha. As raízes da corrupção no Brasil: estudos de casos e lições para o futuro. Belo 
Horizonte: Fórum, 2015, p. 38-39. 
240 CRETELLA JÚNIOR, José. Prática do processo administrativo. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1998, p. 67. 
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a falta disciplinar em relação ao cumprimento dos deveres do exercício das funções públicas e 

da boa ordem dos serviços cometidas pelo agente público241. 

A Lei nº 8.112/90 procurou disciplinar o regime jurídico dos servidores públicos civis 

da União, estabelecendo um conjunto de direitos e deveres aos agentes públicos no 

desempenho de seu cargo ou no exercício de suas funções administrativas. O descumprimento 

dos deveres disciplinares cometido pelos servidores públicos implica numa infração 

disciplinar, que, por sua vez, conduz a uma responsabilidade administrativa com aplicação 

punitiva de advertência, suspensão das atividades, demissão, cassação de aposentadoria, 

destituição de cargo em comissão ou destituição da função comissionada (art. 127 da Lei nº 

8.112/90). 

Não obstante, a Lei nº 12.846/2013 dispõe sobre a responsabilização administrativa de 

pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública brasileira. A Lei 

Anticorrupção estabelece infrações administrativas para pessoas jurídicas que praticar atos de 

corrupção, com a finalidade de obter vantagens indevidas. 

Nesse sentido, os atos de corrupção praticados pelos agentes públicos, no exercício de 

suas funções, caracteriza infrações administrativas disciplinares, em razão do descumprimento 

dos deveres funcionais ou do cometimento de crimes contra a Administração Pública, de atos 

de improbidade administrativa, de aplicação irregular dos recursos públicos, de lesão ou 

dilapidação do patrimônio público e de corrupção, assim como, submete o agente à sanção de 

demissão do serviço público. 

Por outro lado, o processo administrativo disciplinar consiste no conjunto ordenado de 

atos praticados pela Administração Pública destinado em realizar a apuração do cometimento 

de uma infração administrativa pelo servidor público. O processo disciplinar constitui em um 

procedimento cabível para averiguar o ilícito administrativo e a falta atentatória cometida pelo 

agente público242. 

Dessa forma, a corrupção é qualificada como uma infração administrativa cometida 

pela falta do cumprimento dos deveres funcionais dos agentes públicos, sendo provenientes de 

uma ação ou omissão cometida no desempenho das atribuições do cargo ou do exercício das 

funções públicas, que resulta em responsabilidades administrativas pela cominação de sanções 

disciplinares. 

                                            
241 CAETANO, Marcello. Manual de Direito Administrativo: Tomo II. Rio de Janeiro: Forense, 1970, p. 735.  
242 CRETELLA JÚNIOR, José. Prática do processo administrativo. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1998, p. 63. 
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1.5.4 Infração Penal (Delito) 

 

 

Os atos de corrupção praticados pelos agentes públicos e pelos particulares são 

caracterizados como práticas delitivas (infrações penais), em razão das lesões provocadas aos 

bens e aos valores protegidos pela norma jurídico-penal, sujeitando o agente à cominação de 

sanções de pena privativa de liberdade, restritiva de direitos ou de multa. 

A função do Direito Penal é estabelecer um conjunto de normas jurídicas que 

qualificam determinados desvios de comportamentos humanos como infrações penais, com o 

objetivo de controlar os conflitos sociais e salvaguardar a proteção de determinados bens e 

valores jurídicos destinados à pacificação social. A Constituição Federal consagrou os valores 

fundamentais e os bens de alta relevância social para conferir uma proteção normativa 

necessária aos bens mais importantes consagrados no meio social. 

A norma jurídico-penal criminaliza as condutas de corrupção por contrariar os 

interesses e violar os bens tutelados pelo direito positivo, assim como estabelece a cominação 

de sanções penais aos infratores para prevenir e reprimir a sua prática na sociedade. Nesse 

sentido, a legitimidade do Direito Penal para criminalizar a multiplicidade de atos de 

corrupção é de resguardar a tutela dos interesses, dos bens e valores relacionados à 

moralidade pública, à probidade administrativa e à proteção do patrimônio público e social 

contra os abusos de poder cometidos pelos agentes públicos e particulares. 

A corrupção é uma espécie de crime previsto pela norma penal, uma vez que realiza a 

tipificação de um conjunto de condutas antissociais e de desvios de comportamentos 

contrários aos deveres funcionais. Ou seja, a corrupção é considerada como um crime (fato 

típico e ilícito), pois a norma penal visa tutelar os bens e os interesses da moralidade pública e 

do prestígio das atividades do Estado contra as condutas ofensivas de abuso de poder 

perpetrada pelos corruptos243. 

De acordo com a exposição dos motivos do Código Penal (Lei nº 7.209/84), o crime 

consiste em uma conduta humana consciente e voluntária (positiva/ação ou negativa/omissão) 

transgressora de uma norma penal. O crime é definido como uma infração penal que se 

consubstancia em uma conduta humana (ação ou omissão) tipificada pela norma jurídico-

                                            
243 LOPES, José Mouraz. O espectro da corrupção. Coimbra: Almedina, 2011, p. 31-32. 
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penal como um ilícito e contrário ao direito positivo, que resulta na violação de um bem ou 

valor tutelado pelo ordenamento jurídico. 

Na acepção material, o crime consiste em toda ação ou omissão - conduta humana 

consciente e voluntária - que lesa ou expõe a perigo de lesão os bens e valores protegidos pela 

norma jurídico-penal. Por sua vez, na acepção formal, o crime é toda ação ou omissão - 

conduta humana consciente e voluntária - proibida ou reprovada pela norma jurídico-penal, 

que estabelece a cominação de sanções de reclusão, de detenção ou de multa aos infratores. 

Na perspectiva analítica do delito, o crime é conduta comissiva ou omissiva tipificada 

pela norma penal, ilícita e culpável. A tipicidade é a descrição de uma conduta abstrata 

incriminadora (ação ou omissão) ou proibida pela lei penal, com o escopo de resguardar a 

proteção de determinado bem jurídico. A ilicitude consiste na relação de contrariedade ou de 

transgressão da conduta do agente com o direito positivo, resultando em lesões ou ofensas a 

um determinado bem jurídico protegido pela norma jurídico-penal. Por último, a 

culpabilidade é o juízo de reprovabilidade da conduta típica e ilícita cometida pelo agente, 

tendo como base a capacidade de conhecer o caráter ilícito e de escolher em se comportar 

contrário ao direito positivo. 

Os tipos penais descrevem as condutas antissociais como criminosas (delitos), 

estabelecendo uma sanção para prevenir ou reprimir a prática do ilícito da corrupção na 

sociedade244. De acordo com Rodrigo Sánchez Rios, o fenômeno da corrupção tem uma 

contemplação na perspectiva jurídico-penal, tendo em vista a descrição das condutas de 

corrupção ao tipo penal incriminador (corrupção ativa e passiva, peculato, tráfico de 

influência, concussão, malversação dos recursos públicos entre outras)245. 

O legislador ordinário brasileiro reprovou a multiplicidade das condutas de corrupção 

ao criminalizar e ao estabelecer cominações de sanções aos funcionários públicos e aos 

particulares que praticarem atos de corrupção visando à obtenção de vantagens indevidas para 

satisfazer interesses seus particulares ou de terceiros. O objetivo da tutela jurídico-penal 

consiste em salvaguardar os bens da moralidade pública, da probidade administrativa e do 

patrimônio da Administração Pública, assim como assegurar a confiança e o prestígio nas 

                                            
244 FURTADO, Lucas Rocha. As raízes da corrupção no Brasil: estudos de casos e lições para o futuro. Belo 
Horizonte: Fórum, 2015, p. 38-39. 
245 RIOS, Rodrigo Sánchez. A guisa de prefácio: A corrupção, sua repercussão e o seu enfoque multidisciplinar. 
In: LAUFER, Daniel (Coord.). Corrupção: uma perspectiva entre as diversas áreas do direito. Curitiba: Juruá, 
2013, p. 7.  
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instituições públicas, em face das ações e omissões lesivas perpetradas pelos agentes públicos 

e particulares. 

Desse modo, na esfera do Direito Penal, a corrupção é uma infração penal que se 

consubstancia em uma conduta ilegal - toda ação ou omissão prevista pelo tipo penal 

(tipicidade) contrária ao ordenamento jurídico (antijuridicidade) -, causadora de uma ofensa 

ou lesão aos interesses e aos bens jurídicos protegidos pelo Estado. Para Marco Antonio 

Machado Herrera, os delitos de corrupção são os atos comissivos e omissivos praticados pelos 

funcionários públicos, no exercício de suas funções, para obter benefícios particulares em 

proveito próprio ou de terceiros246. 

Na ordem jurídica, os crimes de corrupção estão previstos pelo Código Penal como 

delitos (condutas antissociais) praticados por funcionários públicos e particulares, ou seja, 

disciplina os crimes cometidos por funcionário público e os crimes praticados por particulares 

contra a Administração Pública. O Código Penal brasileiro realiza o enquadramento dos atos 

de corrupção aos seguintes tipos penais, a saber: a) crime de peculato (art. 212 ao art. 313 do 

CP); b) crime de emprego irregular de verbas e rendas públicas (art. 315 do CP); c) crime de 

concussão (art. 316 do CP); d) crime de corrupção passiva (art. 317 do CP); e) crime de 

prevaricação (art. 319 do CP); f) crime de condescendência criminosa (art. 320 do CP); g) 

crime de advocacia administrativa (art. 321 do CP); h) crime de violação do sigilo funcional 

(art. 325 do CP); i) crime de tráfico de influência (art. 332 do CP); j) crime de corrupção ativa 

(art. 333 do CP); k) crime de corrupção ativa em transação comercial internacional (art. 337-B 

do CP); l) crime de tráfico de influência em transação comercial internacional (art. 337-C, do 

CP) e entre outras. 

Em contrapartida, na ordem jurídica internacional, as condutas de corrupção são 

consideradas como uma infração jurídico-penal nociva e prejudicial ao sistema democrático, 

aos valores éticos e para a estabilidade política e social. A Convenção Interamericana contra a 

Corrupção (1996), a Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos 

Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais (1997) e a Convenção das Nações 

Unidas contra a Corrupção (2003) qualificam os atos de corrupção como um delito (ilícito 

penal) de suborno, de malversação de recursos ou de peculato, de tráfico de influência, de 

abuso de funções e de enriquecimento ilícito praticado pelo agente público no exercício de 

                                            
246 HERRERA, Marco Antonio Machado. Construyendo ciudadanía forjamos un país sin corrupción: 
Conceptualizando la corrupción um aporte desde PSF. Lima: Misereor, 2006, p. 7. 
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suas funções ou pelos particulares do setor privado no exercício de suas atividades 

empresariais ou econômico-financeiras. 

Os crimes praticados contra os interesses e valores da Administração Pública são 

considerados como infrações penais por resultar em ofensas ao prestígio e à lisura das 

atividades do poder público, assim como em lesões aos interesses e aos bens jurídicos da 

moralidade pública, da probidade administrativa e do patrimônio público e social. Na 

conjuntura brasileira, a corrupção representa um delito por violar o bem jurídico da probidade 

administrativa, da moralidade da Administração Pública e por resultar na perda de confiança 

da população nas instituições públicas247. 

Em suma, no regime jurídico-penal, a corrupção é qualificada como uma conduta 

prevista pelo tipo penal e contrária ao ordenamento jurídico (conduta típica e ilícita), sendo 

praticada pelo agente público ou pelo particular com o objetivo de obter vantagens indevidas 

em proveito próprio ou de terceiros, mediante lesões e ofensas aos bens jurídico-penais da 

moralidade pública, da probidade administrativa e patrimônio público e social. 

 

 

a) Crime de Peculato 

 

 

O peculato advém do latim “peculatus”, como expressão de furto de gado. No Direito 

Romano designava a prática de furto de dinheiros públicos: “furtum pecuniae publicae vel 

fiscalis”248, ou seja, o crime de peculato era reprimido pelo direito romano devido à subtração 

de coisas pertencentes ao Estado249. Em seguida, a prática do peculato passou a expressar toda 

                                            
247 SANTOS, Cláudia Cruz; BIDINO, Claudio; MELO, Débora Thaís de. A Corrupção: reflexões (a partir da lei, 
da doutrina e da jurisprudência) sobre o seu Regime Jurídico-Criminal em expansão no Brasil e em Portugal. 
Coimbra: Coimbra, 2009, p. 198. 
248 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. 31ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 1.023. 
249 PAGLIARO, Antonio; COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Dos crimes contra a Administração Pública. São 
Paulo: Malheiros, 1997, p. 35-36. Em Roma, os carneiros e os bois eram objetos de negociação comercial por 
constituírem expressão de riqueza. Os animais (“pecus”) - cordeiro ou gado - foram as primeiras moedas da 
humanidade porque representavam uma forma de riqueza materializadas nas coisas móveis. O direito romano 
regulou o peculato como um crime praticado pelo funcionário público ou particular em virtude da condição da 
coisa desviada ou subtraída pertencer à coisa pública (“res publicae”) ou ser sagrada (“res sacrae”), uma vez 
que os bois e os carneiros eram destinados aos sacrifícios em homenagem aos deuses. 
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subtração ou apropriação de metais ou moedas do erário do povo romano ou das entidades 

públicas, bem como toda fraude cometida em prejuízo da renda pública250. 

No sentido jurídico, o peculato é a conduta de apropriação, de subtração, de consumo 

e o desvio de valores ou bens móveis pertencentes à Administração Pública ou que se 

encontrem em poder do Estado, sendo perpetrada pelo funcionário público, em proveito 

pessoal ou de outrem, em razão do cargo ou do exercício das funções públicas251. 

O peculato é uma espécie de crime praticado contra a Administração Pública, quando 

o funcionário público se apropriar ou desviar dinheiro, valores ou qualquer bem móvel que 

detenha a posse e a disposição da coisa, em razão da ocupação de um cargo público, bem 

como quando o funcionário público subtrair ou concorrer para subtração de dinheiro, valores 

ou de bens móveis em proveito próprio ou de outrem, valendo-se das facilidades do cargo ou 

do exercício de suas funções públicas. 

Nestes termos, o peculato é considerado a conduta do agente público de se apropriar, 

desviar ou subtrair recursos, valores ou bens de propriedade do poder público ou particular em 

proveito próprio ou de outrem. Ou seja, as apropriações ilícitas, os desvios de recursos 

públicos ou dos bens de propriedade da Administração Pública são cometidos por agentes 

públicos, em razão do cargo ou das funções públicas desempenhadas. 

Antonio Pagliaro e Paulo José da Costa Júnior define o crime de peculato como a 

conduta praticada pelo funcionário público de apropriação de uma coisa alheia móvel, que 

detém em razão do cargo ou das funções públicas, causando lesão aos interesses da 

Administração Pública. Assim, o delito representa uma figura imprópria de crime contra a 

Administração Pública, que corresponde à apropriação indébita praticada pelo funcionário em 

razão do exercício de um cargo público252. 

Os principais elementos para configuração da conduta delitiva são os seguintes: a) a 

qualidade ou condição de funcionário público (permanente ou temporário); b) a realização das 

ações de subtração, de apropriação ou de desvio de recursos, valores ou de bens em proveito 

próprio do agente ou de terceiros; c) a detenção, posse, guarda, depósito, arrecadação ou a 

                                            
250 PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro: parte especial. 2ª ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2007. v.2, p. 803. 
251 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. 31ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 1.023. 
252 PAGLIARO, Antonio; COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Dos crimes contra a Administração Pública. São 
Paulo: Malheiros, 1997, p. 37-38. 
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administração dos recursos, de valores ou de bens públicos ou particulares, em razão do cargo 

ou das funções desempenhadas pelo funcionário público253. 

No peculato há um enriquecimento ilícito do agente em detrimento dos bens e 

patrimônio da Administração Pública, pois o delito designa os atos ilegais executados pelo 

agente sob uma aparência de poder ou de autoridade durante o exercício das funções públicas, 

em busca de um enriquecimento indevido. Não obstante, a sua prática representa o 

descumprimento dos deveres de probidade e de fidelidade que deve nortear a conduta 

funcional do agente público254. No direito romano, o peculato representava um delito contra o 

Estado. A Lex Julia criminalizava o agente que desviasse dinheiro público recebido para um 

determinado fim, assim como a conduta do funcionário que apropriasse de saldo do erário 

romano após a dedução das despesas pela autoridade fiscal255. 

O art. 312 do Código Penal criminaliza a conduta do agente que realizar a apropriação, 

o desvio ou a subtração de dinheiro, valores ou de bens móveis públicos ou particulares, em 

proveito próprio ou de terceiros, que detenha a posse ou a disponibilidade da coisa em razão 

do cargo ou das funções públicas. Do mesmo modo, a Convenção Interamericana contra a 

Corrupção (art. 11) e a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (art. 17) também 

estabelecem mandamentos de criminalização aos Estados-membros para realizarem a 

tipificação da conduta ilícita dos agentes públicos que realizarem a malversação, a 

apropriação e o desvio de bens e valores que foram confiados em razão de seu cargo256. 

O peculato é um crime que causa múltiplas ofensas ao bem jurídico, pois a 

apropriação e o desvio perpetrado pelo agente público prejudica o interesse de não modificar 

a destinação correta da coisa, bem como lesiona o interesse da Administração Pública do 

funcionário público não abusar do poder do cargo ou das funções para obter vantagens 

indevidas em proveito próprio ou de terceiros. O regular funcionamento das atividades do 

                                            
253 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. 31ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 1.023. 
254 PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro: parte especial. 2ª ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2007. v.2, p. 804. 
255 PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro: parte especial. 2ª ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2007. v.2, p. 803. 
256 O art. 11, inciso I, alínea “d”, do Decreto nº 4.410/02 (Convenção Interamericana contra a Corrupção) 
incrimina o desvio de bens móveis ou imóveis, dinheiro ou valores pertencentes ao Estado para fins não 
relacionados com aqueles aos quais se destinavam a um organismo descentralizado ou a um particular, em 
benefício próprio ou de terceiros, por parte dos funcionários públicos que os tiverem recebido em razão de seu 
cargo, para administração, guarda ou por outro motivo. Por derradeiro, o art. 17 do Decreto nº 5.687/06 
(Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção) dispõe sobre a criminalização da malversação ou do 
peculato, da apropriação indébita ou de outras formas de desvio de bens, fundos ou títulos públicos ou privados 
ou qualquer outra coisa de valor confiado ao funcionário público em virtude de seu cargo. 
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poder público é lesada pela conduta do agente, ao realizar uma atuação que não 

correspondente com as finalidades atribuídas pelo ordenamento, em razão do abuso de 

disposição sobre a coisa. A imparcialidade é ofendida pela conduta do funcionário público 

que aproveita de sua posição em relação à coisa móvel para obter benefício pessoal ou para 

outrem257. 

A tutela penal do crime de peculato objetiva realizar a proteção do bom 

funcionamento da Administração Pública e dos deveres funcionais dos funcionários públicos 

de atuar com lealdade e probidade, bem como para resguardar o patrimônio mobiliário de 

propriedade do poder público258. Desse modo, o objeto jurídico do delito é pluriofensivo, 

tendo em vista que realiza a defesa dos bens patrimoniais do poder público e a respectiva 

proteção dos interesses do Estado de assegurar o cumprimento dos deveres funcionais da 

probidade administrativa e da fidelidade dos agentes públicos259. 

O sujeito ativo do crime de peculato é o agente público que está no exercício das 

funções públicas e na posse de uma coisa alheia móvel, em virtude da investidura no cargo 

público. O peculato é um crime próprio, uma vez que exige a condição do agente público 

como característica especial o caráter pessoal do sujeito ativo (art. 327 do Código Penal). 

No entanto, o particular poderá praticar o crime de peculato como coautor ou 

partícipe, desde que conheça a qualidade de funcionário público do outro agente (art. 30 do 

Código Penal). O particular poderá ser responsabilizado pela prática do crime de peculato 

como coautor ou partícipe ao concorrer com o funcionário público na prática delitiva, desde 

que conheça a qualidade de funcionário público do autor do delito para ser responsabilizado 

pelo crime funcional. 

                                            
257 PAGLIARO, Antonio; COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Dos crimes contra a Administração Pública. São 
Paulo: Malheiros, 1997, p. 39-40. O bem jurídico protegido pela norma penal é a probidade na atuação dos 
funcionários públicos e o respectivo interesse da Administração Pública de assegurar o regular funcionamento 
das atividades administrativas de maneira impessoal, pois a apropriação e o desvio de uma coisa móvel 
(dinheiro, valores e bens) possuída pelo agente público, em razão da investidura do cargo ou do exercício de suas 
funções, causa lesão ao bom funcionamento da Administração Pública. Em síntese, o peculato consiste no abuso 
do cargo pelo agente público que resulta na ofensa dos bens jurídicos da imparcialidade, do bom funcionamento 
das atividades do poder público e do interesse patrimonial da destinação da coisa.   
258 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, parte especial: dos crimes contra a administração 
pública e dos crimes praticados por prefeitos. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. v.5, p. 39-40. Segundo Cezar 
Roberto Bittencourt, a moralidade é um princípio elementar do Estado Democrático de Direito em que deve se 
pautar a administração do Estado. O administrador tem o dever de demonstrar que suas ações não causam 
ofensas à moralidade administrativa. A prática do peculato ofende os princípios fundamentais do pacto social 
democrático, uma vez que o servidor público que desvia verbas em proveito próprio ou para terceiros, causa 
lesão ao patrimônio do erário público e ofensa aos princípios da Administração Pública.  
259 PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro: parte especial. 2ª ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2007. v.2, p. 804-805. 
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Por outro lado, o sujeito passivo do crime de peculato é o órgão da Administração 

Pública lesado pela conduta perpetrada pelo funcionário e/ou em concorrência com o 

particular, que realiza a apropriação, o desvio, a subtração dos recursos e bens do Estado. Em 

outras palavras, o sujeito passivo é o poder público, representado pela União, pelos Estados-

membros, pelos Municípios, pelo Distrito Federal e pelas demais pessoas jurídicas e entidades 

de caráter público. 

A tipicidade objetiva do crime de peculato consiste na apropriação, no desvio e na 

subtração de dinheiro, valores e bens móveis públicos ou particulares, por parte do 

funcionário público que detenha a posse da coisa em razão do cargo ou das funções públicas, 

em proveito próprio ou de terceiro. A ação delituosa do agente consiste na apropriação 

(peculato-apropriação), no desvio (peculato-desvio) ou na subtração (peculato-furto) de 

dinheiro, valor ou qualquer bem móvel pertencente ao poder público ou ao particular, que 

detenha a posse em razão do cargo ou do exercício das funções públicas. 

Com efeito, o crime de peculato compreende o crime de peculato próprio (art. 312, 

“caput”, do Código Penal) e o crime de peculato impróprio (art. 312, §1º, do Código Penal). 

No crime de peculato próprio, o agente deve ter a posse da coisa em razão do cargo público 

ou do exercício das funções públicas. No crime de peculato impróprio é dispensada ou não é 

necessária a posse da coisa por parte do funcionário público. 

O objeto material do crime de peculato é o dinheiro, valores ou bens móveis públicos 

ou particulares. A conduta do funcionário público recai sobre dinheiro, valores e bens móveis 

de propriedade pública ou particular. Portanto, o objeto material do delito compreende o 

dinheiro, valores e bens móveis pertencentes ao poder público ou ao particular, desde que 

encontre na posse ou tenha sido entregue ao agente em razão do cargo público, pois o Estado 

responde pelos danos causados ao patrimônio de terceiros que detenha sob sua 

responsabilidade260. 

Nestes termos, José Henrique Pierangeli ressalta que o objeto material da conduta do 

peculato-apropriação, do peculato-desvio e do peculato-furto é o dinheiro, valor ou qualquer 

outro bem móvel. O dinheiro é a moeda metálica ou papel-moeda de curso legal no país. O 

valor é qualquer título ou documento conversível em dinheiro ou mercadoria. Por sua vez, 

                                            
260 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, parte especial: dos crimes contra a administração 
pública e dos crimes praticados por prefeitos. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. v.5, p. 44. 
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qualquer outro bem móvel expressa qualquer coisa que possa ser deslocada de um local para 

outro (“de loco ad locum”) ou ainda coisa de valor econômico equiparada a coisa móvel261. 

Desse modo, o objeto material das modalidades dos crimes de peculato-apropriação, 

do peculato-desvio e do peculato-furto é o dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, 

sendo que o dinheiro representa a moeda corrente no país. O valor é o título ou documento 

conversível em dinheiro ou mercadoria, compreendendo as ações, apólices, letras de cambio, 

títulos da dívida pública e nota promissória. O bem móvel é a coisa que revestida de utilidade 

e suscetível de remoção sem alteração da substancia ou da destinação econômico-social262. 

Por conseguinte, a prestação de serviços público, em proveito do agente ou de 

terceiros não constitui objeto material do delito de peculato. Assim sendo, o funcionário 

público que efetua a apropriação de salários pagos e não realiza a prestação dos serviços 

públicos não comete o crime de peculato263. 

Em suma, as modalidades do delito de peculato se consubstanciam aos seguintes tipos 

penais incriminadores: a) peculato-apropriação (art. 312, primeira parte, do Código Penal); b) 

peculato-desvio (art. 312, segunda parte, do Código Penal); c) peculato-furto (art. 312, §1º, do 

Código Penal); d) peculato-culposo (art. 312, §2º, do Código Penal); d) peculato-estelionato 

(art. 313 do Código Penal). 

 

 

a.1) Peculato-apropriação (art. 312, primeira parte, do Código Penal) 

 

 

A tipicidade objetiva do crime de peculato-apropriação é uma forma de apropriação 

indébita perpetrada pelo funcionário público em razão da ocupação do cargo ou do exercício 

funcional. A objetividade do delito consiste na conduta do agente público que realiza a 

apropriação com o apoderamento indevido de dinheiro, de valores ou de bens móveis públicos 

ou particulares, quando detenha a posse ou a disponibilização da coisa em razão do cargo ou 

                                            
261 PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro: parte especial. 2ª ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2007. v.2, p. 807. 
262 PRADO, Luiz Regis; CARVALHO, Érika Mendes de; CARVALHO, Gisele Mendes de. Curso de Direito 
Penal Brasileiro. 14ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.319. 
263 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Ação Penal 475/MT. Relatora Min. Eliana Calmon, Brasília, DF, 16 
de maio de 2007. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=693716&num_regi
stro=200600512047&data=20070806&formato=PDF>. Acesso em 9 de jan. 2017. 
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das funções públicas, passando atuar como proprietário da coisa (art. 312, primeira parte, do 

Código Penal). 

Em relação ao crime de peculato-apropriação, a conduta típica do delito é a 

apropriação da coisa - inversão do título da posse - pelo funcionário público que detenha a 

posse em razão do cargo, passando a agir como dono do bem. Nesse sentido, o funcionário 

público inverte o ânimo da posse de coisa que tinha em virtude do cargo, ou seja, o agente 

público, ao deter a posse legítima do bem e a respectiva disponibilidade da coisa em razão do 

cargo, faz a inversão do domínio e passa agir como proprietário. 

A conduta delitiva é comissiva quando o funcionário público apropria-se ou apodera-

se de coisa que possuía em razão do cargo, passando a agir como dono da coisa ao dispor, 

vender, consumir ou alugar o bem. A conduta é omissiva quando o funcionário público recusa 

em efetuar a restituição da coisa ou devolver o bem apropriado indevidamente. Por 

conseguinte, os pressupostos para caracterização do crime de peculato-apropriação são os 

seguintes: a) posse lícita e legítima do agente público; b) inversão do ânimo da posse (animus 

remsibihabendi); c) a posse da coisa em razão do cargo público264. 

Nesse contexto, José Henrique Pierangeli ressalta que a tipicidade objetiva do delito 

de peculato-apropriação é quando o agente faz o assenhoreamento da coisa pela posse - 

disposição ou possibilidade de disposição -, em razão do cargo ou do exercício da função 

pública, uma vez que o agente passa a dispor da coisa como seu proprietário, havendo uma 

transmutação da posse legítima da coisa e conversão da posse em propriedade ilegal do 

agente. Assim sendo, a tipicidade da conduta é o assenhoreamento e a disposição da coisa, 

uma vez que o agente passa a praticar atos de domínio incompatíveis com o título de mero 

possuidor265. 

Por seu turno, a conduta é materializada pelo assenhoreamento da coisa móvel pelo 

funcionário público, passando a dispor e usufruir do bem como se fosse dono (uti dominus), 

ou seja, o funcionário público apropria-se da coisa que encontra na sua posse, passando a agir 

como proprietário com atos de retenção, alienação ou de consumo do bem266. 

O elemento subjetivo da conduta do peculato-apropriação é o dolo genérico, 

consistente na vontade consciente do agente de fazer a apropriação de dinheiro, valor ou 

                                            
264 ESTEFAM, André. Direito Penal: Parte Especial. São Paulo: Saraiva, 2011, v.4, p. 199. 
265 PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro: parte especial. 2ª ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2007. v.2, p. 806. 
266 PRADO, Luiz Regis; CARVALHO, Érika Mendes de; CARVALHO, Gisele Mendes de. Curso de Direito 
Penal Brasileiro. 14ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p.1412. 
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qualquer bem móvel público ou particular que detenha a posse em razão do cargo ou do 

exercício funcional, com o fim especial de agir em proveito próprio ou alheio, bem como com 

a intenção definitiva de não restituir a coisa267. Na modalidade do peculato-apropriação, o 

elemento subjetivo é a conduta dolosa, consubstanciado na consciente vontade do funcionário 

público apropriar ou apossar-se de dinheiro, valor ou quaisquer bens móveis que detenha a 

posse em razão do cargo ou das funções públicas268. 

O crime de peculato-apropriação consuma quando o agente realiza a inversão da posse 

da coisa apropriada indevidamente e passa a atuar como se fosse dono do bem, mediante a 

prática de atos de disposição (uso, venda, consumo, doação, retenção), ou seja, a consumação 

do delito perfaz quando o funcionário público realiza a inversão da titularidade da posse da 

coisa e passa a agir como proprietário, fazendo a disposição do bem. 

A consumação do crime de peculato-apropriação ocorre no momento em que o 

funcionário público, em virtude do exercício do cargo, começa a dispor do dinheiro, valores 

ou de quaisquer bens móveis apropriados, como se fosse o proprietário da coisa269. No mesmo 

sentido, a consumação do delito incide quando o funcionário público inverte o título da posse 

e passa a agir como se fosse dono do objeto material, mediante a retenção da coisa270. 

 

 

a.2) Peculato-desvio (art. 312, segunda parte, do Código Penal) 

 

 

A tipicidade objetiva do crime de peculato-desvio consiste na conduta do agente 

público que desvia indevidamente - altera o destino - dinheiro, valores ou bens móveis 

públicos ou particulares, quando detenha a posse da coisa em razão do cargo ou do exercício 

das funções públicas, em proveito próprio ou alheio (art. 312, segunda parte, do Código 

                                            
267 PAGLIARO, Antonio; COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Dos crimes contra a Administração Pública. São 
Paulo: Malheiros, 1997, p. 55. 
268 PRADO, Luiz Regis; CARVALHO, Érika Mendes de; CARVALHO, Gisele Mendes de. Curso de Direito 
Penal Brasileiro. 14ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.321. 
269 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 985368/SP. Relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta 
Turma, Brasília, DF, 30 de maio de 2008. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=788617&num_regi
stro=200702108960&data=20080623&formato=PDF>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
270 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Ordinário em Habeas Corpus 12540/SE. Relator Ministro 
Gilson Dipp, Quinta Turma, Brasília, DF, 18 de fevereiro de 2003. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=393918&num_regi
stro=200200321442&data=20030422&formato=PDF>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
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Penal). A reprovação da conduta recai na conduta do agente que desvia indevidamente ou 

modifica a destinação para fins diversos, de dinheiro, de valores ou de bens móveis públicos 

ou particulares, em proveito próprio do funcionário público ou de terceiro. 

No crime de peculato-desvio, o agente promove o desencaminhamento ou realiza 

destinação diversa do fim previamente determinado pelo poder público, com o objetivo de 

satisfazer seus próprios interesses ou de terceira pessoa271. Como se depreende, no peculato-

desvio o agente faz o direcionamento da coisa para fins diversos e contrários aos interesses da 

Administração Pública, isto é, o funcionário público emprega a coisa em fim diverso daquele 

que se destinava, em proveito próprio ou alheio. 

Por conseguinte, Cezar Roberto Bitencourt assevera que peculato-desvio é 

caracterizado pela conduta do agente que desvia ou confere destinação diversa ao dinheiro, 

valores ou de bens móveis públicos ou particulares (objeto material do delito), quando 

detenha a posse em razão do cargo ou do exercício das funções públicas, em benefício próprio 

ou de outrem272. 

Nesse sentido, José Henrique Pierangeli entende que a tipicidade do crime de 

peculato-desvio acontece quando o funcionário público direciona o dinheiro, valores ou 

qualquer outro bem para fins diversos dos interesses da Administração Pública, com o 

objetivo de satisfazer seu próprio interesse ou de terceiro. Vale dizer, o funcionário público 

desvia, modifica a direção, altera a destinação da coisa para obter vantagem indevida em 

proveito próprio ou de terceiro273. 

Por sua vez, o tipo subjetivo da conduta do peculato-desvio reside na vontade 

consciente do agente de alterar a destinação ou desviar do destino determinado pelo poder 

público, de dinheiro, valor ou de qualquer bem móvel público ou particular que detenha a 

posse em razão do cargo ou do exercício funcional, com o fim especial de agir em proveito 

próprio ou de terceiro274. Na modalidade do peculato-desvio, o elemento subjetivo é o dolo, 

consistente na vontade do funcionário público dar destinação diversa ao dinheiro, valor ou 

qualquer bem móvel que detenha a posse em razão do cargo ou das funções públicas, em 

                                            
271 PRADO, Luiz Regis; CARVALHO, Érika Mendes de; CARVALHO, Gisele Mendes de. Curso de Direito 
Penal Brasileiro. 14ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.319. 
272 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, parte especial: dos crimes contra a administração 
pública e dos crimes praticados por prefeitos. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. v.5, p. 47. 
273 PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro: parte especial. 2ª ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2007. v.2, p. 808. 
274 PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro: parte especial. 2ª ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2007. v.2, p. 810. 
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proveito próprio do agente ou de terceira pessoa, com a finalidade de tornar-se proprietário da 

coisa275. 

A consumação do crime de peculato-desvio acontece no momento que o funcionário 

público dá à coisa destinação diversa daquela prevista pela Administração Pública, com a 

finalidade de obter proveito próprio ou de beneficiar terceira pessoa276. Nestes termos, o crime 

de peculato-desvio é consumado com o desvio do dinheiro, valor ou bens móveis público ou 

particular, em proveito próprio ou de terceiro, isto é, quando o agente emprega a modificação 

do destino da coisa para fins diversos ao do interesse da Administração Pública277. 

 

 

a.3) Peculato-furto (art. 312, §1º, do Código Penal) 

 

 

A tipicidade objetiva do denominado crime de peculato-furto é a conduta do 

funcionário público que subtrai ou concorre para que terceiro subtraia a coisa, embora não 

tendo a posse de dinheiro, valor ou do bem móvel da Administração Pública ou de 

particulares, em proveito próprio ou para outrem, valendo-se das facilidades proporcionadas 

pela qualidade de funcionário público (art. 312, §1º, do Código Penal). 

Segundo Antonio Pagliaro e Paulo José da Costa Junior, o crime de peculato-furto 

consubstancia na subtração do bem de terceiro. A subtração consiste na retirada da coisa da 

esfera de vigilância do funcionário, por meio do apossamento ou pela ocultação do bem, 

sendo necessário que a facilitação da subtração da coisa depende da exploração da qualidade 

de funcionário público278. 

As condutas incriminadas pela norma penal subsumem-se nas seguintes hipóteses 

normativas: a) o funcionário público realiza a subtração - tirar a coisa do poder de vigilância, 

inverter o título da posse ou retirar o bem da esfera de disponibilidade - de dinheiro, valor ou 

bem móvel, aproveitando das facilidades proporcionadas pela qualidade de agente público; b) 

                                            
275 PRADO, Luiz Regis; CARVALHO, Érika Mendes de; CARVALHO, Gisele Mendes de. Curso de Direito 
Penal Brasileiro. 14ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.321. 
276 PRADO, Luiz Regis; CARVALHO, Érika Mendes de; CARVALHO, Gisele Mendes de. Curso de Direito 
Penal Brasileiro. 14ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.321. 
277 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, parte especial: dos crimes contra a administração 
pública e dos crimes praticados por prefeitos. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014, v.5, p. 51. 
278 PAGLIARO, Antonio; COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Dos crimes contra a Administração Pública. São 
Paulo: Malheiros, 1997, p. 60. 
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o funcionário público concorre - colaboração, participação da empreitada criminosa ou prestar 

assistência material - para que terceiro subtraia dinheiro, valor ou bem móvel, aproveitando 

das facilidades proporcionadas pela qualidade de agente público279. 

A tipicidade do crime de peculato-furto é a conduta do funcionário público que realiza 

a subtração ou concorre para que outrem realize a subtração de dinheiro, valor ou de bem 

móvel pertencente à Administração Pública ou a particular, visando a proveito próprio ou de 

terceira pessoa, mediante o aproveitamento das facilidades proporcionadas pela qualidade de 

agente público. A desvaloração da ação prevista no tipo penal admite duas modalidades: a 

primeira, quando o funcionário público executa a subtração e a retirada às escondidas da coisa 

visada, sob a esfera de disponibilidade da Administração Pública; a segunda, quando o 

funcionário público concorre ou participa da subtração da coisa por uma terceira pessoa280. 

A norma penal incrimina a conduta do agente que, valendo-se da qualidade de 

funcionário público, realize a subtração ou concorra para que terceiro pratique a subtração de 

dinheiro, valor ou bem móvel do poder público ou de particulares, tendo em vista a 

reprovação da prática do abuso de confiança depositada pela Administração Pública281. 

O elemento subjetivo da conduta do peculato-furto é o dolo, consubstanciado na 

consciência e vontade do agente de fazer a subtração da coisa ou concorrer para que terceiro 

subtraia a coisa, em razão das facilidades proporcionadas pela condição de agente público, 

com o fim específico de obter proveito próprio ou alheio282. O funcionário deve possuir a 

consciência de que a subtração deriva das facilidades que são proporcionadas pela condição 

de agente público, atuando com a vontade de apossar-se do bem ou contribuir para retirada da 

coisa do poder de disposição da Administração Pública, em proveito próprio ou de outrem. 

                                            
279 PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro: parte especial. 2ª ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2007, v.2, p. 811. O art. 312, §1º, do Código Penal tipifica a figura do peculato-furto, 
incriminando o funcionário público que, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou do bem móvel, subtrai 
ou concorre para que outrem subtraia, em proveito próprio ou de terceiro, valendo-se da facilidade que lhe 
proporciona sua qualidade de funcionário. O agente não tem a posse da coisa pública ou particular em razão do 
cargo público, mas a condição de funcionário público possibilita o alcance e a subtração da coisa (dinheiro, 
valores ou bens móveis). As condutas incriminadas são subdivididas em duas modalidades: a) o agente, 
aproveitando-se das facilidades pela sua condição de funcionário público, pratica a subtração da coisa; b) o 
agente, aproveitando-se das facilidades pela sua condição de funcionário público, concorre para que outrem 
realize a subtração da coisa, isto é, o funcionário público participa com sua conduta comissiva ou omissiva para 
possibilitar a prática da subtração da coisa pelo terceiro.  
280 PRADO, Luiz Regis; CARVALHO, Érika Mendes de; CARVALHO, Gisele Mendes de. Curso de Direito 
Penal Brasileiro. 14ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.322. 
281 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: Parte especial. 9ª ed. Niterói: Impetus, 2013, v. 4, p. 401. 
282 PRADO, Luiz Regis; CARVALHO, Érika Mendes de; CARVALHO, Gisele Mendes de. Curso de Direito 
Penal Brasileiro. 14ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.322. 
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Por seu turno, a consumação do crime de peculato-furto perfaz no momento em que o 

funcionário público realiza a subtração da coisa ou quando o funcionário público concorre 

com a prática da subtração da coisa, mediante a retirada do bem da esfera de disposição do 

poder público283. A consumação do delito de peculato-furto se opera com a saída do bem da 

esfera da Administração Pública e com a obtenção da posse ou disponibilidade da coisa pelo 

agente. 

 

 

a.4) Peculato-culposo (art. 312, §2º, do Código Penal) 

 

 

A tipicidade objetiva do crime de peculato culposo traduz na conduta do funcionário 

público que concorre culposamente - age com imprudência, negligência ou imperícia - para a 

prática do crime cometido por terceira pessoa (art. 312, §2º, do Código Penal). O funcionário 

público atua com imprudência, negligência ou imperícia ao não observar o dever de cuidado - 

dever de guardar ou vigiar -, contribuindo ou facilitando com a possível prática de crime 

doloso por um terceiro. 

O objetivo da previsão normativa do peculato culposo é fazer com que o funcionário 

público atue com diligência e cumpra os deveres objetivos de cuidado para assegurar a 

preservação do dinheiro, valor ou dos bens móveis do poder público ou dos particulares que 

foram confiados à Administração Pública284. 

A conduta do peculato culposo consiste na ação do funcionário público ao concorrer 

de forma culposa para os delitos de peculato-apropriação, de peculato-desvio e de peculato-

furto cometido por outra pessoa285. Nesse passo, o delito do peculato culposo é definido pela 

conduta do funcionário público que negligencia a observância dos deveres de cuidado que 

estava obrigado pelas circunstâncias, possibilitando a apropriação, o desvio e a subtração 

dolosa da coisa por um terceiro286. 

                                            
283 PRADO, Luiz Regis; CARVALHO, Érika Mendes de; CARVALHO, Gisele Mendes de. Curso de Direito 
Penal Brasileiro. 14ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.319. 
284 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: Parte especial. 9ª ed. Niterói: Impetus, 2013, v. 4, p. 403. 
285 PAGLIARO, Antonio; COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Dos crimes contra a Administração Pública. São 
Paulo: Malheiros, 1997, p. 61. 
286 PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro: parte especial. 2ª ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2007. v.2, p. 813. 
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O crime de peculato culposo representa a conduta do funcionário público que age com 

a falta dos deveres de cuidado que estava obrigado pelas circunstancias, dando causa à prática 

da apropriação, desvio ou subtração de dinheiro, valor ou bem móvel por outrem, ou seja, 

quando a conduta do funcionário público tenha propiciado a conduta delitiva do terceiro 

através de uma relação de causa e efeito. A ação delituosa do agente apresenta as seguintes 

modalidades: a) o funcionário público, por sua culpa, concorre para a apropriação, o desvio ou 

para subtração da coisa perpetrada por outro funcionário; b) o funcionário público, por sua 

culpa, concorre para a apropriação, o desvio ou para subtração da coisa perpetrada por um 

particular previamente ajustado com outro funcionário; c) o funcionário público, por sua 

culpa, possibilita a subtração da coisa perpetrada por um particular287. 

Para Cezar Roberto Bitencourt, a norma incrimina a conduta do funcionário público 

que concorre culposamente para que terceiro realize a apropriação, o desvio ou a subtração de 

dinheiro, valores ou bem móvel pertencente à Administração Pública ou ao particular, em 

razão da inobservância ao dever objetivo de cuidado. Assim, na modalidade culposa, o 

funcionário público responde pela inobservância do dever objetivo de cuidado -imprudência e 

negligência -, ao deixar desprotegido a coisa e ao involuntariamente facilitar a apropriação, o 

desvio ou a subtração do bem por parte de terceiros288. 

O concurso culposo desencadeado por uma ação ou omissão do funcionário público - 

pela negligência, imprudência ou imperícia -, torna possível a facilitação da prática do ilícito 

penal por parte de terceiro289. Por tais razões, a tipicidade da conduta delitiva do peculato 

culposo é a contribuição inconsciente e involuntária do funcionário público, com a falta de 

observância do dever objetivo de cuidado, para a prática de crime doloso perpetrado por 

terceiro. 

Desse modo, a consumação do crime de peculato culposo perfaz com a concretização 

da apropriação, do desvio e da subtração da coisa por uma terceira pessoa290. Portanto, a 

consumação do delito, na modalidade de peculato culposo, acontece no momento da 

concretização da ação delituosa do terceiro, sendo o funcionário público responsabilizado 

                                            
287 PRADO, Luiz Regis; CARVALHO, Érika Mendes de; CARVALHO, Gisele Mendes de. Curso de Direito 
Penal Brasileiro. 14ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.323. 
288 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, parte especial: dos crimes contra a administração 
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culposamente, no momento em que o terceiro praticar a ação criminosa - apropriação, desvio 

ou subtração - sobre a coisa que pertence ao acervo da Administração Pública291. 

 

 

a.5) Peculato-estelionato (art. 313 do Código Penal) 

 

 

A tipicidade objetiva do crime de peculato-estelionato consiste na apropriação 

indevida de dinheiro ou qualquer utilidade, por parte do funcionário pela ocupação do cargo 

ou no exercício das funções públicas, que recebeu por erro de outrem (art. 313 do Código 

Penal). O tipo penal do peculato-estelionato traduz no assenhoreamento de dinheiro (moeda 

corrente) ou de qualquer utilidade recebida pelo funcionário público por erro de outra pessoa, 

sendo que a entrega e o recebimento da coisa são sedimentados pelo comportamento errôneo - 

equívoco ou desconhecimento - da terceira pessoa292. 

Com efeito, a norma penal incrimina a conduta do funcionário público que se apropria 

de dinheiro ou qualquer utilidade no exercício do cargo ou quando o funcionário público 

percebe o engano e não procede à devolução da coisa293. Assim, o objetivo da conduta típica 

constitui na apropriação indevida de dinheiro ou qualquer utilidade pelo funcionário público 

em virtude do erro de outrem, por meio da disposição indevida da coisa como proprietário ou 

com a recusa da restituição do objeto material. 

Nestes termos, Rogério Greco ressalta os seguintes elementos que compõe o delito de 

peculato-estelionato: a) a conduta do funcionário público que realiza a apropriação de 

dinheiro ou qualquer utilidade; b) o recebimento da coisa por erro de terceira pessoa; c) o 

apoderamento indevido da coisa no exercício do cargo ou da função pública. Assim, o tipo 

penal estabelece que a coisa - dinheiro ou utilidade -, deve ser decorrente do recebimento pelo 

funcionário público, no exercício de suas funções, pelo erro ou equívoco do terceiro294. 

Não obstante, Cezar Roberto Bitencourt entende que o peculato-estelionato constitui 

na conduta do funcionário público que aproveita do erro de outrem para fazer a apropriação 

                                            
291 PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro: parte especial. 2ª ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2007. v.2, p. 815. 
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de dinheiro ou qualquer utilidade recebida, no exercício do cargo público, ou seja, a tipicidade 

objetivo da prática do peculato-estelionato é a apropriação da coisa em decorrência do erro de 

terceira pessoa, sendo que o funcionário público obtém uma vantagem indevida em razão da 

ignorância e pelo desconhecimento da outra pessoa. A característica do delito está na 

condição especial do funcionário público de apossar-se do recebimento da coisa por erro de 

outrem no exercício do cargo público, bem como pela recusa de fazer a devolução295. 

Por outro lado, o objeto material do crime de peculato-estelionato é o dinheiro ou 

qualquer utilidade recebida e apropriada pelo funcionário público, mediante erro de terceira 

pessoa. O dinheiro é a moeda corrente nacional com a finalidade de propiciar a aquisição ou 

pagamento de bens ou serviços. Por conseguinte, qualquer utilidade representa tudo passível 

de consumo, uso, proveito econômico ou que possa ser avaliado e apreciado 

economicamente296. 

O tipo subjetivo da conduta do peculato-estelionato reside na consciência e vontade do 

funcionário público efetuar a apropriação indevida da coisa - dinheiro ou utilidade -, recebida 

por erro de terceira pessoa, vale dizer, consuma com a apropriação de dinheiro ou qualquer 

utilidade recebida no exercício das funções públicas, em razão do erro da vítima297. O 

elemento subjetivo da conduta do delito é o dolo, consistente na vontade consciente do agente 

de apropria-se da coisa obtida por erro de outrem no exercício das funções pública, 

pressupondo do agente público o conhecimento do erro do terceiro e do recebimento da coisa 

durante o exercício funcional298. 

Por último, a consumação do crime de peculato-estelionato perfaz quando o agente 

público realiza a apropriação indevida do dinheiro ou de qualquer utilidade, no exercício de 

suas funções, que recebeu por erro de terceira pessoa, passando a atuar como proprietário da 

coisa299. Em outras palavras, a consumação do delito acontece no momento em que o 

funcionário público resolve fazer a apropriação do dinheiro ou qualquer utilidade por erro de 

                                            
295 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, parte especial: dos crimes contra a administração 
pública e dos crimes praticados por prefeitos. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014, v.5, p. 61-63. 
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298 PRADO, Luiz Regis; CARVALHO, Érika Mendes de; CARVALHO, Gisele Mendes de. Curso de Direito 
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outrem, ao passar a fazer a disposição da coisa como proprietário ou com a retenção do bem 

como própria300. 

 

 

b) Crime de Corrupção Ativa 

 

 

A corrupção ativa representa a conduta do sujeito que oferece a um determinado 

funcionário público vantagens indevidas para retardar, praticar ou omitir um ato decorrente do 

exercício das funções públicas. A modalidade delitiva da corrupção ativa consiste no 

oferecimento ou na realização de promessa de vantagem indevida ao funcionário público, para 

praticar, omitir ou retardar atos funcionais301. Em síntese, a parte interessada na prática do ato 

do funcionário público procura oferecer subornos, ofertas ou promessas de vantagens 

indevidas para que o agente público, pratique ou deixe de praticar uma determinada conduta, 

com o objetivo de favorecer ou beneficiar o interessado (subornante)302. 

No direito romano, o agente corruptor ficava impune se confessasse o ato de 

corrupção, uma vez que a finalidade da impunidade ao corruptor (terceiro) era de assegurar a 

punição dos magistrados corruptos, assim, o imperador declarava a impunidade do corruptor 

que realizasse a confissão para assegurar a punição de magistrados corruptos303. Por sua vez, 

no período medieval, o agente que praticava a conduta de corrupção ativa - condição de 

corruptor - era responsabilizado e punido com a mesma cominação de pena prevista ao agente 

corrompido personalizado na figura do juiz corrupto304. 

O Título LXXI, do Livro V, das Ordenações Filipinas estabelecia sanções para 

qualquer pessoa que dava ou prometia ouro, preta, dinheiro, pão, vinho, azeite ou outra coisa 

para algum Juiz, Desembargador ou quaisquer outros funcionários oficiais que estavam no 

exercício das funções públicas, a fim de praticar ato ou requerer desembargo de qualquer 

                                            
300 PRADO, Luiz Regis; CARVALHO, Érika Mendes de; CARVALHO, Gisele Mendes de. Curso de Direito 
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qualidade, sendo responsabilizado com o pagamento de três vezes o dobro dos valores da 

oferta ou da promessa para a Coroa do Reino305. 

Por outro lado, o art. 333 do Código Penal Brasileiro criminaliza a conduta do agente 

que oferecer ou prometer vantagem indevida ao funcionário público, para determinar a 

prática, omissão ou retardamento de ato de ofício, com pena de reclusão de dois a doze anos e 

de multa. As normas internacionais estabelecem obrigações aos Estados-membros para 

realizar a criminalização da corrupção ativa do particular que oferecer ou prometer vantagens 

indevidas aos funcionários públicos ou de pessoas que exerçam as funções públicas, conforme 

previsto na Convenção Interamericana contra a Corrupção (art. 4º, inciso I, alínea “b”, do 

Decreto nº 4.410/02) e na Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (art. 15, alínea 

“a”, do Decreto nº 5.687/06)306. 

Nos crimes de corrupção ativa, a proteção jurídico-penal consiste na imparcialidade e 

no prestígio da Administração Pública, bem como a confiança que os cidadãos depositam nas 

atividades do poder público307. A norma penal visa resguardar o cumprimento dos deveres de 

integridade e honestidade demandados dos funcionários públicos no exercício de suas 

funções, tendo em vista que a proteção jurídica consubstancia na preservação do correto 

funcionamento das atividades administrativas e no prestígio da Administração Pública308. 

Nestes termos, o bem jurídico protegido no crime de corrupção ativa é a moralidade e a 

probidade administrativa dos atos praticados pelos agentes públicos, bem como garantir a 

lisura, o prestígio e a respeitabilidade das atividades da Administração Pública309. 

                                            
305 PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro: parte especial. 2ª ed. São Paulo: Revista 
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visa proteger a moralidade e a probidade da atuação dos funcionários da Administração Pública, portanto, o bem 
jurídico tutelado é o regular funcionamento das atividades do poder público. A lesão ao em jurídico perfaz com a 
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O sujeito ativo do delito de corrupção ativa poderá ser qualquer pessoa, inclusive o 

funcionário público que atue na condição de particular ou desprovido da qualidade de agente 

público. Por conseguinte, o sujeito ativo do crime de corrupção ativa é o corruptor, sendo 

representado pela figura do agente responsável pelo oferecimento ou pela realização da 

promessa de vantagem indevida ao funcionário público que esteja no exercício das funções 

públicas. 

Nessa perspectiva, a corrupção ativa poderá ser perpetrada por qualquer indivíduo, 

inclusive por um funcionário público despido da qualidade de agente estatal e que passe a 

atuar como um particular310. O terceiro que oferecer ou prometer vantagem indevida ao 

funcionário público para incentivar a praticar, omitir ou retardar a prática de ato de ofício das 

funções públicas responderá pelo delito de corrupção ativa. 

Por outro lado, o sujeito passivo do crime de corrupção ativa é a Administração 

Pública lesada pela conduta perpetrada pelo particular que oferece ou promete uma vantagem 

indevida ao funcionário público, com o objetivo de interferir em sua atividade. Assim sendo, 

o sujeito passivo é o poder público, representado pela União, Estados-membros, Municípios, 

Distrito Federal e as demais entidades de direito público. 

A tipicidade objetiva do delito de corrupção ativa consiste na conduta do agente 

oferecer ou prometer vantagem indevida ao funcionário público, com a finalidade de 

determinar a prática, a omissão ou o retardamento de um ato de ofício. O crime de corrupção 

ativa expressa a conduta do particular que oferecer ou prometer vantagem indevida ao 

funcionário público ou a qualquer outra pessoa que exerça função pública nos órgãos 

Administração Pública brasileira, com o objetivo de conduzir o agente a praticar, omitir ou 

retardar ato de ofício relacionado com as atribuições do cargo e com o exercício das funções 

públicas311. 

                                                                                                                                        
oferta ou a promessa de vantagem indevida ao funcionário público para que pratique, omita ou retarde um ato no 
exercício de suas funções.  
310 SANTOS, Cláudia Cruz; BIDINO, Claudio; MELO, Débora Thaís de. A Corrupção: reflexões (a partir da lei, 
da doutrina e da jurisprudência) sobre o seu Regime Jurídico-Criminal em expansão no Brasil e em Portugal. 
Coimbra: Coimbra, 2009, p. 174. 
311 PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro: Parte especial. 2ª ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2007. v.2, p. 898. O particular manifesta sua vontade de oferecer ou prometer vantagem indevida 
ao funcionário público, com o objetivo de conduzi-lo a praticar, omitir ou retardar atos ligados ao exercício das 
funções públicas e às atribuições do cargo público. A oferta ou a promessa da vantagem indevida deve estar 
vinculada a uma contraprestação do funcionário público em praticar, omitir ou retardar atos de ofício de forma 
contrária ao dever funcional. Desse modo, entre a oferta ou promessa de vantagem indevida deve existir um nexo 
causal entre a conduta do corruptor com a conduta do funcionário público corrompido.  
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O delito de corrupção ativa está relacionado com o tráfico de troca de favores dos 

sujeitos, uma vez que o particular oferece ou promete vantagem indevida para determinar ao 

funcionário público a prática, omissão ou retardamento de atos funcionais de suas atribuições. 

A vantagem indevida ofertada ou prometida pelo particular deve estar relacionada a um ato de 

ofício do agente público. A finalidade da conduta do corruptor consiste em oferecer ou 

prometer vantagens indevidas ao funcionário para praticar, omitir ou retardar ato de ofício 

atribuído às funções públicas312. 

Por sua vez, Antonio Pagliaro e Paulo José da Costa Júnior entendem que a tipicidade 

objetivo do crime de corrupção comporta duas condutas descritas pela norma: o oferecimento 

e a promessa de vantagem indevida. A caracterização do crime de corrupção ativa acontece 

quando o particular oferecer ou prometer - apresentar vantagem à disposição do terceiro ou 

assumir o compromisso de dar - uma vantagem indevida ao funcionário público, com o 

objetivo de praticar, omitir ou retardar atos do exercício das funções públicas313. Os elementos 

da norma penal do crime de corrupção ativa são os seguintes: a) a conduta do terceiro de 

oferecer ou realizar promessa; b) vantagem indevida ao funcionário público; c) finalidade de 

praticar, omitir ou retardar atos de ofício relacionados com o exercício das funções 

públicas314. 

O tipo penal do delito dispõe sobre as seguintes condutas incriminadoras: a) oferecer 

vantagem indevida representa a conduta do particular de oferecer, entregar, conceder uma 

vantagem; b) prometer vantagem indevida designa a conduta do particular de realizar o 

compromisso ou a promessa ao funcionário público315. Por conseguinte, na conduta de 

oferecer, o agente (particular) oferece vantagem indevida ao funcionário público de forma 

imediata. Na conduta de fazer promessa, o agente (particular) promete o oferecimento de 

vantagens indevidas em momento futuro ao funcionário público316. 

                                            
312 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: Parte especial. 9ª ed. Niterói: Impetus, 2013, v. 4, p. 544. 
313 PAGLIARO, Antonio; COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Dos crimes contra a Administração Pública. São 
Paulo: Malheiros, 1997, p. 226. 
314 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: Parte especial. 9ª ed. Niterói: Impetus, 2013, v.4, p. 543. 
315 A tipicidade objetiva da conduta do crime de corrupção ativa é caracterizada pela ação do particular de 
oferecer ou de prometer vantagem indevida ao funcionário público para praticar, omitir ou retardar atos 
decorrentes do exercício das funções oficiais, com o objetivo de satisfazer interesses privados ou de terceiros. Na 
conduta oferecer, o agente pratica uma ação de ofertar uma vantagem ou benefício indevido, sendo que poderá 
ou não ser aceito pelo funcionário público. Na conduta de prometer, o agente pratica uma ação de oferta futura 
de vantagem indevida ao funcionário público, ou seja, a promessa de oferecimento da vantagem indevida 
consiste no ato prospectivo. 
316 A conduta oferecer é apresentar ou propor a vantagem indevida para que seja aceita pelo funcionário público, 
isto é, consiste no ato de apresentar a vantagem indevida à disposição do agente público. De outro lado, a 
conduta prometer é assumir o compromisso de dar uma vantagem num momento subsequente, ou seja, a conduta 
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A pessoa que oferece ou promete vantagem indevida ao funcionário público 

caracteriza crime de corrupção ativa (art. 333 CP), enquanto que o funcionário público que 

solicita, recebe ou aceita promessa de vantagem indevida responde pelo crime de corrupção 

passiva (art. 317 CP). A conduta realizada pelo particular (condição de corruptor) será sempre 

anterior ao ato oficial do funcionário público, isto é, a conduta do agente corruptor é realizada 

antes do funcionário público praticar, omitir ou retardar a prática de um ato funcional317. 

O objeto material da corrupção ativa é a vantagem indevida, compreendendo a 

vantagem de natureza econômica, material, moral ou sexual oferecida ou prometida pelo 

agente318. Assim o objeto material da conduta delitiva é vantagem indevida oferecida ou 

prometida pelo particular ao funcionário público de natureza material ou imaterial319. 

O tipo subjetivo da conduta da corrupção ativa é o dolo, consubstanciado na vontade 

consciente do particular oferecer ou realizar promessa de vantagem indevida destinada ao 

funcionário público, com o fim específico de agir com o escopo de levar o funcionário 

público a praticar, omitir ou retardar um ato de ofício320. A conduta do particular é dolosa, 

uma vez que deve ter a vontade e a consciência de oferecer ou prometer uma vantagem 

indevida a um funcionário público, com o elemento especial de determinar que o agente 

público efetue a prática, omita ou retarde um ato do exercício funcional. 

O crime de corrupção ativa praticado pelo particular contra a Administração Pública é 

consumado no instante em que realiza a conduta de oferecer ou de prometer vantagem 

indevida ao funcionário público no exercício de suas funções. No oferecimento da vantagem 

indevida, o momento consumativo acontece no instante em que o particular realiza a proposta, 

com o efetivo conhecimento por parte do funcionário público e independente de sua 

aceitação. Na promessa de vantagem indevida, a consumação se perfaz com a manifestação da 

                                                                                                                                        
de prometer vantagem indevida é assumir o compromisso com o funcionário público para que pratique, omita ou 
retarde atos relacionados com o desempenho das funções públicas. PAGLIARO, Antonio; COSTA JÚNIOR, 
Paulo José da. Dos crimes contra a Administração Pública. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 228. No mesmo 
sentido, Edmundo de Oliveira ressalta que a ação do agente particular consiste em oferecer ou prometer 
vantagem indevida. A conduta oferecer representa o convite para que alguém aceite alguma coisa. Na conduta 
prometer é empenhar ou comprometer que realizará alguma coisa. A oferta consiste na demonstração do desejo 
de oferecer, podendo ser aceita ou não pelo funcionário público. A promessa está relacionada com a imposição 
garantidora da oferta ou da realização de algo. OLIVEIRA, Edmundo. Crimes de Corrupção. 2ª ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 1994, p. 71. 
317 OLIVEIRA, Edmundo. Crimes de Corrupção. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1994, p. 71. 
318 PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro: parte especial. 2ª ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2007. v.2, p. 898. 
319 FRANCO, Alberto Silva; STOCO, Rui. Código Penal e sua interpretação: doutrina e jurisprudência. 8ª ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 1.563.  
320 PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro: parte especial. 2ª ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2007. v.2, p. 899. 



138 

 

 

vontade do particular de prometer oferta futura e com o conhecimento pelo funcionário 

público, independente de sua anuência. 

Em outras palavras, a corrupção ativa é um delito consuma com a ação produzida pelo 

particular, independentemente do resultado pretendido, perfazendo o crime com o 

exaurimento do ato do funcionário público. De acordo com Luiz Regis Prado, Érika Mendes 

de Carvalho e Gisele Mendes de Carvalho, a consumação da corrupção ativa se perfaz com o 

conhecimento pelo funcionário público acerca da conduta do particular de oferecer ou 

prometer vantagem indevida, ainda que houver a recusa da proposta delituosa pelo agente 

público321. 

Por derradeiro, o art. 333, parágrafo único, do Código Penal estabelece uma majorante 

de aumento de pena de 1/3 (um terço) quando, em razão da vantagem ou promessa de 

vantagem indevida percebida pelo funcionário público, resultar na prática de um ato com a 

violação aos deveres funcionais ou quando retardar ou omitir a prática de um ato de ofício. O 

aumento da pena constitui uma espécie de punição pelo exaurimento da conduta, ou seja, a 

aplicação do aumento da pena se justifica quando houver o exaurimento da conduta do agente 

com a violação dos deveres funcionais322. 

 

 

c) Crime de Corrupção Passiva 

 

 

A corrupção passiva expressa a conduta do funcionário público que efetua a 

solicitação ou o recebimento de vantagem indevida, direta e indiretamente, para proveito 

pessoal ou de terceiros, assim como aceita a promessa de receber vantagem indevida323. Em 

linhas gerais, as modalidades do delito de corrupção são subdivididas nas seguintes 

categorias: a) corrupção própria, quando a conduta do agente público é contrárias aos deveres 

do cargo ou do exercício das funções públicas; b) corrupção imprópria, quando a conduta do 

agente público é conforme os deveres do cargo ou do exercício das funções públicas; c) 

corrupção antecedente, quando a retribuição solicitada ou aceita for antes da realização da 

                                            
321 PRADO, Luiz Regis; CARVALHO, Érika Mendes de; CARVALHO, Gisele Mendes de. Curso de Direito 
Penal Brasileiro. 14ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p.1.414.  
322 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, parte especial: dos crimes contra a administração 
pública e dos crimes praticados por prefeitos. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. v.5, p. 253.  
323 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. 31ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 398. 
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atuação do funcionário público; d) corrupção consequente, quando o funcionário público 

solicita ou aceita a vantagem depois da realização do ato funcional324. 

Na antiguidade a corrupção era um retrato da venalidade dos juízes, sendo aplicado 

pena de morte ao magistrado que recebesse uma vantagem ou pecúnia de forma indevida. O 

juiz corrupto que recebe dinheiro ou valores para julgar era punido com a pena capital325. A 

prática da corrupção estava regulada pela Lei das XII Tábuas, tendo em vista que incriminava 

a conduta de venalidade dos magistrados que recebessem pecúnia pela atuação jurisdicional, 

sendo punido com a flagelação pela lei mosaica e com a morte pela lei grega326. 

No direito primitivo romano, o delito de corrupção reprimia a conduta dos juízes que 

recebessem dinheiro ou valores em razão de suas funções judicante, com a cominação de pena 

de morte (“qui pecuniam acceperit”). Em um momento posterior, a prática da corrupção 

passou a constituir um “crimen repetundarum” praticado por juízes que subtraíam 

indevidamente dinheiro e valores mediante o uso de seus poderes, em detrimento da 

sociedade e dos indivíduos, com a punição de devolver as vantagens indevidamente recebidas 

pelo magistrado327. 

Por seu turno, na idade média as leis puniam a prática da corrupção pelos juízes e a 

prática da corrupção pelos funcionários públicos, sendo resultado de uma voluntariedade do 

interessado ou de uma obrigação da vítima a agir por medo e temor328, ou seja, houve uma 

distinção entre a corrupção praticada pelos magistrados e a corrupção praticada pelos 

funcionários públicos. 

Numa perspectiva histórica, a Lei das XII Tábuas (450 a.C) estabelecia a 

criminalização da venialidade dos juízes, com pena de morte ao magistrado que recebia 

pecúnia. A Nona Tábua preconizava o seguinte: “Se um juiz ou um arbitro indicado pelo 

magistrado receber dinheiro para julgar a favor de uma das partes em prejuízo de outrem, 

que seja morto.” Por sua vez, a Lei Acília Calpúrnia (Lex Calpurnia) estabelecia a sanções 

civis de inabilitação perpétua para obter cargo da magistratura e de assistir as sessões do 

                                            
324 PAGLIARO, Antonio; COSTA JÚNIOR, Paulo José da.Dos crimes contra a Administração Pública. São 
Paulo: Malheiros, 1997, p. 102. 
325 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, parte especial: dos crimes contra a administração 
pública e dos crimes praticados por prefeitos. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. v.5, p. 110. 
326 PAGLIARO, Antonio; COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Dos crimes contra a Administração Pública. São 
Paulo: Malheiros, 1997, p. 98. 
327 PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro: parte especial. 2ª ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2007. v.2, p. 840. 
328 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, parte especial: dos crimes contra a administração 
pública e dos crimes praticados por prefeitos. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. v.5, p. 110. 
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senado para os condenados por corrupção, bem como realizava a concessão de prêmios aos 

denunciantes/delatores dos atos de corrupção. 

Nas disposições do Título LXXI, do Livro V, das Ordenações Filipinas eram 

estabelecidas sanções aos oficiais do Rei que recebessem ou promessas de serviços ou de 

peitas, sendo que os Desembargadores, julgadores ou quaisquer outros funcionários oficiais 

da Justiça, da Fazenda Pública, da Corte ou da Governança das Cidades estavam proibidos de 

receber dádivas ou presentes de qualquer pessoa para praticar atos contrários aos interesses do 

Rei, sob pena da perda do cargo e o pagamento de vinte vezes o valor que recebeu 

indevidamente, com a metade do valor para o denunciante/delator e a outra metade para 

câmara do Rei. 

Na ordem jurídica brasileira, a norma penal do império criminalizava as condutas de 

peita e do suborno, com previsão normativa nos crimes contra a boa Ordem e Administração 

Pública. Nesse sentido, o art. 130 do Código Criminal do Império incriminava a conduta do 

funcionário público que recebesse dinheiro ou algum donativo, aceitava promessa direta e 

indiretamente para praticar ou deixar de praticar ato de ofício contra ou conforme a lei, com 

pena de perda do cargo público com inabilidade para outro qualquer, multa de três vezes o 

valor da peita e de prisão de três a nove meses. 

O art. 133 do Código Criminal do Império criminalizava a conduta do funcionário 

público que deixava se corromper por influência ou de peditório de alguém, para fazer o que 

não deve ou deixar de fazer o que deve, bem como a conduta do agente que decidir, por 

dádiva ou promessa, pessoa a eleger ou propor alguém para emprego público, ainda que 

atenda as qualidades requeridas, com pena de perda do cargo público com inabilidade para 

outro qualquer, multa de três vezes o valor recebido indevidamente e de prisão de três a nove 

meses. 

Com o advento da elaboração do Decreto nº 847, de 11 de outubro de 1890, houve a 

necessidade de efetuar a criminalização das condutas de peita e de suborno, sendo previstas 

nos crimes contra a boa ordem e Administração Pública, por estarem relacionadas com as 

malversações, abusos e omissões praticadas pelos funcionários públicos. 

Nesse sentido, o art. 214 do Código Penal de 1890 incriminava a conduta do 

funcionário público que recebesse em proveito próprio ou para outrem, diretamente ou por 

interposta pessoa, dinheiro ou outra utilidade, retribuição de forma indevida, bem como que 

aceitasse, direta ou indiretamente, promessa, dádiva ou recompensa para praticar ou deixar de 
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praticar ato do ofício/cargo, em conformidade com a lei, com pena de seis meses a um ano, 

perda do emprego com inabilitação para outras funções públicas, de multa de três vezes ao 

valor indevido ou da utilidade recebida e a nulidade do ato. 

Por conseguinte, o art. 215 do Código Penal de 1890 também criminalizou a conduta 

do funcionário público que deixasse se corromper por influência ou por sugestão de alguém, 

para retardar, omitir, praticar ou deixar de praticar ato contra dos deveres do ofício/cargo 

público, bem como para promover ou propor para o emprego público pessoa, ainda que 

preenchido os requisitos legais, com pena de seis meses a um ano, perda do emprego com 

inabilitação para outras funções públicas e a nulidade do ato. 

O Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, criminalizou a conduta de 

corrupção passiva praticada pelo funcionário público como uma infração penal autônoma, 

sendo inserida nos crimes contra a Administração Pública, especialmente aos crimes 

praticados por funcionários públicos contra a Administração em geral. Nesse passo, o art. 317 

do Código Penal brasileiro incrimina a conduta do funcionário público que solicitar, receber 

ou aceitar promessa de vantagens indevidas oferecida por terceiros, de forma direta ou 

indireta, em proveito próprio ou de outrem, desde que em razão do exercício das funções 

públicas outorgadas ao agente público. 

Não obstante, as normas internacionais estabelecem obrigações aos Estados-membros 

para realizar a criminalização da corrupção passiva perpetrada pelos agentes públicos que 

solicitam ou recebem vantagens indevidas no exercício de suas funções, conforme previsto na 

Convenção Interamericana contra a Corrupção (art. 4º, inciso I, alínea “a”, do Decreto nº 

4.410/02) e na Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (art. 15, alínea “b”, do 

Decreto nº 5.687/06)329. 

Nos crimes de corrupção passiva, a proteção jurídico-penal consiste na imparcialidade 

e o prestígio da Administração Pública, bem como a confiança que os cidadãos depositam nas 

                                            
329 O art. 4º, inciso I, alínea “a”, do Decreto nº 4.410/02 (Convenção Interamericana contra a Corrupção) 
preconiza a aplicação da Convenção para o ato de corrupção de solicitação ou aceitação, direta ou indiretamente, 
por um funcionário público ou particular que exerça funções públicas, de qualquer objeto de valor pecuniário ou 
de outros benefícios (dádivas, favores, promessas ou vantagens) para si ou para outra pessoa ou entidade em 
troca da realização ou omissão de qualquer ato no exercício de suas funções públicas. Por conseguinte, o art. 15, 
alínea “b”, do Decreto nº 5.687/06 (Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção) dispõe sobre a 
incriminação do suborno por meio da solicitação ou aceitação por um funcionário público, de forma direta ou 
indireta, de um benefício/vantagem indevida que redunde em proveito próprio do agente ou de outra pessoa ou 
entidade, com o objetivo do funcionário pública atue ou se abstenha do cumprimento de suas funções. 
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atividades do poder público330. O objetivo da proteção da norma penal consiste em assegurar a 

obediência do dever de probidade para impedir os danos da venalidade praticados pelos 

funcionários no exercício da função pública, bem como garantir a lisura do exercício das 

funções públicas e o regular funcionamento das atividades da Administração Pública331. 

Nessa perspectiva, o bem jurídico do delito é a moralidade e a probidade 

administrativa da atuação dos funcionários públicos, pois visa resguardar os deveres ético-

normativos e a lisura dos atos praticados pelos agentes públicos no exercício de suas funções, 

bem como assegurar o correto funcionamento das atividades da Administração Pública. 

O sujeito ativo da prática do crime de corrupção passiva é o funcionário público que se 

encontra no exercício de suas funções, pois exige a especial condição do agente em ser 

funcionário público. No entanto, o particular poderá responder em coautoria ou como 

partícipe dos atos de corrupção passiva, desde que conheça a qualidade de ser funcionário 

público do outro agente. 

Por derradeiro, na corrupção passiva, o sujeito ativo do crime é o agente corrupto, 

sendo representado pela figura do funcionário público responsável pela solicitação, 

recebimento e aceitação da promessa de vantagem indevida realizada por terceiros. O delito é 

um crime próprio que exige do agente a qualidade de funcionário público, mas o particular 

poderá responder pelo ato funcional quando for coautor ou auxiliar na prática delituosa, desde 

que conheça a qualidade do outro agente em ser funcionário do Estado. 

O crime de corrupção passiva poderá ser praticado pelos seguintes sujeitos ativos: a) 

pelo funcionário público no exercício de suas funções; b) pelo funcionário público fora das 

funções ou que não esteja em exercício, mas em razão das funções ou do cargo público 

(funcionário de férias e licenciado); c) pelo particular na iminência de assumir funções 

públicas, em razão da demora dos procedimentos administrativos depois da aprovação (posse, 

diplomação, aprovação em exames). Em contrapartida, o sujeito passivo do crime de 

corrupção ativa é a Administração Pública lesada pela conduta perpetrada pelo funcionário 

público que solicita ou recebe uma vantagem indevida do particular. Assim sendo, o sujeito 

passivo é o poder público, representado pela União, Estados-membros, Municípios, Distrito 

Federal e as demais entidades de direito público. 

                                            
330 PAGLIARO, Antonio; COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Dos crimes contra a Administração Pública. São 
Paulo: Malheiros, 1997, p. 107. 
331 PRADO, Luiz Regis; CARVALHO, Érika Mendes de; CARVALHO, Gisele Mendes de. Curso de Direito 
Penal Brasileiro. 14ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p.1.346. 
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O tipo penal do crime de corrupção passiva dispõe sobre as seguintes condutas 

incriminadoras: a) solicitar vantagem indevida, sendo que representa a conduta do agente 

público de pedir, requerer ou postular uma vantagem; b) receber vantagem indevida, que 

designa a conduta do agente público de obter e de deter uma vantagem; c) aceitar promessa de 

vantagem, que consiste na conduta do agente público concordar, consentir ou anuir com 

promessa de vantagem realizada pelo terceiro332. 

A tipicidade objetiva do crime de corrupção passiva consiste na solicitação, no 

recebimento ou aceitação de promessa de vantagem indevida, em razão do cargo ou do 

exercício das funções públicas, em proveito do agente público ou de outrem. As condutas 

incriminadoras consistem no ato do funcionário público pedir ao expressar uma manifestação 

de vontade explicita ou implícita; no ato do funcionário público receber pela aceitação do 

recebimento da vantagem indevida; no ato do funcionário público aceitar a promessa da 

vantagem indevida com a respectiva anuência ou concordância da proposta realizada pelo 

terceiro333. 

Os elementos que compõem a norma penal são os seguintes: a) a conduta de o 

funcionário público solicitar, receber ou aceitar promessa; b) direta e indiretamente; c) 

obtenção de vantagem indevida pelo funcionário público; d) as vantagens/benefícios 

decorrem do exercício das funções públicas do agente. As modalidades das condutas de 

solicitar, receber ou aceitar promessas de vantagens indevidas por parte do funcionário 

público, são representadas por meio de um comportamento comissivo (ação). Todavia, o 

crime de corrupção passiva também poderá ser praticado por omissão imprópria, quando o 

agente garantidor, dolosamente, deixa de agir para impedir a prática do delito334. 

A vantagem indevida solicitada, recebida ou prometida com aceitação do agente 

público são formas de contraprestações à realização ou abstenção da prática de atos 

relacionados ao exercício das funções públicas e das atribuições específicas outorgadas ao 

                                            
332 A tipicidade objetiva do crime de corrupção passiva consiste na conduta do agente público solicitar a 
vantagem, receber a vantagem ou aceitar promessa de vantagem indevida, em razão do cargo ou do exercício das 
funções públicas, para satisfazer seus interesses particulares ou de terceiros. Na conduta de solicitar, o agente 
público pratica uma ação de solicitar ou de pedir a realização de uma vantagem indevida, sendo que poderá ou 
não ser dada pelo terceiro. Na conduta de receber, o agente público pratica uma ação de fazer o recebimento de 
uma vantagem indevida em razão do oferecimento por um terceiro. Na conduta de aceitar promessa, o agente 
público pratica uma ação anuir ou de concordar com a promessa de receber uma vantagem indevida realizada por 
terceiros, ou seja, o agente público aceita a promessa ofertada pelo terceiro para um futuro recebimento da 
vantagem. 
333 PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro: parte especial. 2ª ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2007. v.2, p. 843. 
334 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: Parte especial. 9ª ed. Niterói: Impetus, 2013, v. 4, p. 445-448. 
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funcionário público, que poderá cometer o delito de forma direta (pessoal) ou por meio de 

interposta pessoa (indireta). 

O crime de corrupção passiva se classifica nas espécies de corrupção passiva própria e 

na corrupção passiva imprópria. Na corrupção passiva própria, o funcionário público realiza a 

solicitação, o recebimento ou a aceitação da promessa indevida para praticar ato ilegal ou para 

deixar de praticar ato legal, isto é, ocorre quando o ato que o funcionário público pretende 

realizar é ilegal e injusto, contrário à ordem jurídica. Já na corrupção passiva imprópria, o 

funcionário solicita, recebe ou aceita promessa de vantagem indevida para praticar ato legal 

ou que iria regularmente praticar, ou seja, acontece quando o ato que o funcionário público 

pretende realizar é lícito ou admissível pelo ordenamento jurídico. 

Em relação ao momento da prática do crime de corrupção passiva e da obtenção das 

vantagens indevidas, o delito de corrupção passiva será anterior ou posterior. Na corrupção 

passiva antecedente, a vantagem ou recompensa é dada ou prometida antes de uma ação 

futura do agente corrupto. O funcionário público realiza a solicitação, recebimento ou a 

promessa da vantagem, antes de praticar o ato ou de se omitir, sendo, portanto, a 

comercialização acontece antes da realização do ato prospectivo. Em contrapartida, na 

corrupção subsequente, a vantagem, a recompensa ou a aceitação da promessa de vantagem 

indevida acontece depois que o funcionário público praticou ou omitiu o ato, isto é, no 

momento posterior à execução do ato ou da omissão, sendo que a comercialização acontece 

depois que houve a execução do ato ou a omissão. 

O tipo subjetivo da conduta da corrupção passiva é o dolo, consubstanciado na 

vontade consciente do funcionário público solicitar, receber ou aceitar a promessa de 

vantagem indevida, em razão do cargo ou do exercício da função pública, com o fim 

específico de agir em proveito próprio ou de terceira pessoa335. O funcionário público age 

com dolo, uma vez que a vontade e a consciência de solicitar, receber ou aceitar uma 

promessa de vantagem indevida de outem são provenientes do exercício funcional, sendo 

qualificada pelo elemento especial de obter uma vantagem em proveito próprio ou de 

terceiros. 

O objeto material do delito de corrupção passiva é a vantagem ilícita ou indevida de 

qualquer natureza solicitada, recebida ou aceita pelo agente público em razão do cargo, ou 

seja, o objeto material da conduta delitiva representa o conteúdo da vantagem indevida 
                                            
335 PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro: parte especial. 2ª ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2007. v.2, p. 899. 
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solicitada, recebida ou da promessa aceita pelo agente público, de cunho econômico, material 

ou moral336. A vantagem constitui qualquer vantagem indevida de natureza econômica 

(dinheiro), material ou moral, uma vez que a norma visa reprovar o comportamento de 

retribuição que o agente público recebe ou aceita como preço da sua corrupção337. 

O crime de corrupção passiva se consuma com a realização das modalidades previstas 

no tipo penal, no momento em que o funcionário público realiza a mera solicitação, 

recebimento ou aceitação de promessa de vantagem indevida. Nas modalidades de solicitar e 

de aceitar promessa de vantagem indevida, a consumação ocorre com a realização do ato 

(crime formal). Já na modalidade de receber vantagem indevida, dependerá da comprovação 

do resultado naturalístico de enriquecimento ilícito ou da evolução patrimonial de forma 

indevida (crime material). 

Na solicitação da vantagem indevida, o momento consumativo acontece no instante 

em que o pedido é solicitado, independentemente do conhecimento da pessoa pretendida. No 

recebimento, a consumação acontece no momento em que o funcionário público tem a 

disposição da vantagem indevida, devendo comprovar o recebimento da vantagem pelo 

agente público. Na aceitação de promessa de vantagem indevida, a consumação acontece com 

a manifestação da vontade do agente de concordar com a promessa realizada por terceiros. 

O art. 317, §1º, do Código Penal estabelece uma majorante de aumento de pena de 1/3 

(um terço), quando em consequência da vantagem ou da promessa de vantagem indevida, o 

funcionário público retardar ou omitir de praticar ato de ofício no exercício de suas funções, 

bem como de praticar o ato mediante violação aos deveres funcionais. O funcionário público 

que concretiza o comportamento comercializado será responsabilizado com o aumento da 

pena. A majorante será aplicada para a modalidade do crime de corrupção passiva própria 

porque exige a prática de ato contrário aos deveres funcionais338. 

A preocupação do legislador não foi com o dano patrimonial de relevante gravidade 

causado à Administração Pública, mas sim com o exaurimento do delito de corrupção passiva, 

                                            
336 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, parte especial: dos crimes contra a administração 
pública e dos crimes praticados por prefeitos. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. v.5, p. 113. 
337 FRANCO, Alberto Silva; STOCO, Rui. Código Penal e sua interpretação: doutrina e jurisprudência. 8ª ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 1.469.  
338 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, parte especial: dos crimes contra a administração 
pública e dos crimes praticados por prefeitos. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. v.5, p. 126. O aumento da pena 
representa uma espécie de punição pelo exaurimento do crime, ou seja, a aplicação do aumento da pena se 
justifica quando houver o exaurimento da conduta com a violação dos deveres funcionais. No entanto, se o 
funcionário público praticar ato de ofício de natureza legal, sem violação os deveres funcionais responderá pelo 
crime de corrupção passiva, sem a incidência da qualificadora.  
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ou seja, quando o agente realiza a consolidação do ato para alcançar o seu desiderato. A 

caracterização para elevação da pena incide quando o houver o esgotamento para prática do 

ato (retardar), quando o funcionário deixar de praticar um ato relacionado com o exercício das 

funções (omissão) ou de praticar um ato com violação aos deveres funcionais da 

Administração Pública339. 

Por sua vez, o art. 327, §2º, do Código Penal disciplina sobre o crime de corrupção 

passiva privilegiada, diminuindo a sanção penal quando o funcionário público pratica, deixa 

de praticar ou retarda ato de ofício mediante a violação dos deveres funcionais, com a 

finalidade de ceder a pedido ou influência de terceiros, com pena de detenção de três meses a 

um ano ou multa. 

O crime de corrupção passiva privilegiado está relacionado com a realização dos 

favores administrativos a terceiros, quando o funcionário público faz um favoritismo ou 

quebra-galho para satisfazer interesses alheios à sua vontade (terceiros), ou seja, o agente cede 

a pedido ou influências de outrem por meio de uma interferência externa de sua vontade. 

A infração da corrupção passiva privilegiada é de menor gravidade que resulta na 

diminuição da pena ao agente. A expressão cedendo a pedido de outrem consiste na anuência 

do funcionário público à solicitação do interessado ou de terceiro. Já a expressão ceder por 

influência de outrem, representa a concessão de uma especial deferência por mera bajulação 

ou por ser agradável ao funcionário público340. 

O menor desvalor da ação reside na motivação da conduta do agente, não pela 

venalidade da função pública com a vantagem indevida, mas em ceder a pedido ou influência 

de outrem, para satisfazer interesse ou pretensão de terceiros ou para agradar ou bajular 

pessoas influentes, sendo indispensável à presença da elementar do tipo de infringência ao 

dever funcional341. 

 

 

 

 

                                            
339 PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro: parte especial. 2ª ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2007. v.2, p. 846. 
340 PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro: parte especial. 2ª ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2007. v.2, p. 847.  
341 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, parte especial: dos crimes contra a administração 
pública e dos crimes praticados por prefeitos. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. v.5, p. 126. 
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d) Crime de Prevaricação 

 

 

O termo prevaricador advém do latim “praevaricatio”, que significa o ato de andar 

torto ou o desvio do caminho certo342. A prevaricação possuía o significado de desviar do 

caminho reto, mas em seu sentido jurídico passou a designar qualquer ato de um funcionário 

público que se desvia dos deveres da própria função ou utiliza do cargo para fins ilícitos343. 

No direito romano denominava-se prevaricador ao ato praticado em juízo conluiado 

com o réu mediante a traição da própria causa, ou seja, prevaricador era aquele que entregava 

a seus adversários a causa posta em juízo, passando da parte autora para a parte do réu. A 

prevaricação equivaleria ao patrocínio infiel ou ao favorecimento dos interesses da parte 

contrária no litígio judicial, portanto, a expressão passou a significar o “advocatus” que 

patrocinava a causa de maneira infiel mancomunando-se com a parte contrária344. 

Na acepção do termo, a prevaricação é o desvio de conduta ou desvirtuamento dos 

deveres funcionais. O objetivo da elaboração da norma penal foi reprimir as retaliações ou as 

condições de favoritismo no funcionalismo público, assim como para resguardar os princípios 

da igualdade e impessoabilidade345. 

A prevaricação é infidelidade ao dever de ofício das funções públicas e o 

descumprimento de obrigações atinentes à função pública exercida pelo funcionário, ou seja, 

representa o abuso dos poderes do cargo público nas formas comissiva e omissiva, porque o 

agente deixa de exercitar o poder quando deveria ter praticado ou o agente exerce o poder 

contrário aos critérios impostos pela lei346. Nestes termos, José Henrique Pierangeli ressalta 

que o delito de prevaricação é um crime comissivo e omissivo de infidelidade aos deveres da 

função pública, sendo caracterizado pela falta de cumprimento dos deveres funcionais por 

parte do funcionário público347. 

                                            
342 PAGLIARO, Antonio; COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Dos crimes contra a Administração Pública. São 
Paulo: Malheiros, 1997, p. 133. 
343 PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro: parte especial. 2ª ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2007. v.2, p. 850. 
344 PAGLIARO, Antonio; COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Dos crimes contra a Administração Pública. São 
Paulo: Malheiros, 1997, p. 133. 
345 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: Parte Especial. 9ª ed. Niterói: Impetus, 2013, v. 4, p. 458. 
346 PAGLIARO, Antonio; COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Dos crimes contra a Administração Pública. São 
Paulo: Malheiros, 1997, p. 134. 
347 PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro: parte especial. 2ª ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2007. v.2, p. 851. 
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Segundo Cezar Roberto Bitencout, a prevaricação é a infidelidade ao dever de ofício e 

à função exercida, que traduz no descumprimento das obrigações e dos deveres do exercício 

das funções públicas, em razão do agente ser movido por interesses e sentimentos pessoais. O 

funcionário infiel denigre a probidade das funções públicas pelo descumprimento dos 

mandamentos legais e pela violação dos deveres de ofício para satisfazer interesses 

subalternos (interesses ou sentimentos pessoais)348. 

Em suma, a prevaricação representa o descumprimento dos deveres e a transgressão 

dos princípios de fidelidade com o desempenho do cargo ou funções de interesse público, que 

está subordinado o agente público em virtude da ocupação do cargo, por improbidade ou má-

fé349. A prevaricação é o delito cometido pelo funcionário público por má-fé ou para satisfazer 

interesses pessoais ou de terceiros, procedendo contrariamente à lei e aos deveres do cargo 

público350. 

O art. 319 do Código Penal brasileiro criminaliza a conduta do funcionário público 

que retardar ou deixar de praticar de forma indevida ato de ofício, assim como de praticar atos 

de ofício contra disposição prevista em lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. 

O bem jurídico protegido é o bom funcionamento e a imparcialidade da Administração 

Pública, uma vez que é prejudicada pelo agente público que, para satisfazer os seus interesses 

pessoais, descumpre os seus deveres funcionais. A conduta compromete a efetiva prestação e 

o eficaz cumprimento das funções públicas com a ofensa da normalidade institucional351. 

O regular funcionamento da Administração Pública é tutelado pela norma jurídico-

penal em face da irregular conduta do agente público. O funcionário público deve atuar no seu 

ofício com a observância dos princípios da lealdade e fidelidade inerente ao exercício das 

funções públicas e não por sentimentos pessoais352. O objetivo da criminalização da 

prevaricação é impedir o uso de procedimentos lesivos e degradantes ao bem jurídico - 

interesse da Administração Pública - quando o funcionário público for conduzido por 

objetivos ou sentimentos pessoais, contrários aos deveres do cargo ou das funções públicas353. 

                                            
348 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, parte especial: dos crimes contra a administração 
pública e dos crimes praticados por prefeitos. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. v.5, p. 133. 
349 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. 31ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 1.096. 
350 NUNES, Pedro. Dicionário de Tecnologia Jurídica. 12ª ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1994, p. 679. 
351 PAGLIARO, Antonio; COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Dos crimes contra a Administração Pública. São 
Paulo: Malheiros, 1997, p. 134. 
352 PRADO, Luiz Regis; CARVALHO, Érika Mendes de; CARVALHO, Gisele Mendes de. Curso de Direito 
Penal Brasileiro. 14ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.357. 
353 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, parte especial: dos crimes contra a administração 
pública e dos crimes praticados por prefeitos. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. v.5, p. 133. 
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O sujeito ativo do crime de prevaricação é o agente público competente e que esteja no 

exercício de suas funções públicas. O delito é um crime próprio porque é cometido somente 

pela condição de agente público, durante o exercício de suas funções, portanto, o sujeito ativo 

do delito é o funcionário público que detém a competência ou atribuição para praticar ou 

deixar de praticar ato de ofício354. 

O tipo penal exige a condição especial de agente público para o delito de prevaricação, 

compreendendo a competência do agente público para praticar o ato de ofício e de estar no 

exercício de suas funções. No entanto, o particular poderá responder pelo crime de 

prevaricação em coautoria ou participação, desde que possua conhecimento da qualidade de 

funcionário público. Por outro lado, o sujeito passivo do crime de prevaricação é o órgão da 

Administração Pública lesada pela conduta perpetrada pelo funcionário que desrespeita os 

deveres funcionais do cargo público. 

O delito de prevaricação consiste na conduta de não exercitar o poder outorgado ao 

agente público quando deveria ser exercitado, bem como na conduta de exercitar o poder 

segundo os critérios diversos daqueles previstos em lei. O agente público não mercadeja sua 

função, tampouco negocia com terceiros, mas satisfaz um interesse ou sentimento pessoal. 

Nesse contexto, o agente público, por falta com os seus deveres funcionais, não solicita e nem 

aceita retribuição do particular (espécie de “autocorrupção”), mas é levado por alguma 

vantagem indevida que pretende obter mediante a violação dos deveres funcionais355. 

A conduta do crime de prevaricação consiste na ação de retardar ou deixar de praticar 

um ato de ofício (crime omissivo), assim como de praticar ato contra disposição expressa de 

lei (crime comissivo) para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. O delito de prevaricação 

é o comportamento do funcionário público que retarda, que deixa de praticar ato de ofício ou 

que realiza a prática de ato contrariando à disposição expressa de lei, com o objetivo de 

satisfazer interesse ou sentimento pessoal. A configuração do delito demanda um 

comportamento indevido do agente público com a infringência dos seus deveres funcionais356. 

As condutas previstas no tipo penal compreende três formas, a saber: a) retardar, 

quando o funcionário público prolonga ou atrasa uma conduta dentro do prazo previsto em lei 

ou quando deixa transcorrer prazo relevante para prática do ato; b) deixar de praticar, quando 

                                            
354 PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro: parte especial. 2ª ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2007. v.2, p. 851. 
355 PAGLIARO, Antonio; COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Dos crimes contra a Administração Pública. São 
Paulo: Malheiros, 1997, p. 134. 
356 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: Parte Especial. 9ª ed. Niterói: Impetus, 2013, v. 4, p. 458. 
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o funcionário público permanecer inerte ao praticar ato de ofício; c) praticar ato de ofício 

contra disposição expressa em lei, quando o funcionário público praticar uma conduta 

contrária à prescrição normativa. 

A conduta retardar consubstancia na procrastinação ou no prolongamento da prática de 

um ato além dos prazos previstos em lei por parte do funcionário público. Na conduta de 

omitir um ato, representa a intenção omissiva ao deixar de praticar uma ação pelo funcionário 

público. Na conduta de praticar ato mediante a violação normativa, constitui a execução de 

uma ação contra disposição prevista em lei, conforme as atribuições delegadas ao funcionário 

público, melhor dizendo, a prática de atos ilegais revestidos de arbitrariedades implica na 

usurpação das funções públicas atribuídas ao agente357. 

Segundo Cezar Roberto Bitencourt, as condutas tipificadas ao crime de prevaricação 

possuem modalidades comissivas e omissivas que visam a satisfação de interesse ou 

sentimento pessoal. A conduta omissiva de retardar, indevidamente, a prática de um ato de 

ofício por parte do agente público, consubstancia na protelação, atraso ou procrastinação de 

não realizar a prática ou a execução de um ato no prazo previsto em lei para satisfazer 

interesse ou sentimento pessoal. A conduta omissiva de deixar de praticar, representa a inércia 

definitiva e indevida do agente público de praticar determinado ato de ofício para satisfazer 

interesse ou sentimento pessoal. Na conduta comissiva de praticar ato de ofício contra 

expressa disposição de lei, o funcionário público realiza a prática de um ato ilegal, contrário 

ao ordenamento jurídico, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal358. 

Por conseguinte, o objeto material do delito é o ato de ofício procrastinado, a 

condutiva omissiva de deixar de praticar ou a conduta comissiva de praticar ato de ofício pelo 

funcionário público contra disposição prevista em lei359. Ademais, ressalta-se que o ato de 

ofício é aquele proveniente das funções e da competência do agente público. 

O dolo da conduta de prevaricação é manifestado pela consciente vontade do agente 

de retardar ou de omitir a prática de um ato de ofício, assim como de realizar prática de um 

ato contrário à disposição prevista em lei. Conforme ensina Antonio Pagliaro e Paulo José da 

Costa Júnior, na conduta omissiva, o agente público deve estar consciente de que o ato é 

                                            
357 PAGLIARO, Antonio; COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Dos crimes contra a Administração Pública. São 
Paulo: Malheiros, 1997, p. 135-138. 
358 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, parte especial: dos crimes contra a administração 
pública e dos crimes praticados por prefeitos. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. v.5, p. 134-137. 
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proveniente do ofício das funções públicas, bem como que sua conduta é indevida. Na forma 

comissiva, o agente público deve estar ciente de que a prática do ato é proibido pela lei, 

dispensando um conhecimento técnico das disposições legais360. 

O elemento subjetivo da conduta da prevaricação consubstancia na satisfação de 

interesse ou sentimento pessoal. A conduta criminosa praticada pelo agente público não se 

destina auferir vantagem indevida, mas busca satisfazer seus interesses ou sentimentos 

pessoais, ou seja, saciar suas razões íntimas ou subjetivas. 

O sentimento pessoal compreende a emoção e a paixão do ser humano, que traduz a 

afeição, a simpatia, o amor, a piedade, o ódio, o espírito de vingança, a subserviência, a 

rivalidade política e o temor aos poderosos361. O interesse pessoal é o interesse que satisfaz a 

pretensão e o anseio do agente, podendo representar qualquer vantagem ou proveito que possa 

ser obtido pelo sujeito em razão da conduta incriminadora. Nessa perspectiva, o sentimento 

pessoal é o estado afetivo ou emocional do agente, que se manifesta por um topo de 

sentimento de amor, paixão, emoção, ódio, piedade, afeto, vingança ou favorecimento 362. 

O crime de prevaricação se consuma no momento em que o agente público retardar, 

deixar de praticar o ato de ofício ou ainda quando praticar ato de ofício contra disposição 

legal. Na modalidade retardar, o delito consuma quando o agente público procrastina a prática 

de um ato previsto em lei de forma tempestiva, ou seja, consuma pelo transcurso do prazo 

legal. Na modalidade deixar de praticar ato de ofício, o crime se consuma quando o agente 

público é omisso, deixando transcorrer o decurso do prazo legal para sua prática. Por último, 

na modalidade praticar ato de ofício, o delito consuma quando o agente público realiza uma 

atuação com a transgressão das disposições legais. 

A tentativa do crime é admissível na hipótese da conduta comissiva, quando o agente 

praticar um ato de ofício contra expressa previsão normativa. No entanto, nas condutas 

omissivas - retardar ou deixar de praticar ato de ofício -, não é possível a forma tentada. 

O art. 327, §2º, do Código Penal estabelece uma causa especial de aumento de pena 

quando o autor da prática do crime de prevaricação for ocupante de cargos em comissão ou de 

função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de 

                                            
360 PAGLIARO, Antonio; COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Dos crimes contra a Administração Pública. São 
Paulo: Malheiros, 1997, p. 139. 
361 PAGLIARO, Antonio; COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Dos crimes contra a Administração Pública. São 
Paulo: Malheiros, 1997, p. 135-138. 
362 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, parte especial: dos crimes contra a administração 
pública e dos crimes praticados por prefeitos. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. v.5, p. 134-139. 
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economia mista, empresa pública ou de função instituída pelo poder público. A causa de 

aumento da pena incide pela condição do agente público ocupar cargo de direção, 

assessoramento e comissão, fazendo elevar a pena no momento da sentença. 

 

 

e) Crime de Tráfico de Influência 

 

 

O tráfico de influência era conhecido pelo direito romano como “venditio fumi” 

(venda de fumaça). O imperador Alexandre Severo quando tomou conhecimento de que 

Vetrônio Turino estava recebendo dinheiro, sob o pretexto de influenciar as decisões do 

governo, determinou a sua execução e ordenou que fosse colocado numa fogueira de palha 

úmida e de lenha verde para morrer sufocado na fumaça, o que culminou na construção da 

seguinte máxima dita pelo funcionário do império no momento da execução: “pune-se com 

fumaça aquele que vende fumaça”363. O imperador Alexandre Severo ficou extremamente 

irritado com a conduta perpetrada por Vetrônio Turino ao convencer as pessoas da sua 

influência nas decisões do imperador, a ponto de decretar a morte do súdito que frequentava o 

império romano, sufocado por uma nuvem de fumaça de palha e lenha verde. 

Na idade média, os italianos entendiam que o tráfico de influência estava associado 

com os delitos de injúria e corrupção, demonstrando suas preocupações em proteger o bom 

nome e o prestígio dos magistrados364. Os glosadores abordavam o delito como exploração de 

prestígio junto aos juízes365 porque colocava em risco a integridade da conduta dos 

magistrados. 

O crime de tráfico de influência é um comportamento fraudulento perpetrado pelo 

sujeito, que emprega o artifício de inculcação enganosa de possuir influência sobre as ações 

do agente público e a sedizente influência a serviço do interesse do terceiro iludido, por meio 

de troca de vantagens indevidas ou da promessa de vantagens366. O sujeito do crime atua com 

                                            
363 PAGLIARO, Antonio; COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Dos crimes contra a Administração Pública. São 
Paulo: Malheiros, 1997, p. 215. 
364 PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro: parte especial. 2ª ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2007. v.2, p. 893. 
365 PAGLIARO, Antonio; COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Dos crimes contra a Administração Pública. São 
Paulo: Malheiros, 1997, p. 215. 
366 PRADO, Luiz Regis; CARVALHO, Érika Mendes de; CARVALHO, Gisele Mendes de. Curso de Direito 
Penal Brasileiro. 14ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.409. 
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a finalidade de obter vantagem ou promessa de vantagem de qualquer natureza em proveito 

próprio e para terceiros, mediante a enganação ou fraude do poder de influência sobre os atos 

praticados por funcionários públicos durante o exercício de suas funções367. 

No crime de tráfico de influência, o alicantineiro induz prestígio com o agente público, 

ou seja, o sujeito ilude e engana o terceiro pretendente ao alegar ter um prestígio com o agente 

público, que na verdade não o possui368. O sujeito age como vendedor de ilusões e corretor da 

pseudocorrupção, prejudicando o adquirente-beneficiário que nada recebe em troca da 

vantagem ou da promessa de vantagem, bem como provoca a depreciação do prestígio da 

Administração Pública e da moralidade do suposto funcionário público venal369. 

Em outras palavras, no tráfico de influência, o sujeito ativo do crime aduz de forma 

fraudulenta e ardilosa que detém poder de influência sobre o funcionário público ou que se 

utilizará do seu poder de influência para interferir na atuação do funcionário público, 

procurando beneficiar o terceiro interessado370. Em suma, o tráfico de influência consiste na 

aceitação de ofertas ou recebimento de benefícios para obtenção, junto a um governante ou 

autoridade pública, de uma vantagem371, expressando a intervenção de uma terceira pessoa 

sobre um funcionário da Administração Pública para conseguir uma vantagem indevida. 

O art. 332 do Código Penal brasileiro realiza a criminalização da conduta do agente 

que efetuar a solicitação, exigência, cobrança e a obtenção, em proveito próprio ou para 

outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por 

funcionário público no exercício de suas funções.  Não obstante, o art. 346 do Código Penal 

italiano regula o tráfico de influência como um crime de falsos créditos praticado contra a 

Administração Pública, incriminando a conduta do agente que se avantajar de crédito sobre 

um funcionário que presta serviço público, mediante o recebimento, solicitação ou promessa 

de dinheiro ou de outras utilidades para efetuar mediação de qualquer funcionário público. 

O delito de tráfico de influência está previsto nas normas jurídicas internacionais, 

estabelecendo obrigações aos Estados-membros para criminalizar as condutas abusivas de 

tráfico de influência que resultar na obtenção de vantagens em detrimento das funções do 

poder público. Por conseguinte, o art. 18 da Convenção das Nações Unidas contra a 

                                            
367 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: Parte Especial. 9ª ed. Niterói: Impetus, 2013, v. 4, p. 540. 
368 PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro: parte especial. 2ª ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2007. v.2, p. 894. 
369 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, parte especial: dos crimes contra a administração 
pública e dos crimes praticados por prefeitos. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. v.5, p. 227. 
370 ESTEFAM, André. Direito Penal: Parte Especial. São Paulo: Saraiva, 2011, v.4, p. 304. 
371 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. 31ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 1.420. 
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Corrupção prevê a criminalização da conduta do tráfico de influência para resguardar o 

prestígio do poder público372. 

O bem jurídico protegido pela norma penal é o prestígio da Administração Pública, 

haja vista que é o terceiro interessado e o poder público que sofre a lesão da conduta 

perpetrada pelo agente que mercadeja pretensas influências sobre os funcionários públicos, 

por meio de falsas aparências e ilusões da suscetibilidade de interferências ilícitas. Em 

contrapartida, alguns doutrinadores entendem que o bem tutelado pela norma penal seria o 

bom funcionamento e a imparcialidade da Administração Pública, em virtude das supostas 

alterações provocadas pelo mercadejamento e ilícitas ingerências373. 

A tutela penal do delito visa garantir a honorabilidade e o prestígio da Administração 

Pública perante a comunidade, tendo em vista que a conduta do agente expõe ao descrédito as 

atividades do poder público sobre os cidadãos, inculcando falsamente a ideia da possível 

influencia ilícita374. Nesse aspecto, a tutela jurídico-penal do prestígio e imparcialidade da 

Administração Pública é vulnerada com a falta aparência da conduta insidiosa do agente 

(intermediário) para amoldar aos interesses de alguém por meio de ingerência ou de 

pagamentos375. 

O sujeito ativo do crime de tráfico de influência poderá ser qualquer pessoa, 

compreendendo o particular e o funcionário público, isto é, o delito é um crime comum e 

poderá ser cometido por qualquer pessoa ou membros da comunidade. Por sua vez, o sujeito 

passivo do tráfico de influencia é a Administração Pública lesada pela sensação de descrédito 

e pela falta de prestígio causada pela ação do sujeito ativo, ou seja, o Estado é o titular do bem 

jurídico protegido pela norma penal. 

                                            
372 O art. 18 do Decreto nº 5.687/06 (Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção) dispõe sobre a 
possibilidade de adoção de medidas legislativas destinadas à criminalização das condutas de tráfico de 
influência. Assim, estabelece que cada Estado membro considerará a possibilidade de adotar as medidas 
legislativas e de outras índoles que sejam necessárias para qualificar como delito, quando cometido 
intencionalmente: a) A promessa, o oferecimento ou a concessão a um funcionário público ou a qualquer outra 
pessoa, de forma direta ou indireta, de um benefício indevido com o fim de que o funcionário público ou a 
pessoa abuse de sua influência real ou suposta para obter do poder público um benefício indevido que redunde 
em proveito do instigador original do ato ou de qualquer outra pessoa; b) A solicitação ou aceitação por um 
funcionário público ou qualquer outra pessoa, de forma direta ou indireta, de um benefício indevido que redunde 
em seu proveito próprio ou no de outra pessoa com o fim de que o funcionário público ou a pessoa abuse de sua 
influência real ou suposta para obter do poder público um benefício indevido. 
373 PAGLIARO, Antonio; COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Dos crimes contra a Administração Pública. São 
Paulo: Malheiros, 1997, p. 216-218. 
374 PRADO, Luiz Regis; CARVALHO, Érika Mendes de; CARVALHO, Gisele Mendes de. Curso de Direito 
Penal Brasileiro. 14ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.409. 
375 PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro: parte especial. 2ª ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2007. v.2, p. 894. 
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A tipicidade objetiva do crime de tráfico de influência consiste na incriminação da 

conduta do agente que efetuar a solicitação, a exigência, a cobrança ou obtenção em proveito 

próprio ou para outrem, de uma vantagem ou promessa de vantagem indevida, a pretexto de 

influenciar nos atos praticados por agente público no exercício de suas funções. O sujeito 

ativo realiza a prática das ações de solicitação, exigência, cobrança ou de obtenção para 

conseguir uma vantagem indevida de qualquer natureza, a pretexto de influenciar um 

determinado ato praticado pelo agente público no exercício das funções. 

Nesse sentido, o delito compreende uma multiplicidade de condutas por parte do 

agente fraudador, a saber: a) a solicitação denota a ação de pedir, rogar ou requerer; b) a 

exigência expressa uma ordem ou determinação; c) a cobrança representa a ação de fazer ou a 

pretensão de receber; d) a obtenção significa conseguir ou receber, uma vantagem ou 

promessa de vantagem com o falso pretexto de possuir condições de influenciar o exercício 

funcional da conduta de determinado agente público376. 

A forma-base do crime é solicitar, exigir, cobrar ou obter em proveito próprio ou para 

outrem, uma vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir na atuação do agente 

público no exercício de suas funções. A conduta comissiva é destinada à obtenção de 

vantagem ou promessa de vantagem indevida mediante a falsa causa ou enganação - a 

pretexto de influir -, sobre os atos praticados por funcionários públicos no exercício de suas 

funções377. 

Por seu turno, a incriminação da norma decorre da prática das condutas do agente, ao 

realizar a solicitação, a exigência, a cobrança ou com a obtenção de vantagens ou promessa de 

vantagens, dando a impressão enganadora do poder de influência sobre a atuação do 

funcionário público para beneficiar terceiros378. A conduta fraudulenta do agente, a pretexto 

de influir em ato praticado pelo funcionário público no exercício de suas funções, 

consubstancia no artifício utilizado para a obtenção da vantagem ou promessa de vantagem. 

                                            
376 PRADO, Luiz Regis; CARVALHO, Érika Mendes de; CARVALHO, Gisele Mendes de. Curso de Direito 
Penal Brasileiro. 14ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.409. 
377 PAGLIARO, Antonio; COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Dos crimes contra a Administração Pública. São 
Paulo: Malheiros, 1997, p. 220. 
378 PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro: parte especial. 2ª ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2007. v.2, p. 895. As condutas incriminadoras do tráfico de influência são de múltiplas formas, 
compreendendo as ações de solicitar (pedir), de exigir (ordenar), de cobrar (pretensão de receber) ou de obter 
(conseguir) vantagem da pretensa influência sobre a atuação dos agentes públicos. A essência do delito de tráfico 
de influência advém da conduta do agente de conseguir a vantagem ou a promessa de vantagem indevida pela 
acentuação do poder de atuar ou influenciar junto ao funcionário público que poderá efetuar a execução do ato.  
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Não obstante, o tráfico de influência pressupõe que a vantagem pretendida pelo agente seja a 

pretexto de influenciar a atuação do funcionário público379. 

Ademais, vale ressaltar que o delito apresenta o envolvimento de três sujeitos na 

relação jurídico-penal, a saber: a) o agente que realiza a solicitação, a exigência, a cobrança 

ou que obtém vantagem ou promessa de vantagem de outra pessoa, irrogando prestígio e 

capacidade tendentes a influir no ato funcional (vendedor do prestígio); b) o terceiro 

interessado na prática da conduta do tráfico de influência (comprador do prestígio); c) o 

funcionário público supostamente influenciado ou que alega intimidade380. 

Por conseguinte, o objeto material do tráfico de influência é a vantagem ou a promessa 

de vantagem perseguida pelo agente, compreendendo vantagens de qualquer natureza de 

econômica, moral ou sexual. Nesse sentido, o objeto material é a vantagem ou a promessa de 

vantagem que representa qualquer proveito ou beneficio para o agente que diz influir na 

conduta do funcionário público, podendo a vantagem ser de natureza econômica, moral ou 

sexual381. 

O elemento subjetivo da conduta do tráfico de influência reside na consciência e 

vontade do agente de realizar as ações de solicitar, exigir, cobrar ou de obter em proveito 

próprio ou para outrem, uma vantagem ou promessa de vantagem, com o fim especial de fazer 

acreditar que exercerá influência sobre atos praticados por agente público no exercício de suas 

funções. O agente deve estar ciente do emprego de um pretexto (ilusão ou fraude) e da 

condição de funcionário público da pessoa que alega influir382. 

O agente atua com a finalidade de obter em proveito próprio (proveito pessoal) ou para 

outrem (terceiros) de uma vantagem ou promessa de vantagem indevida383. O elemento 

subjetivo especial do crime é representado pela finalidade especial destinada à obtenção de 

                                            
379 Nestes termos, Cezar Roberto Bitencourt entende que as condutas típicas do delito são representadas pela 
solicitação (pedir ou rogar), pela exigência (ordenar), pela cobrança (exigir o pagamento) ou pela obtenção 
(conseguir ou receber) em proveito próprio do agente ou de outrem, uma vantagem ou promessa de vantagem, 
sob o pretexto de influenciar no ato praticado pelo funcionário público no exercício de suas funções. A norma 
penal reprime a bazófia, o gáudio ou a jactância de influenciar na atuação do funcionário público. O crime de 
tráfico de influência constitui uma modalidade de estelionato, pois estão presentes na conduta a fraude, a 
vantagem pessoal e o correspondente prejuízo alheio. BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, 
parte especial: dos crimes contra a administração pública e dos crimes praticados por prefeitos. 8ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2014. v.5, p. 227-228. 
380 ESTEFAM, André. Direito Penal: Parte Especial. São Paulo: Saraiva, 2011, v.4, p.303. 
381 PRADO, Luiz Regis; CARVALHO, Érika Mendes de; CARVALHO, Gisele Mendes de. Curso de Direito 
Penal Brasileiro. 14ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.410. 
382 PAGLIARO, Antonio; COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Dos crimes contra a Administração Pública. São 
Paulo: Malheiros, 1997, p. 223. 
383 PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro: parte especial. 2ª ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2007. v.2, p. 895. 
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vantagem ou promessa de vantagem em proveito pessoal do agente ou para terceiros, a 

pretexto de influir em ato do funcionário público384. 

A consumação do crime de tráfico de influência acontece quando o agente realiza as 

ações de solicitação (pedir), de exigência (ordenar), de cobrança (pretensão de receber) ou de 

obtenção (recebe) de vantagem ou promessa de vantagem, com o objetivo de influenciar os 

atos cometidos por agentes públicos. Assim, para consumação do tráfico de influência é 

dispensável que o agente tenha recebido vantagem ou promessa de vantagem, bastando 

apenas a realização das condutas descritas no tipo penal. 

Nas modalidades das condutas comissivas de solicitação, de exigência e de cobrança, 

o crime é formal e consuma com a ação do agente independentemente da obtenção do 

resultado vantajoso. Por outro lado, na modalidade comissiva de obtenção, o crime é material 

e perfaz com o recebimento da vantagem ou com a promessa da concessão de vantagens 

indevidas385. Nesse sentido, o recebimento da vantagem ou da promessa de vantagem por 

parte do sujeito ativo configura apenas o exaurimento da conduta delituosa, podendo resultar 

no aumento da fixação da pena base pelo juiz na sentença. 

O crime de tráfico de influência é majorado com um aumento de pena, quando o 

agente alega ou insinua que a vantagem é destinada ao funcionário público responsável pela 

prática do ato (art. 332, parágrafo único, do Código Penal). A mera insinuação de que o 

agente público receberá ou usufruirá da vantagem é suficiente para majoração da pena, por 

conta da grave ofensa ao prestígio da Administração Pública. 

Nesse sentido, o agente que fraudar o iludido à sedizente influência na prática de ato 

de ofício por parte do funcionário público, bem como alegar ou insinuar que a vantagem será 

revertida ao agente público sofrerá um aumento da reprimenda penal, pois o agravamento da 

pena é influenciado pelo grau de culpabilidade do agente e permite uma maior reprovação da 

conduta em virtude da intensidade da lesão ao prestígio da Administração Pública386. 

 

 

                                            
384 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, parte especial: dos crimes contra a administração 
pública e dos crimes praticados por prefeitos. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. v.5, p. 240. 
385 PRADO, Luiz Regis; CARVALHO, Érika Mendes de; CARVALHO, Gisele Mendes de. Curso de Direito 
Penal Brasileiro. 14ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.411. 
386 PRADO, Luiz Regis; CARVALHO, Érika Mendes de; CARVALHO, Gisele Mendes de. Curso de Direito 
Penal Brasileiro. 14ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.411. 
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2. A CORRUPÇÃO E OS DIREITOS DA PESSOA HUMANA: OS IMPACTOS 

NEGATIVOS DA CORRUPÇÃO NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

 

 

As consequências e os prejuízos causados pela corrupção no meio econômico, social e 

político possuem dimensões inestimáveis e incalculáveis para os países democráticos. Os 

altos níveis de corrupção estão associados ao baixo grau de desenvolvimento econômico, 

social e político de um determinado país, haja vista que a percepção dos níveis de corrupção 

decorre de uma relação metodológica econométrica entre uma maior ou menor taxa da 

corrupção e o grau de desenvolvimento econômico e democrático do Estado387. No ano de 

2015, os Estados com melhores desempenhos no ranking dos índices de corrupção foram os 

países Nortes Europeus (Dinamarca, Noruega, Suécia e Finlândia), em razão de possuírem os 

menores índices de corrupção e por estarem relacionados com o alto nível de respeito aos 

direitos fundamentais da pessoa humana, da liberdade de imprensa e dos meios de 

comunicação, do acesso à informação pública, da participação social da população nos 

assuntos públicos, das condutas de integridade por parte dos agentes públicos e do grau de 

independência dos órgãos jurisdicionais388. 

A avaliação dos impactos da corrupção no meio social viabiliza a sensibilização da 

população e dos funcionários do setor público e privado para estimular a prática de boas 

condutas de integridade nas relações sociais no sentido de impedir o abuso de poder e os 

prejuízos causados no meio social. Nesse sentido, a conscientização das consequências 

negativas constitui o primeiro passo para que o governo, as instituições e organizações 

sociais, as empresas da iniciativa privada e a sociedade adotem medidas estratégicas 

anticorrupção, com a finalidade de prevenir os abusos de poder praticados nos setores 

públicos e privados e para reduzir os índices dos problemas econômicos, sociais e políticos 

enfrentados pela realidade comunitária389. A elaboração de medidas anticorrupção por meio 

da promoção dos direitos fundamentais, da prática de boas condutas e dos princípios da boa 

governança são meios alternativos que auxiliam as instituições e as organizações sociais no 

                                            
387 LOPES, José Mouraz. O espectro da corrupção. Coimbra: Almedina, 2011, p. 80. 
388 TRANSPARENCY INTERNATIONAL. Corruption Perceptions Index 2015. Disponível em: 
<http://www.transparency.org/cpi2015#results-table>. Acesso em 2 de abr. de 2016. 
389 FURTADO, Lucas Rocha. As raízes da corrupção no Brasil: estudos de casos e lições para o futuro. Belo 
Horizonte: Fórum, 2015, p. 44. 
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enfrentamento da corrupção nos setores público e privados, visando diminuir os seus 

impactos negativos nos sistemas políticos, econômicos e sociais. 

Conforme ensina Antonio Carlos Ozório Nunes, os impactos da corrupção causam 

graves prejuízos para a sociedade e para ao desenvolvimento socioeconômico: 

 

Os efeitos da corrupção sempre são indesejáveis à economia e à sociedade de 
qualquer país, mas os seus efeitos são mais devastadores nos países em 
desenvolvimento porque afetam diretamente o crescimento, os investimentos, a 
economia nacional e o desenvolvimento econômico e social. A corrupção leva ao 
desperdício e à ineficiência em razão do desvio na alocação dos recursos 
disponíveis, provoca distorções discriminatórias nos serviços, pois nem sempre o 
mais eficiente é o que prestará os serviços públicos, e eleva os gatos 
governamentais. Mesmo a “pequena” corrupção tem efeitos nocivos para um país e 
afeta diretamente as condições de vida das pessoas uma vez que, embora as 
transações ilegais sejam em valores pequenos, estas transações, cumulativamente, 
causam consideráveis danos políticos e econômicos para a sociedade civil. Além dos 
efeitos visíveis, a corrupção possui invisíveis, dentre os quais o grau de desconfiança 
da população nas instituições, enfraquecendo o aparelho administrativo estatal390. 

 

Em síntese, os atos de corrupção praticados pelos agentes públicos e particulares para 

obter vantagens indevidas e satisfazer interesses privados, em detrimento do interesse público 

coletivo, resulta em graves prejuízos para a ordem econômica (concorrência desleal e perde 

de investimentos), para a ordem política (ilegitimidade política e ausência de 

representatividade), para a ordem social (deterioração dos valores, desigualdades econômicas 

e sociais, pobreza, exclusão e injustiças sociais) e para a ordem jurídica (lesão aos bens 

jurídicos e violação dos direitos fundamentais).  

As consequências e os prejuízos causados pela corrupção estão subdivididos nas 

seguintes categorias: a) Em relação aos impactos políticos, a corrupção prejudica a 

democracia representativa e o funcionamento das instituições públicas, deteriora a 

legitimidade das ações do Estado e provoca a perda de confiança da população nos agentes 

políticos; b) Em relação aos impactos econômicos, a corrupção impede o desenvolvimento 

econômico de um país, desencoraja os investimentos nacionais e estrangeiros e cria incentivos 

para a prática de concorrência desleal; c) Em relação aos impactos sociais, a corrupção 

representa uma causa de violação dos direitos humanos porque prejudica as pessoas de obter a 

prestação de serviços públicos essenciais de educação e saúde, estimula o desinteresse da 

população em participar dos assuntos públicos e aumenta os níveis de tolerância social pelos 

                                            
390 NUNES, Antonio Carlos Ozório. Corrupção: o combate através da prevenção. In: PIRES, Luis Manuel; 
ZOCKUN, Maurício; ADRI, Renata Porto (Coord.). Corrupção, Ética e Moralidade Administrativa. Belo 
Horizonte: Fórum, 2008, p. 19. 
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pequenos atos de corrupção; d) Em relação aos impactos jurídicos, a corrupção cria incentivos 

legais para beneficiar determinadas pessoas ou grupos sociais em detrimento do interesse 

coletivo, estimula a elaboração de leis ineficazes em relação à participação social e à 

fiscalização na gestão pública, bem como impede a criação de garantias para assegurar a 

efetivação dos direitos das pessoas391. 

No sistema político, a corrupção produz uma perda de legitimidade das instituições e a 

ausência de representação política da população no governo, uma vez que os agentes políticos 

abusam de suas funções ou utilizam os recursos públicos para atender fins particulares392. A 

corrupção é um elemento corrosivo das instituições públicas porque compromete a isenção e a 

imparcialidade da gestão transparente, bem como prejudica a execução das políticas públicas 

de boa governança e a prestação dos serviços públicos essenciais393. Por conseguinte, a 

corrupção também deteriora o regime democrático e o sistema de representatividade política, 

pois os representantes eleitos pelo povo não atuam em benefício do interesse da população ou 

da satisfação do bem comum dos cidadãos, mas em favor dos seus próprios interesses 

privados.  

No setor político a corrupção contamina o regime democrático e o sistema de 

representatividade político, uma vez os governantes não atuam em benefício do interesse 

público e da realização do bem comum dos cidadãos, mas em favor dos seus próprios 

interesses e anseios particulares. Sérgio Fernando Moro realiza uma análise empírica da 

“Operação Mani Pulite” (Operação Mãos Limpas) e reconhece que os efeitos da corrupção 

nas democracias contemporâneas representam um fator de limitação da atuação judicial, bem 

como apresenta uma grave ameaça para as instituições públicas e o sistema político do 

Estado, conforme se observa: 

 

A gravidade da constatação é que a corrupção tende a espalhar-se enquanto não 
encontrar barreiras eficazes. O político corrupto, por exemplo, tem vantagens 
competitivas no mercado político em relação ao honesto, por poder contar com 
recursos que este não tem. Da mesma forma, um ambiente viciado tende a reduzir os 
cursos morais da corrupção, uma vez que o corrupto costuma enxergar o seu 
comportamento como um padrão e não uma exceção. O mais grave ainda é que a 
corrupção disseminada não coloca em cheque apenas a legitimidade do regime 

                                            
391 HERRERA, Marco Antonio Machado. Construyendo ciudadanía forjamos un país sin corrupción: 
Conceptualizando la corrupción um aporte desde PSF. Lima: Misereor, 2006, p. 8. 
392 TRANSPARENCY INTERNATIONAL. What are the costs of corruption?. Disponível 
em:<http://www.transparency.org/whoweare/organisation/faqs_on_corruption>. Acesso em 22 de mar. 2016. 
393 LOPES, José Mouraz. O espectro da corrupção. Coimbra: Almedina, 2011, p. 32. 
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democrático (o que, por si só, já é bastante grave), mas também a do sistema 
judicial394. 

 

A falta de representação política dos governantes e o descrédito da Administração 

Pública provoca uma crise de legitimidade e instabilidade no sistema político. Os agentes 

políticos, ao praticar atos de corrupção violam os deveres ético-normativos das funções 

públicas (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência), torna suas ações 

ilegítimas, contrárias ao interesse público e ao bem comum da população. 

A corrupção também prejudica o desenvolvimento econômico do país e a circulação 

de riquezas no Estado, reduzindo os graus de investimentos nacionais e estrangeiros, além de 

estimular as empresas privadas de adotarem práticas inadequadas para obter vantagens 

indevidas no contexto das relações econômico-financeiras, por meio do oferecimento e 

pagamento de subornos, da prática de concorrência desleal e pela formação de cartéis e 

monopólios de mercado. Os atos de corrupção também provocam violações à livre 

concorrência entre os sujeitos econômicos, haja vista que empresas são beneficiadas com as 

vantagens ocultas ou com uma boa posição no mercado econômico, distorcendo o bom 

funcionamento empresarial fundado na livre concorrência, bem como afastando os 

investimentos pela perda de confiança dos investidores395. 

No aspecto social, a corrupção é responsável pela elevação dos níveis de desigualdade 

e de injustiças sociais e pela exclusão de determinados grupos ou pessoas vulneráveis de 

terem o acesso aos serviços públicos indispensáveis à sua subsistência. O aumento da 

pobreza, da desigualdade socioeconômica e da violência urbana são uma das principais 

consequências causadas pela corrupção, sendo que um estudo realizado sobre os custos da 

corrupção revelou que estimativa mundial é que mais de um trilhão de dólares são pagos em 

corrupção e que a economia brasileira perde de 3% a 5% do Produto Interno Bruto (PIB) com 

a prática da corrupção no país, correspondendo a um valor de 72 milhões de reais anuais. 

Ademais, ressaltou ainda que a redução de 10% do nível da corrupção no país gera um 

acréscimo de 50% da renda “per capita” ao cidadão brasileiro durante um período de vinte e 

cinco anos396. 

                                            
394 MORO, Sérgio Fernando. Considerações sobre a Operação Mani Pulite. Revista Conselho da Justiça Federal, 
Brasília, nº 26, ano VIII, jul/set 2004, p. 61. 
395 LOPES, José Mouraz. O espectro da corrupção. Coimbra: Almedina, 2011, p. 50-51. 
396 CARNEIRO, Marcelo; LINHARES; Juliana. Temporada de caça aos ratos. Revista Veja: São Paulo, ano 38, 
v. 21, 25 de mar. 2005, p. 47. 
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Nesse passo, a corrupção se revela como um dos principais fatores pelo aumento da 

desigualdade e do desemprego no país, podendo agravar a situação de acordo com a cultura 

de um Estado, com o nível de conscientização, com a tolerância da população e com a 

disposição individual dos funcionários públicos e empresários de enriquecer 

indevidamente397. O aumento da corrupção no país representa um dos fatores responsáveis 

pela elevação dos níveis de desigualdade e da pobreza, no aumento da perda de confiança dos 

cidadãos e a sensação de insegurança sobre as ações e atividades das instituições do Estado398.  

Por seu turno, Eduardo Vera-Cruz assevera que a corrupção impede o 

desenvolvimento social e acarreta na perda dos valores morais e no aumento dos níveis de 

pobreza de um Estado, sendo que abuso de poder praticado em uma Administração Pública 

onipresente e o favorecimento de pessoas com a obtenção de vantagens indevidas estabelece 

uma situação de desigualdade e de injustiça na sociedade. Por conseguinte, ressalta que a 

tolerância da corrupção pelas instituições e pela população poderá legitimar a prática de 

injustiças sociais e a apropriação privada dos recursos públicos por determinados indivíduos, 

causando prejuízos aos valores democráticos e aos direitos fundamentais das pessoas399. 

O Conselho Internacional dos Direitos Humanos defende que a corrupção provoca 

impactos negativos sobre as pessoas menos favorecidas na sociedade, em razão de prejudicar 

a implantação de políticas públicas sociais destinadas à satisfação das necessidades das 

pessoas, de limitar os investimentos públicos na gestão de infraestrutura de saneamento básico 

e de reduzir a qualidade da prestação dos serviços públicos400.  

Portanto, a corrupção constitui em um fator nocivo à estabilidade das instituições 

democráticas, à garantia da separação dos poderes e à efetivação dos direitos fundamentais, 

tendo em conta que impede o funcionamento e a lisura de atuação das instituições 

democráticas e provoca a perda de confiança da população nas instituições públicas e a 

deterioração dos valores democráticos (liberdade, igualdade e ideais justiça), desestimulando 

                                            
397 NAÍM, Moisés. A corrupção causa desigualdade?. Disponível em: 
<http://brasil.elpais.com/brasil/2014/05/24/internacional/1400945141_775556.html>. Acesso em 9 de mar. de 
2016. 
398 HOLMES, Leslie. Corruption: A very short introduction. New York: Oxford University Press, 2015, p. 20. 
399 PINTO, Eduardo Vera-Cruz. Curso Livre de Ética e Filosofia do Direito. Cascais: Princípia, 2010, p. 427. 
400 INTERNATIONAL COUNCIL ON HUMAN RIGHTS POLICY. Corruption and Human Rights: Making 
the connection. Geneva: Atar Roto Press SA, 2009, p. 22 
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os indivíduos de exigir o cumprimento das garantias constitucionais e de exercer os seus 

direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais401.  

Em outras palavras, os danos causados pela corrupção são altamente nocivos ao 

Estado Democrático de Direito porque destroem os valores ético-morais consagrados por uma 

comunidade, restringem o exercício dos direitos constitucionais e a participação dos 

indivíduos nos assuntos públicos, assim como causa a ruptura das diretrizes do pacto social 

formada pelo consenso comunitário e pela vontade geral dos cidadãos. Por tais razões, na 

medida em que se aumentam os índices de corrupção e as práticas de injustiças sociais, 

menores serão as políticas públicas de implementação dos direitos fundamentais, que acaba 

conduzindo a uma relação simbiótica entre os efeitos da corrupção e o comprometimento dos 

direitos fundamentais dos indivíduos402. 

Por seu turno, a corrupção representa um obstáculo ao Estado Democrático de Direito, 

sendo que beneficia as cumplicidades praticadas entre os corruptos e os corruptores em razão 

da falta de transparência das atividades públicas e privadas403. Nesse sentido Débora Thaís de 

Melo discorre que a corrupção se torna uma ameaça para a democracia, ao crescimento 

econômico e ao Estado de Direito porque aumenta a delinquência na sociedade e estabelece a 

desigualdade de tratamento entre os cidadãos: 

 

A corrupção, de forma de criminalidade no Estado e de seus aparelhos, impõe 
ameaça à democracia, ao crescimento econômico e ao Estado de Direito, para além 
de contribuir para a disseminação de práticas corruptas e a expansão da 
delinquência, tendo perniciosa repercussão sobre todo o tecido social. Enfim, a 
adoção de práticas corruptas pelos agentes públicos, representantes do Estado, põe 
em causa a prossecução do interesse público, criando-se distinções indevidas no 
trato dos cidadãos, e pôr em causa a autoridade e as instituições estatais e, em última 
instância, a própria razão de ser do Estado de Direito404. 

 

Como se observa, os atos de corrupção representa um fator de injustiça social 

prejudicial às pessoas mais vulneráveis da sociedade405, pois uma parcela da população recebe 

um tratamento desigual e discriminatório em relação à prestação dos serviços públicos e ao 

                                            
401 UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME. Corruption: a crime against democracy. 
Disponível em:<http://www.track.unodc.org/CorruptionThemes/Pages/home.aspx>. Acesso em 22 de mar. 2016. 
402 GARCIA, Emerson. A corrupção: uma visão jurídico-sociológica. Revista de Direito Administrativo, Rio de 
Janeiro, v. 233, jul./set. 2003, p. 117. 
403 LOPES, José Mouraz. O espectro da corrupção. Coimbra: Almedina, 2011, p. 18/19. 
404 SANTOS, Cláudia Cruz; BIDINO, Claudio; MELO, Débora Thaís de. A Corrupção: reflexões (a partir da lei, 
da doutrina e da jurisprudência) sobre o seu Regime Jurídico-Criminal em expansão no Brasil e em Portugal. 
Coimbra: Coimbra, 2009, p. 195. 
405 LEITE, Celso Barroso. História, Sentido e Objetivo do Livro. In: LEITE, Celso Barroso (Org.). Sociologia da 
Corrupção. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1987, p. 12. 
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exercício dos direitos fundamentais em igualdade de oportunidades e condições. A 

apropriação, desvios e o emprego irregular dos recursos públicos implicam na redução da 

disponibilização e na limitação do acesso das pessoas aos serviços públicos, o que acaba 

restringindo o direito a uma prestação estatal e a efetivação dos direitos sociais406. 

Os efeitos da corrupção possuem uma estreita relação com os direitos fundamentais, 

tendo em vista que a sua prática restringe a participação da população na formação das 

decisões políticas voltadas ao interesse coletivo e compromete os recursos econômico-

financeiros do Estado destinado à prestação dos serviços públicos. Nesse contexto, a 

corrupção incapacita o Estado de aplicar os princípios da boa governança na gestão pública e 

de promover os direitos humanos (transparência, participação social e prestação de contas), 

bem como de realizar a proteção adequada das prerrogativas e dos valores consagrados na 

Constituição Federal.  

O abuso de poder praticado pelo agente público e particular - oferecimento ou 

pagamento de suborno, apropriação ou desvio de recursos públicos, enriquecimento indevido 

- visando obter uma vantagem indevida para fins privados, poderá resultar em uma lesão aos 

bens fundamentais previstos na ordem jurídico-constitucional - princípio da dignidade da 

pessoa humana -, ao privar do acesso ou a disponibilização da prestação dos serviços públicos 

e ao restringir o exercício dos direitos subjetivos. 

Em resumo, a corrupção é prejudicial ao Estado Democrático porque compromete o 

exercício dos direitos civis e políticos das pessoas, restringindo o exercício da cidadania e a 

liberdade de participação dos assuntos e tomadas de decisões do interesse coletivo, bem como 

prejudica a capacidade do Estado na concretização dos direitos econômicos, sociais e 

culturais, limitando o acesso e a respectiva disponibilização da prestação dos serviços 

públicos essenciais à população (educação, saúde, segurança pública, assistência social). 

A prática da corrupção é o poder paralelo oposto aos princípios do Estado 

Constitucional, uma vez que provoca a deterioração do regime democrático, degradação do 

princípio da dignidade da pessoa humana e injustas agressões aos direitos subjetivos das 

pessoas, restringindo as prerrogativas individuais de exercício dos direitos civis, políticos, 

sociais, econômicos e culturais e a respectiva limitação de acesso à prestação dos serviços 

públicos. Nesse sentido, o abuso de poder é equiparado como uma forma de violência oculta 

                                            
406 UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME. Corruption: a crime against development. 
Disponível em:<http://www.track.unodc.org/CorruptionThemes/Pages/home.aspx>. Acesso em 22 de mar. 2016. 
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(silenciosa)407 que causa prejuízos inestimáveis à sociedade e ao poder público, uma vez que 

se manifesta sem a utilização da força física e substituída pelos acordos de interesses 

particulares em detrimento do interesse coletivo (satisfação do bem comum). 

Segundo Flávia Schilling, não há qualquer diferença entre a violência do Estado e a 

corrupção, tendo em vista que a prática da corrupção é apenas uma alternativa do uso da força 

física para satisfazer interesses pessoais dos governantes ou detentores do poder, favorecendo 

determinados grupos de indivíduos com a lesão dos interesses da coletividade408. 

Como se observa, a corrupção representa uma violência praticada por terceiros que 

causa prejuízos sociais. As principais vítimas são as pessoas mais vulneráveis que convivem 

em uma posição desfavorecida na sociedade e desprovida de recursos econômicos para 

manutenção de sua subsistência. Assim, os produtos da corrupção são as desigualdades, 

injustiças, exclusão, pobreza, discriminação, porque são impedidas de exercer os seus direitos 

ou privadas de terem acesso aos recursos e prestação de serviços do Estado, em virtude da 

corrupção praticada pelos agentes públicos e particulares.      

O abuso de poder é uma forma de violência que causa ruptura das pretensões coletivas 

e das estruturas da ordem jurídica, uma vez que os interesses particulares prevalecem sobre a 

satisfação do bem comum e do interesse público da coletividade, provocando a deterioração 

moral dos comportamentos sociais, a desigualdade e injustiça social, a má governança das 

atividades do Estado e prejudicando as pessoas mais vulneráveis da sociedade. 

 

 

2.1 O princípio da dignidade da pessoa humana na ordem jurídico-constitucional 

brasileira: critério de justificação da fundamentalidade do Estado Democrático e dos 

direitos fundamentais e de personalidade 

 

 

A pessoa é um ser humano dotado de autonomia, racionalidade e de dignidade em 

relação aos animais e às coisas pertencentes ao mundo natural, o que lhe assegura uma 

                                            
407 MARQUES, João Benedito de Azevedo. Democracia, Violência e Direitos Humanos. 4ª ed. São Paulo: 
Cortez, 1984, p. 38. A corrupção e a violência sempre estão vinculadas e analisadas de forma coexistente como 
forma de arbitrariedade, conforme mencionado pelo Lorde Action dissera no passado “power tends to corrupt, 
absolute power corrupts absolutely”. A corrupção é uma criminalidade difusa e acinte aos homens de bem que 
auferem seu salário através de um árduo trabalho e à sua honestidade.  
408 SCHILLING, Flávia. Corrupção e modos de governo: desafios para a democracia. Revista do Instituto dos 
Advogados de São Paulo, São Paulo, v. 13, n 26, jul./dez., 2010, p. 252. 
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superioridade especial no universo e qualidades intrínsecas merecedoras de proteção estatal 

pelo direito positivo. A preservação dos bens essenciais do ser humano consiste em um 

mandamento ético apriorístico ao jurídico que se projeta nas relações sociais e que incute um 

dever de respeito à autonomia e a liberdade individual das pessoas em igualdade de 

condições. 

O reconhecimento da dignidade - qualidade inata de cada pessoa individual e singular 

com prerrogativas de autodeterminação e liberdade - produz efeitos na ordem jurídica e 

obrigações ao Estado e aos particulares de respeitar e de proteger a pessoa contra os abusos e 

violações de terceiros409. O dever de respeito corresponde ao direito subjetivo do indivíduo de 

exigir a observância da dignidade por qualquer pessoa do setor público ou privado, enquanto 

que o dever de proteção corresponde ao direito subjetivo do indivíduo de exigir uma prestação 

estatal para resguardar ou promover as mínimas condições para a sua subsistência, em face 

das ofensas e lesões de qualquer origem de natureza econômica, social ou política410. 

A concepção normativa de igual dignidade atribui a cada pessoa individual o direito ao 

respeito inerente à qualidade humana e a pretensão de ser colocado em igualdade de 

condições para exercer as suas próprias aptidões pessoais ou para usufruir dos bens 

necessários à sua subsistência. Em outra perspectiva, impõe ao Estado o dever de agir contra 

as situações econômicas, culturais e morais mais degradantes que tornam os indivíduos 

indignos de tratamento social, que são reservados a todos os seres humanos em sua 

generalidade411. 

O caráter único e insubstituível de ser pessoa humana, portador de valores próprios, 

revela uma dignidade que existe em todas as pessoas individualizadas, sendo que nenhuma 

justificação de interesse público ou de reprovação social poderá motivar ou legitimar a sua 

violação e o seu desrespeito412. Assim, a obrigação de respeitar a dignidade humana de todas 

as pessoas visa dirimir as ações e impedir o Estado de dispor de qualquer indivíduo como um 

                                            
409 BITENCOURT NETO, Eurico. O direito ao mínimo para uma existência digna. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2010, p. 66. 
410 VILAÇA, José Luís da Cruz. Dignidade do ser humano. In: SILVEIRA; Alessandra; CANOTILHO, Mariana. 
Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia comentada. Coimbra: Almedina, 2013, p. 35. 
411 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil: Introdução ao Direito Civil Constitucional. 3ª ed. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2007, p. 37. 
412 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015, 
p. 43. 
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meio para outra finalidade413, assim como repudia qualquer espécie de coisificação ou 

instrumentalização do ser humano414.  

A dignidade é um valor determinado pela natureza humana e pela consciência de ser 

pessoa imbuída de atributos e qualidades, fazendo com que todos os seres humanos tenham a 

mesma dignidade por possuírem uma racionalidade e por compartilharem fins existenciais 

comuns415. Nestes termos, a dignidade humana constitui o princípio axiológico estruturante 

do direito positivo que visa assegurar a proteção da pessoa individual e estabelecer 

responsabilidades para os membros da comunidade política, com o objetivo de impedir 

violações aos bens fundamentais do ser humano e de propiciar o livre desenvolvimento da sua 

personalidade com autonomia e liberdade. 

A tutela dos valores essenciais da pessoa pretende assegurar-lhe a promoção do seu 

desenvolvimento no meio social e de resguardar a proteção dos seus bens existenciais. A 

dignidade integra os valores do ser humano por conduzir e centralizar a personalidade de cada 

indivíduo concreto na ordem jurídica, ou seja, expressa um valor-fonte das aspirações, dos 

desejos e das formas de manifestações dos indivíduos, bem como um valor jurídico 

destinados à preservação das qualidades da individualidade de uma determinada pessoa416, 

por parte de terceiros. Nesse passo, as qualidades intrínsecas da dignidade da pessoa humana 

são valores supremos e inseparáveis a toda e qualquer pessoa pela sua própria condição 

humana e independentemente de qualquer outra particularidade de raça, cor, gênero, idade, 

ideologia ou religião. A capacidade intelectiva do homem de se autodeterminar o torna capaz 

de todas as coisas e conduz à abertura para o acesso de todos os bens materiais e imateriais, 

que faz da pessoa humana um ser transcendente do universo material e da ordem social417. 

O Estado, a sociedade e todos os membros da comunidade política têm um dever ético 

e jurídico de respeitar e proteger a pessoa humana contra os abusos e as violações cometidas 

por terceiros, com o objetivo de resguardar os valores e os bens fundamentais da pessoa. 

                                            
413 HABERMAS, Jürgen. Um ensaio sobre a Constituição da Europa. Lisboa: Edições 70, 2012, p. 29. 
414 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade (da pessoa) Humana e Direito Fundamentais na Constituição Federal 
de 1988. 10ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015, p. 44. 
415 MAGALHÃES, Leslei Lester dos Anjos. O princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à vida. São 
Paulo: Saraiva, 2012, p.187. 
416 ARAÚJO, Luiz Alberto David. Diferenças Individuais e Concurso Público: reflexões iniciais sobre os 
critérios de seleção do estado para as carreiras jurídicas. In: NETO, Francisco José Rodrigues de Oliveira, et. al. 
(Org). Constituição e Estado Social: os obstáculos à concretização da constituição. São Paulo: Revista dos 
Tribunais; Coimbra: Coimbra, 2008, p. 226. 
417 MAGALHÃES, Leslei Lester dos Anjos. O princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à vida. São 
Paulo: Saraiva, 2012, p.111. 
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Portanto, a dignidade privilegia o homem e atribui à pessoa humana uma qualidade de ser um 

sujeito de direitos e não um objeto ou instrumento a serviço do Estado ou de outrem. 

Nesse contexto, a dignidade da pessoa humana é um elemento jurídico que qualifica o 

indivíduo e que reconhece a sua personalidade, atribuindo valores e a suscetibilidade de 

titularizar direitos para resguardar a proteção dos bens fundamentais da pessoa, bem como 

estabelece deveres ao Estado e a outros indivíduos da comunidade de respeitar os bens 

existenciais dos indivíduos. A afirmação da dignidade humana pelo sistema normativo conduz 

ao reconhecimento da pessoa como um ser humano dotado de autonomia, de liberdade e de 

personalidade, com a possibilidade de aquisição de direitos subjetivos em igualdade de 

condições. 

Jesús González Pérez reconhece que a pessoa é o protagonista do direito positivo, 

sendo o principal destinatário das tarefas e finalidades do Estado, o que corresponde a um 

dever por parte do poder público de respeitar a sua autonomia e liberdade e de buscar garantir 

o desenvolvimento de sua personalidade, bem como de promover condições para a efetivação 

de sua dignidade ou de remover os obstáculos que impeçam a sua realização. Por tais razões, 

a dignidade da pessoa humana é uma categoria voltada para o indivíduo concreto e, 

consequentemente, importará ao Estado o reconhecimento da personalidade jurídica da 

pessoa, por meio da aptidão para titularizar direitos e assumir obrigações na ordem jurídica, 

com o objetivo de assegurar o livre desenvolvimento de sua personalidade418. 

O constitucionalismo e o avanço civilizatório mundial atribuíram um conteúdo 

humanista à Constituição, encontrando o seu fundamento na valorização da pessoa e no 

comprommisso com as garantias dos direitos subjetivos dos indivíduos contra todas as formas 

de injustiças e de opressões419. A respeito disso, a dignidade da pessoa humana passou a ser 

considerada um valor fundamental intrínseco de cada pessoa que incute um dever moral de 

respeito (postulado ético) e, um princípio jurídico que realiza a justificação dos direitos 

fundamentais (fundamentalidade) contra os abusos e violações perpetrados pelo Estado ou por 

terceiros, em virtude de desempenhar uma função de instrumento de interpretação para 

                                            
418 GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús. La dignidade de la persona. 2ª ed. Madrid: Civitas, 2011, p. 75-77. 
419 SARMENTO, Daniel. Dignidade da pessoa humana: conteúdo, trajetórias e metodologia. Belo Horizonte: 
Fórum, 2016, p. 15. 
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solucionar lacunas, ambiguidades e colisões normativas de direitos ou de casos de desacordos 

morais420. 

Em seu sentido ético, a dignidade representa a autonomia do sujeito de se 

autodeterminar, de usufruir de uma liberdade e de valores íntrinsecos à condição humana, o 

que torna um sujeito merecedor de respeito e de proteção estatal. De outro lado, no sentido 

jurídico, a dignidade representa uma norma-princípio que serve de fundamento de validade 

para elaboração normativa, de fundamento para positivação dos direitos fundamentais, assim 

como meio de interpretação para solução de controvérias envolvendo valores ou dimensões 

do ser humano. 

Não obstante, a dignidade da pessoa é aplicada como pressuposto dos ideais de justiça, 

ao revelar a condição superior e especial do homem no universo e pela sua condição de ser 

uma pessoa - dotada de razão e de sentimentos -, independentemente das questões de 

merecimento pessoal ou social (mérito ou prestígio), assim como por ser um valor integrante 

das qualidades inerentes a todas as pessoas421. O seu reconhecimento jurídico faz com que o 

poder político outorgue prerrogativas ao indivíduode de ser respeitado como pessoa humana, 

de não ser submetido a tratamentos desumanos ou degradantes e de usufruir de um mínimo 

existencial para ter uma vida condigna e com liberdade. 

A dignidade surge como uma essência do indivíduo e como emanação de um conjunto 

de condições externas necessárias para assegurar o desenvolvimento social e o progresso da 

humanidade. Em sua concepção humanista, a dignidade pressupõe as mínimas condições para 

subsistência humana em todas as suas potencialidades - indivíduo como um todo -, pois 

reconhece no homem o seu principal papel de formulador de valores morais e jurídicos diante 

das situações concretas422. 

Em linhas gerais, o objetivo da ordem jurídica em resguardar o valor da dignidade da 

pessoa é de reconhecer a personalidade humana e de garantir a liberdade, a igualdade e de 

assegurar o exercício dos direitos humanos, dos direitos fundamentais e dos direitos de 

personalidade a uma determinada pessoa individual exposta ao risco de sofrer uma violação 

de um bem tutelado pelo direito positivo. Nestes termos, o reconhecimento da dignidade da 

                                            
420 BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo: a 
construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. 3ª reimp. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 
111. 
421 ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. O princípio da dignidade da pessoa humana e a exclusão social. Revista 
Interesse Público, São Paulo, ano 1, nº 4, out./nov. 1998, p. 26.  
422 ALARCÓN, Pietro de Jesús Lora. Patrimônio genético humano e sua proteção na Constituição Federal de 
1988. São Paulo: Método, 2004, p. 53.  
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pessoa humana pelo ordenamento jurídico é uma condição para o Estado assegurar a proteção 

do indivíduo, em razão de sua autonomia e individualidade personalística no universo dos 

seres, assim como para atribuir prerrogativas com a finalidade de assegurar os atributos da 

personalidade e dos valores humanos423. 

Como se pode observar, a dignidade da pessoa é uma decorrência da autonomia 

individual do sujeito, que compreende os seguintes pressupostos: a) a prerrogativa da pessoa 

de escolher os seus objetivos e propósitos de vida e o poder de limitação do Estado sobre a 

liberdade individual para salvaguardar a liberdade de outros indivíduos ou da coletividade; b) 

o dever de proteção estatal à integridade pessoal e dos atributos da personalidade humana; c) a 

proibição de discriminação e diferenciação por parte do Estado para assegurar a igualdade; d) 

a garantia a todos os indivíduos a um mínimo existencial ou aos pressupostos materiais 

mínimos de uma vida digna424. 

Nessa perspectiva, cabe ressaltar que a expressão dignidade da pessoa humana possui 

um sentido distinto da dignidade humana. A palavra dignidade da pessoa humana é dirigida 

ao homem concreto e individual ou a pessoa real do quotidiano e, por outro lado, a dignidade 

humana representa a pessoa abstrata ou um ideal humanista que compreende a qualidade 

comum pertencente a todas as pessoas. Assim, percebe-se que a ordem jurídica visa assegurar 

a proteção da dignidade da pessoa humana porque considera o homem e a mulher um ser 

irredutível, insubstituível e irrepetível, cujos direitos fundamentais são enunciados e 

protegidos pela norma constitucional425. 

Por seu turno, a noção de dignidade humana evoca duas ideias distintas: a dignidade 

da espécie humana e a dignidade da pessoa humana. A dignidade da espécie humana é o 

reconhecimento de que o ser humano ocupa uma posição superior e privilegiada em relação 

aos demais seres que habitam o universo. No sentido oposto, a dignidade da pessoa humana é 

                                            
423 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade (da pessoa) Humana e Direito Fundamentais na Constituição Federal 
de 1988. 10ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015, p. 179. Nestes termos, de acordo com Ingo 
Wolfgang Sarlet a dignidade é um valor atribuído às pessoas nas relações intersubjetivas por sua condição 
humana e o seu reconhecimento pelo direito positivo gera uma proteção ao indivíduo no ordenamento jurídico-
constitucional, outorgando um complexo de posições jurídicas fundamentais.  
424 COSTA NETO, João. Dignidade humana: visão do Tribunal Constitucional Alemão, do STF e do Tribunal 
Europeu. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 177-178. 
425 MIRANDA, Jorge. A Constituição portuguesa e a dignidade da pessoa humana. Revista de Direito 
Constitucional e Internacional, São Paulo, ano 11, n° 45, out./dez. 2003, p. 84. 
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a concepção de que todas as pessoas têm um valor intrínseco de dignidade, devendo ser 

tratadas com respeito e consideração em igualdade de condições por outrem426. 

Em apertada síntese, a dignidade humana é originária do pensamento religioso e 

filosófico que contribuíram com a ideia antropocêntrica - visão de mundo reservada ao ser 

humano com uma função central no universo -, designando um valor intrínseco de cada 

pessoa e a capacidade individual de ter acesso à razão, de fazer escolhas morais e determinar 

o seu próprio destino427. O termo dignidade deriva do latim “dignitas”, como expressão de 

uma virtude, honra, merecimento, consideração ou a qualidade moral que possui uma 

determinada pessoa, bem como era utilizada como justificativa moral de um dever de respeito 

para com o próprio indivíduo. Ademais, a dignidade também é compreendida como o caráter 

de distinção ou de honraria atribuída a uma pessoa, em virtude do cargo ou do título de alta 

graduação428. 

No seu sentido literal, o termo dignidade expressa uma qualidade moral que infunde 

respeito, merecimento, honraria, a consciência de um valor pessoal ou a qualidade do que é 

nobre ou elevado, haja vista que representa um benefício vinculado a cargo proeminente ou a 

um alto título atribuído ao indivíduo429. Nessa linha de análise, consiste no pressuposto de que 

cada ser humano possui um valor intrínseco e desfruta de uma posição especial no 

universo430, ou seja, um valor humanista universal e indivisível com fundamento na liberdade, 

na igualdade e na solidariedade431. 

De acordo com Luís Roberto Barroso, a compreensão contemporânea do termo da 

dignidade da pessoa humana se assenta no pressuposto de que cada ser humano possui um 

valor instrínseco e desfruta uma posição especial na ordem universal432. Por derradeiro, José 

Joaquim Gomes Canotilho e Vital Moreira discorrem que a análise do conteúdo da dignidade 

                                            
426 SARMENTO, Daniel. Dignidade da pessoa humana: conteúdo, trajetórias e metodologia. Belo Horizonte: 
Fórum, 2016, p. 27-28. 
427 BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo: a 
construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. 3ª reimp. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 
61. 
428 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. 31ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 467. 
429 HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houassis da Língua Portuguesa. 2ª ed. Rio de 
Janeiro: Objetiva, 2007, p. 1.040. 
430 BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo: a 
construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. 3ª reimp. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 
14. 
431 VILAÇA, José Luís da Cruz. Dignidade do ser humano. In: SILVEIRA; Alessandra; CANOTILHO, Mariana. 
Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia comentada. Coimbra: Almedina, 2013, p. 33. 
432 BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo: a 
construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. 3ª reimp. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 
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da pessoa humana é articulada sobre três dimensões correlacionadas - dignidade na dimensão 

intrínseca do indivíduo, dignidade na dimensão carecedora de prestação e dignidade na 

dimensão de reconhecimento -, que são destinadas à solução de controvérsias normativo-

constitucionais, conforme se observa: 

 

A dignidade da pessoa humana constitui um «dado prévio» («a precondição») da 
legitimação da República como forma de domínio político, mas não se trata de um 
dado fixista, invariável e abstracto. A dimensão instrínseca e atonónoma da 
dignidade da pessoa humana articula-se com a liberdade de conformação e de 
orientação da vida segundo o projecto espiritual de cada pessoa, o que aponta para a 
necessidade de, não obstante a existência de uma constante antropológica, haver 
uma abertura às novas exigências da própria pessoa humana. Estas novas exigências 
podem reclamar a necessidade de prestações (públicas ou privadas) enriquecedoras 
das irradiações físicas e espirituais da pessoa. A dignidade da pessoa humana 
pressupõe ainda reclações de reconhecimento intersubjectivo, pois a dignidade de 
cada pessoa deve ser compreendida e respeitada em termos de reciprocidade de uns 
com os outros.433 

 

No sentido técnico-jurídico, a dignidade da pessoa humana possui duas vertentes, uma 

concepção voltada para o direito subjetivo de inviolabilidade da vida humana ou do direito ao 

mínimo existencial, bem como outro sentido relacionado a um princípio jurídico fundamental 

do sistema normativo434. Na ordem jurídico-constitucional, a dignidade da pessoa humana 

assume uma feição de princípio constitucional estruturante do ordenamento jurídico ou como 

um direito fundamental do indivíduo relacionado ao direito à vida e ao direito ao mínimo 

existencial. 

O papel jurídico desempenhado pela dignidade da pessoa humana é de reconhecer que 

todos os seres humanos possuem igual autonomia (autodeterminação), liberdade e 

personalidade para titularizar direitos e assumir responsabilidades nas suas projeções sociais, 

com potencialidades para exigir uma prestação estatal ou para exigir o cumprimento de um 

dever de respeito ou de proteção ao mínimo existencial contra os abusos e injustiças 

cometidas por parte do Estado ou de particulares. 

A jurisprudência constitucional contemporânea desenvolveu dois sentidos acerca do 

princípio. Em um primeiro momento, a dignidade da pessoa humana passou a representar um 

princípio jurídico que fundamenta a enunciação dos direitos subjetivos - direitos humanos, 

                                            
433 CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MOREIRA, Vital. Constituição da República Portuguesa anotada. São 
Paulo: Revista dos Tribunais/Coimbra, 2007, v.1, p. 198. 
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Direito Constitucional: estudos em homenagem a Manoel Gonçalves Ferreira Filho. São Paulo: Dialética, 1999, 
p. 193. 



173 

 

 

direitos fundamentais, direitos de personalidade -, haja vista que se o indivíduo não dispuser 

de nenhum direito poderá se encontrar em uma situação de indignidade efetivamente 

inconveniente. Por outro lado, a dignidade da pessoa humana também passou a designar um 

direito subjetivo do indivíduo à inviolabilidade da vida e o direito ao mínimo de condições 

existenciais435. 

O Tribunal Constitucional Alemão entende que a dignidade da pessoa humana é um 

direito fundamental porque traduz em uma norma que atribui um conjunto de prerrogativas e 

faculdades em favor dos indivíduos pela condição especial de ser pessoa humana436. Todavia, 

na ordem jurídica brasileira, a qualificação da dignidade da pessoa humana constitui em um 

princípio jurídico fundamental do Estado e não como um direito fundamental, ou seja, a 

dignidade da pessoa humana representa uma declaração de conteúdo moral consubstanciada 

em uma norma jurídico-positiva de status constitucional. Assim, a condição assumida no 

ordenamenamento jurídico brasileiro é uma norma-princípio constitucional de valor superior 

do sistema normativo437. 

O Tribunal Constitucional de Portugal entendeu que o sentido atribuído à dignidade é 

realizado numa perspectiva da dimensão objetiva de valores, como critério de legitimação ao 

exercício do poder estatal. De modo geral, a dignidade da pessoa humana não aparece no 

sistema jurídico como um direito fundamental, mas poderá servir de base à invocação das 

posições subjetivas dos indivíduos porque é um princípio jurídico constitucional voltado para 

a concretização e a delimitação do conteúdo dos direitos fundamentais e de outros direitos 

constitucionalmente assegurados438. 

No julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 639.337/SP, o 

Supremo Tribunal Federal considerou o direito ao mínimo existencial como emanação do 

princípio da dignidade da pessoa humana, em razão de compreender um complexo de 

prerrogativas capaz de garantir condições adequadas aos indivíduos para uma existência digna 

                                            
435 DELPÉRÉE, Francis. O direito à Dignidade Humana. In: BARROS, Sérgio Resende de; ZILVETI, Fernando 
Aurélio. Direito Constitucional: estudos em homenagem a Manoel Gonçalves Ferreira Filho. São Paulo: 
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436 COSTA NETO, João. Dignidade humana: visão do Tribunal Constitucional Alemão, do STF e do Tribunal 
Europeu. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 175. 
437 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade (da pessoa) Humana e Direito Fundamentais na Constituição Federal 
de 1988. 10ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015, p. 82. 
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Lisboa, 03 de março de 2009. Disponível em: 
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e para garantir o acesso aos direitos fundamentais previstos na Constituição439. De outro lado, 

no julgamento do Habeas Corpus 85.237-8/DF, a Corte Constitucional brasileira entendeu que 

o postulado da dignidade da pessoa humana é um princípio jurídico interpretativo 

fundamentador da ordem republicana e democrática do Estado de Direito, haja vista que 

representa um valor-fonte de conformação e de inspiração a todo o ordenamento jurídico440. 

Nesse contexto, a incorporação da dignidade da pessoa humana no sistema jurídico-

constitucional se consubstancia em uma norma jurídica revestida de qualificação e de 

conteúdo moral relacionado aos valores instrínsecos do ser humano, que infunde um dever de 

respeito e proteção às pessoas por desfrutarem de uma posição especial e distinta no universo. 

Os Tribunais, usualnmente, recorrem à aplicação do princípio da dignidade para resolver 

casos de riscos imprevisíveis ou de casos complexos resultantes dos avanços sociais, 

científicos, tecnológicos, com o intuito de resguardar a proteção dos bens do indivíduo e para 

assegurar uma participação adequada na vida social, cultural e política do Estado441. 

A norma constitucional compreende dois valores jurídicos fundamentais: o da 

dignidade e o da pessoa humana. De acordo com a filosofia kantiana, a pessoa humana 

representa o ser racional e fonte de imputação de todos os valores atribuídos pelo direito 

positivo. Por conseguinte, a dignidade é o atributo intrínseco da pessoa humana que 

representa um valor interno e superior do indivíduo, por ser insubstituível e acima de qualquer 

apreciação econômico-financeira442. Os valores da dignidade da pessoa humana são dados 

apriorísticos e preexistente ao jurídico, portanto, cabe ao direito positivo reconhecer a sua 

existência e transformar o postulado da dignidade da pessoa humana em um princípio jurídico 

de valor supremo do escalonamento normativo. 

Desse modo, o princípio jurídico é composto pelos seguintes elementos que formam o 

seu conteúdo mínimo, a saber: o valor instrínseco, a autonomia e o valor comunitário. O valor 

instrínseco é o elemento ontológico da dignidade, que corresponde o conjunto de 

características comuns dos seres humanos (aspectos físicos, psíquicos, morais e intelecituaos), 

bem como o status de especialidade da pessoa no mundo dos seres. A autonomia é o elemento 
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Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, Brasília, DF, 23 de agosto 2011. Disponível em: 
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ético da dignidade, que fundamenta o livre arbítrio dos indivíduos, a autonomia da vontade ou 

a liberdade de escolha, representando o direito de cada pessoa tomar suas próprias decisões e 

de perseguir seu ideal ou projeto de vida boa. O valor comunitário é o elemento social da 

dignidade, que representa a intervenção social e estatal legítima para determinação dos limites 

da autonomia pessoal, isto é, os valores comunitários que restrigem a autonomia pessoal e as 

liberdades individuais443. 

Segundo Ingo Wolfgang Sarlet, a dignidade da pessoa humana na sua perspectiva 

multidimensional, aberta e inclusiva representa um princípio valorativo sobre a própria 

condição humana, voltado para as relações intersubjetivas dos indivíduos e para as suas 

projeções sociais, conforme ensina:  

 

“Assim sendo, termos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e 
distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito 
e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um 
complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra 
todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as 
condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e 
promover sua participação ativa e coresponsável nos destinos da própria existência e 
da vida em comunhão com os demais seres humanos, mediante o devido respeito aos 
demais seres que integram a rede da vida.”444 

 

Em outro ponto de vista, Daniel Samento assevera que a dignidade da pessoa humana 

é um princípio constitucional fundamental do sistema normativo que tem por finalidade 

proteger todas as dimensões da personalidade humana (física, psíquica, moral e intelectual)445. 

Nesse sentido deve-se dizer que a dignidade é um princípio instrumental constitutivo da 

ordem jurídica democrática, em razão de estabelecer os direitos essenciais que uma 

comunidade política deve conceder para possibilitar o respeito recíproco entre os indivíduos, 

enquanto membros de uma associação voluntária de pessoas livres e iguais446. 

Do mesmo modo, Jesús González Pérez discorre que a dignidade da pessoa humana se 

refere à noção de superioriedade do indivíduo porque consubstancia em um princípio 

fundamental positivado na Constituição, com eficácia vinculante aos poderes públicos e os 
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particulares. Nessa linha de pensamento, a dignidade da pessoa é uma categoria jurídica que 

corresponde ao homem - um ser humano dotado de inteligência e de liberdade, distinto e 

superior a toda a obra da criação -, por ser merecedor de tutela pela sua condição humana447. 

Não obtante, os Tribunais Constitucionais consideram a dignidade da pessoa humana 

um valor ético fundamental que foi incorporado pela Constituição como um princípio jurídico 

nuclear do sistema normativo, que fundamenta os direitos e garantias fundamentais e que 

reconhece a autodeterminação e a responsabilidade dos indivíduos em uma determinada 

comunidade política. O Tribunal Constitucional de Portugal reconhece que a dignidade da 

pessoa humana é um valor axial e nuclear da Constituição que inspira e fundamenta todo o 

ordenamento jurídico, bem como pondera que a dignidade da pessoa humana - um valor 

eminentemente do homem enquanto pessoa humana autônoma, livre e socialmente 

responsável por suas condutas -, consiste em um princípio que regulamenta a ordem jurídico-

constitucional448. 

O Tribunal Constitucional Espanhol também reconhece que o valor da vida humana 

está substancialmente relacionado com a dimensão moral da pessoa, haja vista que a 

Constituição positivou a dignidade da pessoa humana como um valor jurídico fundamental do 

sistema normativo. Por conseguinte, ressalta que a dignidade é uma expressão de valor 

espiritual e moral inerente à pessoa humana por se manifestar na autodeterminação dos 

indivíduos de forma consciente e responsável, bem como por resultar em um mandamento de 

respeito à pessoa por parte do Estado e dos particulares449. 

Nestes termos, José Manuel M. Cardoso da Costa ressalta que a previsão normativa da 

dignidade da pessoa humana decorre do reconhecimento da autonomia ética do homem - 

pessoa individual e singular com prerrogativa de autodeterminação e liberdade -, portador de 

uma vocação e de um destino de realizações (único e irrepetível), com prerrogativas e 

responsabilidades em igualdade de condições numa organização social, de modo que nenhum 

ser humano seja reduzido a mero instrumento ou que seja servo de outrem450.   

                                            
447 GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús. La dignidade de la persona. 2ª ed. Madrid: Civitas, 2011, p. 165. 
448 PORTUGAL. Tribunal Constitucional. Acórdão nº 105/90. Relator Conselheiro Bravo Serra, Lisboa, 29 de 
março de 1990. Disponível em: <http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19900105.html>. Acesso em 
15 de dez. 2016. 
449 ESPANHA, Tribunal Constitucional. Sentencia 53/1985. Relator Francisco Rubio Llorente, Madrid, 11 de 
abril de 1985. Disponível em: <https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-T-1985-9096>. Acesso em 15 de 
dez. 2016. 
450 COSTA, José Manuel M. Cardoso da. O princípio da dignidade da pessoa humana na Constituição e na 
Jurisprudência Constitucional Portuguesas. In: BARROS, Sérgio Resende de; ZILVETI, Fernando Aurélio. 
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Em outra perspectiva, a dignidade da pessoa humana também representa um valor de 

base filosófica positivado constitucionalmente, em virtude dos terríveis atos praticados pelos 

nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, que resultou na vulneração dos valores dos seres 

humanos e no desrespeito à dignidade das pessoas451. A sua consagração se tornou um 

mandamento central para as Constituições dos Estados e um produto jurídico de superação 

contra os regimes autoritários452, em razão de estabelecer um conjunto de deveres jurídicos 

para resguardar a proteção dos bens e dos valores da pessoa humana em face dos abusos e 

violações cometidas pelo Estado ou por terceiros. 

Como se depreende, a ordem constitucional contemporânea está ancorada no valor 

ético-jurídico fundamental da dignidade da pessoa humana, como um princípio jurídico 

revestido de valores destinado à proteção individual e concreta das pessoas. O status jurídico-

constitucional da dignidade humana é dotado de elevado grau de generalidade e abstração, 

que sedimenta e cristaliza uma síntese dos principais desenvolvimentos teológicos, 

filosóficos, ideológicos e políticos em torno da pessoa e do significado de suas capacidades, 

exigências e objetivos (espirituais, morais, racionais, intelectuais, emocionais, físicos e 

sociais), assim como de suas limitações e necessidades453. 

Por outro enfoque, a norma constitucional reconhece que o poder e o domínio estatal 

estão assentados nos pressupostos da supremacia da pessoa humana e da noção de que a 

pessoa é um sujeito de direito, com uma finalidade específica e única nas suas relações 

jurídico-sociais. Nessa linha de análise, a elevação normativa da dignidade da pessoa humana 

teve uma função decisiva voltada para a legitimação do poder e para estabelecer limites contra 

o totalitarismo e contra as experiências históricas de aniquilação dos seres humanos 

(escravidão, inquisição, nazismo, genocídios)454. 

Portanto, a dignidade da pessoa humana é um princípio jurídico com status 

constitucional norteador do Estado Democrático de Direito e dos direitos fundamentais, que 

serve como uma cláusula aberta para atividade interpretativa e para aplicação das normas. No 
                                                                                                                                        
Direito Constitucional: estudos em homenagem a Manoel Gonçalves Ferreira Filho. São Paulo: Dialética, 1999, 
p. 154-155. 
451 SILVA, José Afonso da. A dignidade da pessoa humana como valor supremo da democracia. Revista de 
Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 212, abr./jun.1998, p. 89. 
452 BITENCOURT NETO, Eurico. O direito ao mínimo para uma existência digna. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2010, p. 62. 
453 MACHADO, Jónatas Eduardo Mendes. Liberdade de programação televisiva: notas sobre os seus limites 
constitucionais negativos. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). Direitos fundamentais, informática e 
comunicação: algumas aproximações. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 134. 
454 CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MOREIRA, Vital. Constituição da República Portuguesa anotada. São 
Paulo: Revista dos Tribunais/Coimbra, 2007, v.1, p. 198. 
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direito positivo brasileiro, a dignidade da pessoa humana consiste em um princípio central 

(unidade normativa) da ordem jurídica, ao desempenhar uma função de vetor para 

interpretações e como fundamento dos direitos da pessoa humana.  

Ademais, a tutela dos direitos subjetivos da pessoa - direitos humanos, direitos 

fundamentais e direitos de personalidade - são concretizações (materializações) que decorrem 

da positivação da dignidade da pessoa humana nos documentos jurídicos, por conta de 

reconhecer a personalidade das pessoas e de atribuir prerrogativas individuais, bem como por 

estabelecer deveres normativos de respeito e de proteção ao poder público, devido às 

qualidades de autonomia, de liberdade e de dignidade dos indivíduos. 

A norma constitucional reconhece a inviolabilidade dos valores humanos e outorga 

aos indivíduos direitos subjetivos destinados à proteção da pessoa concreta com base na 

dignidade humana, em virtude do princípio atribuir sentido ao regime dos direitos 

fundamentais, representar uma unidade de interpreção e aplicação normativa e por legitimar a 

ordem constitucional vigente. Assim sendo, a Constituição possui um caráter compromissório 

com a dignidade da pessoa humama por exercer uma função jurídica de unidade de sentido, 

de valor e de concordância prática com o regime dos direitos fundamentais, colocando a 

pessoa como fundamento e o único destinatário das atividades do Estado455.  

A ordem jurídica visa tutelar a pessoa humana (nacional, estrangeiro e apátridas), 

assegurando o respeito e a proteção dos direitos fundamentais proclamados pelas disposições 

constitucionais para viabilizar o desenvolvimento da personalidade dos indivíduos, sem 

qualquer forma de discriminação e sem quaisquer interferências dos poderes constiuídos ou 

de terceiros, assim como para possibilitar a concretização dos objetivos fundamentais de uma 

sociedade livre, justa e solidária (art. 3º CF/88). 

A tutela jurídica recai sobre todos os homens e mulheres indistintamente, uma vez que 

a dignidade de cada homem e cada mulher está presente nas qualidades intrínsecas do ser 

humano e de todas as faculdades da humanidade456. Em síntese, o poder público deve proteger 

e promover a efetivação da dignidade da pessoa humana para garantir a igualdade entre 

homens e mulheres, com o propósito de corrigir as desigualdades socioeconomicas e para 

assegurar o pleno exercício dos direitos em igualdade de condições. 

                                            
455 MIRANDA, Jorge. A Constituição portuguesa e a dignidade da pessoa humana. Revista de Direito 
Constitucional e Internacional, São Paulo, ano 11, n° 45, out./dez. 2003, p. 81. 
456 MIRANDA, Jorge. A Constituição portuguesa e a dignidade da pessoa humana. Revista de Direito 
Constitucional e Internacional, São Paulo, ano 11, n° 45, out./dez. 2003, p. 85. 
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A Constituição Federal brasileira incorpora a dignidade da pessoa humana como um 

princípio jurídico para resguardar o mínimo de respeito (abstenção), de proteção (defesa) e de 

promoção (concretização) dos direitos subjetivos atribuídos às pessoas da comunidade em 

razão da sua própria condição humana, com uma eficácia extensiva às relações públicas e 

privadas. No julgamento do Habeas Corpus 82.424/RS, a Suprema Corte brasileira 

reconheceu que a dignidade da pessoa erige e organiza a sociedade humana porque está 

baseada na respeitabilidade da dignidade do ser humano e da garantia de sua pacífica 

convivência social e, do mesmo modo, ressaltou que as condutas aéticas e imorais contra a 

dignidade da pessoa humana possibilitam uma repulsiva ação e repressão por parte do Estado, 

por constituírem atitudes de densa intolerabilidade social e pela violação da ordem jurídico-

positiva constitucional457. 

Dessa forma, no sistema jurídico brasileiro, o princípio da dignidade da pessoa 

humana representa uma norma jurídico-constitucional fundamental dotada de força normativa 

e com eficácia vinculante aos poderes estatais, que justifica a legitimação do Estado 

Democrático de Direito e a incorporação dos direitos fundamentais e de personalidade, 

visando resguardar a proteção dos bens e valores intrínsecos da pessoa humana contra os atos 

lesivos de terceiros. 

 

 

a) A construção histórica e o processo de reconhecimento da dignidade da pessoa 

humana na ordem jurídico-constitucional 

 

 

No decorrer da história, a dignidade da pessoa humana surgiu como um dado 

fundamental de cunho civilizatório da humanidade e como resultado das necessidades pelo 

reconhecimento em cada ser humano, enquanto valor supremo e intangível a ser respeitado 

por todos os indivíduos458. O seu reconhecimento jurídico surgiu com o advento das 

necessidades de proteger a pessoa dos abusos e atrocidades cometidas pelos Estados 

                                            
457 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 82424/RS. Relator Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, 
Brasília, DF, 17 de setembro de 2003. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=79052>. Acesso em 15 de dez. 2016. 
458 GOMES, Sergio Alves. O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à 
educação. Revista de Direito Constitucional e Internacional, São Paulo, ano 13, nº 51, abr./jun. 2005, p. 79. 
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arbitrários, por meio de um consenso universal para assegurar a inviolabilidade da vida 

humana e de promover o desenvolvimento da personalidade do indivíduo.  

A construção jurídica da dignidade da pessoa humana é resultado do pensamento 

filosófico, do ideário judaico-cristão e das grandes guerrras mundiais, bem como das 

reinvindicações e necessidades de se garantir a proteção das pessoas nas Constituições em 

face dos abusos do poder estatal e de terceiros. Como observa Luís Roberto Barroso, a noção 

e o desenvolvimento da dignidade da pessoa humana possui origens religiosas (tradição 

judaico-cristã), filosóficas (iluminismo) e um marco histórico significativo (Segunda Guerra 

Mundial)459. 

Do mesmo modo, Ana Paula Barcellos entende que o reconhecimento da dignidade da 

pessoa humana está baseado em quatro momentos históricos distintos, a saber: a) 

Cristianismo, uma vez que buscou valorizar a pessoa individual e a igualdade entre os homens 

com base nos sentimentos de solidariedade; b) Movimentos iluminista e humanista, porque 

colocaram o homem numa posição central do universo e buscaram estabelecer direitos 

individuais ao homem com o objetivo de limitar o exercício do poder; c) O pensamento 

kantiano, pela formulação da dignidade ontológica de que o homem é um fim em si mesmo e 

não uma função do Estado e da sociedade; d) Segunda Guerra Mundial, tendo em vista as 

trajédias e os desrespeitos praticados contra as pessoas durante o regime nazista. Nesse passo, 

a partir daí surgiu um consenso de nível mundial dos países sobre o dever de respeitar, 

proteger e de promover a valorização das pessoas e da sua dignidade460. 

Na antiguidade clássica, o pensamento filosófico e político atribuía à dignidade um 

sentido de posição social ocupada por um indivíduo ou de grau de reconhecimento pelos 

membros da comunidade. Por outro lado, no pensamento estoico, a dignidade designava as 

qualidades inerentes do ser humano, como um ser dotado de liberdade e igualdade que os 

diferenciavam dos demais seres461. O sentido atribuído à dignidade estava associado a um 

dever de geral de respeito, honra e deferência de determinados indivíduos ou de instituições 

merecedores de tratamento distintos, isto é, estava relacionada ao status pessoal de alguns 

indivíduos pelas posições políticas ou sociais ocupadas, em virtude da titularidade de 

                                            
459 BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo: a 
construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. 3ª reimp. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 
14. 
460 BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade da 
pessoa humana. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 125-132.   
461 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade (da pessoa) Humana e Direito Fundamentais na Constituição Federal 
de 1988. 10ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015, p. 33. 
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determinadas funções públicas, assim como servia para qualificar determinadas instituições 

ou designar a supremacia dos poderes462. 

Por conseguinte, no período do império romano, o valor da dignidade não era 

distribuída igualmente entre os homens, pois estava presente nos diferentes graus de mérito de 

uma determinada pessoa. A dignidade humana designava o prestígio e a honra de um 

indivíduo com destaque pessoal, que acarretava em um dever de respeito à pessoa com 

prestígio ou com um mérito elevado463. 

Na Roma antiga, a dignidade representava o valor que a República atribuía ao 

desempenho democrático e à orientação do bem comum, designando o prestígio de estadistas 

e os titulares de cargos públicos que desempenhavam suas funções na “res publica”. Em 

seguida, no humanismo romano, a dignidade estava baseada na posição ontológica distinta do 

ser humano em relação ao universo, devido à propriedade da espécie como ser dotado de 

racionalidade464. 

Em relação ao período medieval, o sentido atribuído à dignidade sofreu modificações 

devido as influências da religião cristã (cristianismo). Os seres humanos eram dignos por 

serem obras da divindade e por possuírem uma relação de aproximação com o divino, em 

razão de terem sido criados à imagem e semelhança de Deus (“Imago Dei”), o que fez 

revigorar os valores da fraternidade e de solidariedade de cada pessoa de amar o seu próximo 

na mesma proporção465. Não obstante, a superioridade humana advém da caraterística de sua 

racionalidade e do seu livre arbítrio, por ter sido feito de acordo com a imagem e semelhança 

de Deus, assim, segundo Tomás de Aquino, o homem é digno por ter uma ordem hirárquica 

superior ditada pelo divino466. 

Nesse tempo, o Cristianismo apresentou uma nova concepção sobre o significado da 

dignidade da pessoa humana, haja vista que designava o homem racional e superior criado por 

Deus, bem como possuidor de dignidade em igualdade de condições com os seus 

                                            
462 BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo: a 
construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. 3ª reimp. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 
13. 
463 COSTA NETO, João. Dignidade humana: visão do Tribunal Constitucional Alemão, do STF e do Tribunal 
Europeu. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 23. 
464 HABERMAS, Jürgen. Um ensaio sobre a Constituição da Europa. Lisboa: Edições 70, 2012, p. 44-45. 
465 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade (da pessoa) Humana e Direito Fundamentais na Constituição Federal 
de 1988. 10ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015, p. 35-36. 
466 SARMENTO, Daniel. Dignidade da pessoa humana: conteúdo, trajetórias e metodologia. Belo Horizonte: 
Fórum, 2016, p. 31-32. 
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semelhantes467. Ademais, ressalta-se que a doutrina cristã foi fundamental para o 

reconhecimento histórico de uma dignidade inata ao ser humano, em razão de prestigiar os 

ensinamentos do evangelho de que todos os homens são iguais e dotados de dignidade por 

serem filhos do criador468.  

No período moderno, os movimentos renascentistas e humanistas provocaram 

modificações no pensamento e nas estruturas sociais - o homem passou a ser o centro do 

universo -, sendo que a dignidade da pessoa passou a representar o sentido de liberdade e de 

livro arbítrio do invidíduo, ou seja, a sua capacidade de autodeterminação469. A ideia de 

universalidade dos homens e a igualdade de todos os seres humanos à imagem e semelhança 

de Deus foi fundamental para a concepção da dignidade humana adotada hodiernamente e 

para a concretização dos postulados suprapositivos que serviram de orientação, limitação e de 

critério de legitimidade ao exercício do poder político470. 

A centralidade do homem no universo e a acentuação da atividade da pessoa 

marcaram o período moderno. Segundo Giovanni Pico Della Mirandola, o homem é digno por 

ser dotado pelo criador de um poder de livre arbítrio e de racionalidade, com a capacidade 

para se autodeterminar471, ou seja, a dignidade humana repousa na autonomia individual e na 

capacidade que o ser humano possui de fazer suas escolhas, representando um atributo de 

todas as pessoas individuais472.  

Nesse contexto modeno renascentista, o homem era considerado um ser humano 

dotado de autonomia, liberdade e de racionalidade capaz de projetar sua vida de acordo com 

suas escolhas e vontades, portanto, a dignidade estava vinculada com a autodeterminação do 

indivíduo (livre arbítrio) de fazer suas escolhas. No entanto, apenas no iluminismo foi que a 

dignidade da pessoa humana começou a ganhar impulso com a centralidade do homem e com 

o advento da cultura dos direitos individuais473. 

                                            
467 GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús. La dignidad de la persona. 2ª ed. Madrid: Civitas, 2011, p. 31. 
468 BITENCOURT NETO, Eurico. O direito ao mínimo para uma existência digna. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2010, p. 63. 
469 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade (da pessoa) Humana e Direito Fundamentais na Constituição Federal 
de 1988. 10ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015, p. 36. 
470 PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Los Derechos Fundamentales. 11ª ed. Madrid: Tecnos, 2013, p. 26. 
471 MIRANDOLA, Giovanni Pico Della. Discurso sobre a dignidade do homem. 6ª ed. Lisboa: Edições 70, 
2011, p. 53-57. 
472 SARMENTO, Daniel. Dignidade da pessoa humana: conteúdo, trajetórias e metodologia. Belo Horizonte: 
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No período iluminista houve a reafirmação da liberdade e da igualdade entre as 

pessoas como direitos naturais do indivíduo. O igualitarismo da dignidade foi consagrado nas 

revoluções francesa e americana com a Declaração de Independência dos Estados Unidos de 

1976 e com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, haja vista que 

reconheceram e proclamaram os direitos naturais dos indivíduos, anteriores e superiores ao 

Estado, com o objetivo de limitar o exercício do poder político e de resguardar a liberdade das 

pessoas contra os abusos dos governantes474. 

Todavia, o verdadeiro sentido atribuído à dignidade da pessoa humana é formulado 

pelo filósofo alemão Imannuel Kant, por meio do pensamento da autonomia ética do ser 

humano, o que fez desvincular o sentido atribuído à dignidade das demais concepções 

clássicas. Nessa perspectiva, a dignidade da pessoa humana passou a ser fundamentada sobre 

a autonomia da vontade do indivíduo, em virtude do homem ser um fim em si mesmo e não 

um meio475.  

A teoria kantiana reconheceu que as pessoas, diferemente das coisas e dos animais, 

possuem uma dignidade e não um preço, portanto, constituem em um fim em si mesmas e não 

um meio. A dignidade está fundamentada nas características da racionalidade e autonomia de 

todas as pessoas humanas (sujeito autodeterminável), em razão de possuírem a capacidade de 

agir de acordo com as leis morais, independentemente da classe social, raça, idedade, cor ou 

de outros aspectos476. A ideia de dignidade surge como um status moral que outorga em favor 

do indivíduo a aptidão de possuir direitos e deveres com oponibilidade “erga omnes”, ou 

                                            
474 SARMENTO, Daniel. Dignidade da pessoa humana: conteúdo, trajetórias e metodologia. Belo Horizonte: 
Fórum, 2016, p. 34-35. 
475 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes e outros escritos. 2ª reimp. São Paulo: Martin 
Claret, 2011, p. 58-59. O imperativo categórico representa que a pessoa, na condição de ser humano, deve ser 
tratada com dignidade por outros indivíduos. O ser humano é dotado de racionalidade e autonomia ética para 
agir conforme sua vontade, razão pela qual o homem é um fim em si mesmo, não admitindo que seja tratado 
como objeto de instrumentalização para outra finalidade diversa. Nestes termos, Kant pondera o seguinte: 
“Agora afirmo, o homem – e, de uma maneira gera, todo o ser racional – existe como um fim em si mesmo, e 
não apenas como meio para o uso arbitrário desta ou daquela vontade. Em todas as suas ações, pelo contrário, 
tanto nas direcionadas a ele mesmo como nas que o são os outros seres racionais, deve ser ele sempre 
considerado simultaneamente como fim. Todos os objetos das inclinações e as necessidades que nelas se 
fundamentam seria sem valor o seu objeto. As próprias inclinações, porém, como fontes das necessidades, tão 
longe estão de possuir um valor absoluto que as torna desejáveis em si mesmas que, muito pelo contrário, 
melhor deve ser o desejo universal de todos os seres racionais em libertar-se totalmente delas. Portanto, o valor 
de todos os objetos que possamos adquirir pelas nossas ações é sempre condicional. Os seres, cuja existência 
não assenta em nossa vontade, mas na natureza, têm, contudo, se são seres irracionais, um valor meramente 
relativo, como meios, e por isso denominam-se coisas, ao passo que os seres racionais denominam-se pessoas, 
porque a sua natureza os distingue já como fins em si mesmos, ou seja, como algo que não pode ser empregado 
como simples meio e que, portanto, nessa medida, limita todo o arbítrio (e é um objeto de respeito).”.  
476 SARMENTO, Daniel. Dignidade da pessoa humana: conteúdo, trajetórias e metodologia. Belo Horizonte: 
Fórum, 2016, p. 35. 



184 

 

 

seja, todos os membros da coletividade tem o dever de respeitar as pessoas e de se abster de 

realizar agressões à autonomia do sujeito477. Os imperativos categóricos são máximas de 

ações universais de que o ser humano nunca poderá ser usado como um meio para atingir 

outras finalidades ou para satisfazer pretensões subjetivas de terceiros. Assim, a dignidade da 

pessoa inspira uma regra ética da autonomia do indivíduo e no respeito ao próximo ou com os 

seus semelhantes478. 

A formulação da ética kantiana representou um passo fundamental para atribuição do 

sentido contemporâneo da dignidade humana, ao estabelecer o poder de autodeterminação do 

indivíduo e um dever moral de respeito ao ser humano ou do dever ético de agir em respeito à 

dignidade da pessoa não como um objeto ou coisa. A noção ética da dignidade da pessoa 

compreende dois sentidos, a saber: a) o primeiro sentido consiste que o indivíduo é um fim 

em si mesmo e nunca um meio para a consecução de um determinado resultado; b) o segundo 

sentido é de que a pessoa possui condições de autonomia e vontade racional para se 

autodeterminar e com a capacidde de seguir as próprias leis que edita para a vida479. 

Por derradeiro, a visão kanitana - estruturadas nas leis morais como máximas de ações 

universalistas - se projetou para o direito positivo, como um instrumento voltado à garantia 

reciproca da igual liberdade entre as pessoas, bem como apresentou uma tendência pela 

universalização dos direitos humanos com fundamento na compreensão igualitária de 

dignidade da pessoa humana. No plano político-jurídico, o processo de universalização dos 

direitos humanos é resultado das profundas alterações culturais do pensamento iluminista e do 

surgimento de uma ética igualitária difundida na sociedade europeia, sendo baseada na 

percepção da pessoa como sujeito de direitos e merecedora de respeito e consideração por 

parte do Estado480. 

                                            
477 COSTA NETO, João. Dignidade humana: visão do Tribunal Constitucional Alemão, do STF e do Tribunal 
Europeu. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 25-27. A dignidade humana surge como prerrogativa apriorística presente 
no indivíduo, fundamentada no status distintivo do ser racional dos demais seres. A posição de destaque e a 
condição peculiar do ser humano no universo têm por efeito torná-lo sujeito de direitos e de deveres para 
resguardar a autonomia da vontade e de assegurar a prerrogativa de autodeterminação individual. Segundo Kant, 
a dignidade humana é reservada ao sujeito transcendental e ao forte conteúdo racionalista, isto é, o ser humano 
goza de dignidade por ser racional e por ter capacidade de autodeterminação.  
478 MORAES, Maria Celina Bodin de. O conceito de dignidade humana: substrato axiológico e conteúdo 
normativo. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). Constituição, Direitos Fundamentais e Direito Privado. 3ª ed. 
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480 SARMENTO, Daniel. Dignidade da pessoa humana: conteúdo, trajetórias e metodologia. Belo Horizonte: 
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A concepção jusnaturalista vivenciada no apogeu do século XVIII fez com que 

remanescesse a consagração da dignidade da pessoa como pressuposto de que o homem, na 

condição de sua própria natureza e independente de qualquer circunstância, é um sujeito 

titular de direitos que deve ser reconhecido e respeitado por outros seres semelhantes e pelo 

Estado481. Nesse sentido, a ideia de dignidade humana constituída a partir da concepção 

kantiana - ser humano dotado de racionalidade e de liberdade para fazer escolhas morais e de 

determinar o seu próprio destino (autodeterminação) -, justificou a sua consagração nos 

documentos internacionais e nas Constituições dos Estados, com o objetivo de proclamar 

direitos titularizados por todas as pessoas em igualdade de condições e para asegurar o 

respeito e a proteção dos indivíduos contra os abusos e violações cometidas pelo poder 

público. 

Por outro lado, a dignidade da pesoa humana teve sua juridicidade reconhecida por 

meio dos intereses sociopolíticos dos Estados, como uma forma de reação às práticas abusivas 

dos movimentos nazistas e facistas durante a Segunda Guerra Mundial, assim como contra 

todas as formas de degradação do ser humano praticados pelos regimes autoritários482. Não 

obtante, as revoluções liberais e o desenvolvimento socioeconômico (industrialização) 

representaram os principais fatores que contribuíram para a consagração dos direitos 

fundamentais e da ideia de dignidade da pessoa humana, transformando um mero postulado 

ético univesal para um princípio jurídico fundamental do sistema normativo e dos direitos 

subjetivos oponíveis contra o Estado483. 

Desse modo, a dignidade da pessoa humana foi incorporada no discurso político para 

promover a paz mundial, a democracia e a proteção aos direitos humanos, sendo, 

posteriormente, consagrada em diversos tratados internacionais de direitos humanos e nas 

Constituições dos Estados em resposta às atrocidades e aos holocaustos praticados pelos 

nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. A sua positivação nos documentos jurídicos 

fundamentou a reaproximação da moral e da filosofia política ao direito positivo, com a tarefa 

                                            
481 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade (da pessoa) Humana e Direito Fundamentais na Constituição Federal 
de 1988. 10ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015, p. 47.  
482 ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. O princípio da dignidade da pessoa humana e a exclusão social. Interesse 
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de modificar o sistema hermenêutico de interpretação das normas jurídicas de acordo com a 

ética e aos valores intrínsecos da dignidade da pessoa humana484. 

Em um primeiro momento, a dignidade da pessoa humana representava uma tarefa de 

natureza política e uma meta a ser alcançada pelos Estados. No entanto, em seguida o valor 

fundamental da dignidade humana - utilizado em proclamações políticas - foi positivado e 

consagrado nos documentos jurídicos internacionais e nas Constituições dos Estados como 

norma jurídica fundamental, dotada de força normativa e de efeitos vinculantes aos poderes 

constituídos, pasando a dirimir as formas de atuação dos agentes públicos e dos particulares. 

Todavia, o momento histórico fundamental que propiciou o reconhecimento jurídico 

da dignidade da pessoa humana foi a Segunda Guerra Mundial, uma vez que deixou de ser um 

postulado ético e mera convicção moral para se constituir em um princípio basilar do direito 

positivo, fundado em um postulado ético suprajurídico (metanorma)485. No século XX, as 

marcadas deixadas pelas barbáries e crueldades das grandes guerras mundiais fizeram com 

que os Estados incorporassem o valor fundamental da dignidade humana como norma 

jurídica, visando resguardar o mínimo de proteção aos bens e aos direitos dos seres humanos.  

Em síntese, a trajetória do reconhecimento da dignidade da pessoa humana passou por 

três momentos históricos importantes ao longo dos séculos, iniciando na antiguidade como 

atributos das elites sociais e depois na modernidade como um predicado atribuído 

universalmente a todas as pessoas. Em segundo momento passou a mirar a pessoa individual e 

concreta, com as suas necessidades materiais psíquicas, imersas em relações intersubjetivas. 

Por último, a dignidade da pessoa humana foi transformada de um mero valor religioso e 

moral para um princípio jurídico central e vinculante da ordem constitucional dos Estados486. 

Nos últimos tempos houve uma multiplicidade de declarações de direitos que 

reconheceu a dignidade da pessoa humana como núcleo central do sistema jurídico-positivo e 

como valores políticos superiores, a serem consagrados, garantidos e protegidos pelos 

Estados, com o objetivo de formar uma nova estrutura político-social de convivência entre os 

povos baseada na dignidade humana487. Nesse sentido, as normas jurídicas internacionais 
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relacionadas à proteção dos direitos humanos reconhecem a dignidade e a igualdade de 

prerrogativas a todos os seres humanos, sem discriminação, raça, cor, sexo, religião, 

nacionalidade, opinião política e posição socioeconômica488. 

O sistema normativo não foi responsável pela construção da dignidade da pessoa 

humana por ser uma valor preexistente ao jurídico, mas coube ao direito positivo reconhecer 

esse valor fundamental presente na realidade social para possibilitar a construção das normas 

do sistema jurídico, como um princípio-matriz da organização social, de proteção da pessoa e 

das garantias institucionais colocadas à disposição dos indivíduos, com a finalidade de 

garantir a sua eficácia e o respeito à sua estatuição489. 

O preâmbulo da Carta das Nações Unidas de 1945 prevê a reafirmação dos direitos 

fundamentais do homem, da dignidade e no valor do ser humano como forma de preservação 

das futuras gerações marcada pelo flagelo da guerra, que, por sua vez, trouxe sofrimentos 

indivíveis à toda sociedade mundial. Por conseguinte, a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, aprovada pela Assembleia das Nações Unidas, representou o primeiro documento 

internacional relativo à proteção dos direitos fundamentais dos indivíduos e de proclamação 

do respeito à dignidade humana. Nesse passo, o documento consagrou a dignidade da pessoa 

humana como pressuposto para enunciação dos direitos humanos de forma inalienável e em 

igualdade de condições, bem como para reconhecer os valores intrínsecos e inerentes à pessoa 

humana, com fundamento da liberdade, justiça e paz social. 

Na sequência, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto 

Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais reconheceram a dignidade humana 

como um valor intrínseco pertencente a todos os membros da comunidade política e 

asseguraram a inviolabilidade dos direitos humanos em igualdade de condições, com 

fundamento na liberdade e na promoção da paz mundial, bem como reconheceram o 

fundamento dos direitos humanos no valor da dignidade inerente a toda pessoa humana.  

Na perspectiva na ordem jurídico-constitucional, a Constituição Alemã (Grundgesetz) 

reconheceu a dignidade da pessoa humana como um valor inviolável do ser humano. O art. 1º, 

nº 1, da Constituição da República Federal da Alemanha positivou a dignidade da pessoa 

humana como um direito fundamental inviolável do indivíduo e estabeleceu deveres jurídicos 
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vinculantes aos poderes do Estado (Executivo, Legislativo e Judiciário) para resguardar o 

respeito e a proteção da dignidade das pessoas. Em contrapartida, na Constituição esponhola a 

dignidade da pessoa humana foi inserida na parte dos direitos e deveres fundamentais (art. 10, 

n° 1), representando os direitos invioláveis dos indivíduos que lhes são inerentes. Por outro 

lado, a Constituição portuguesa incorporou a dignidade da pessoa humana (art. 1°), como um 

princípio de valor fundamental e nuclear das normas constitucionais e regulativo dos direitos, 

liberdades e garantias dos indivíduos. 

A Constituição Federal brasileira consagrou a dignidade da pessoa humana como um 

dos fundamentos do Estado, que subsidia a proclamação dos direitos e garantias fundamentais 

dos indivíduos490. Ou seja, o art. 1º, inciso III, da Constituição Federal positivou a dignidade 

da pessoa humana como o fundamento da República Federativa do Brasil e do Estado 

Democrático de Direito, assim como reconheceu a dignidade da pessoa humana como uma 

norma jurídica (princípio-matriz) regulamentadora do regime dos direitos e garantias 

fundamentais, atribuindo um conjunto de prerrogativas constitucionais aos indivíduos e 

obrigações ao poder público.   

O princípio constitucional dignidade da pessoa humana é um valor supremo escolhido 

pelo constituinte brasileiro para ocupar o ápice e o centro do sistema jurídico, pois representa 

um axioma jusfilosófico de superioridade hierárquica. Assim sendo, as pessoas possuem uma 

dignidade ontológica e devem ser asseguradas condições para uma existência condigna, com a 

liberdade de se desenvolverem, com a possibilidade de participarem das deliberações 

coletivas e de obterem condições materiais para correção das desigualdades e injustiças 

sociais491.  

Segundo Ives Gandra Martins e Celso Ribeiro Bastos, a referência constitucional da 

dignidade da pessoa humana pelo constituinte brasileiro visou compreender a proteção de 

todos os direitos fundamentais dos indivíduos e indicou a finalidade compromissória do 

Estado, ao propiciar condições para que as pessoas se tornem dignas e ao facilitar o exercício 

das prerrogativas constitucionais492. A respeito disso, Zulmar Fachin pondera que o 

constituinte brasileiro erigiu a dignidade da pessoa humana como valor supremo do 
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ordenamento jurídico com a finalidade de fazer prevalescer à concepção humanista, 

transformando a dignidade humana pessoa em um valor fundante do Estado brasileiro e 

inspirador da atuação de todos os poderes públicos, por reconhecer a autonomia do agir de 

cada pessoa concreta493.  

Portanto, a dignidade da pessoa humana é o mínimo invulnerável que todo estatuto 

jurídico deve assegurar em favor de qualquer pessoa (nacional ou estrangeiro), por reconhecer 

e outorgar aos indivíduos um conjunto de direitos protetivos em relação ao próprio Estado e 

aos demais membros da coletividade, assim como por estabelecer deveres fundamentais de 

tratamento igualitário entre as pessoas sem quaisquer distinções494. Neste raciocínio, Cármen 

Lúcia Antunes Rocha assevera que a dignidade humana se tornou o valor fundante do sistema 

dos direitos fundamentais e se converteu no patrimônio jurídico-moral da pessoa humana por 

meio dos direitos subjetivos, uma vez que foram incorporados e assegurados pelo sistema 

jurídico-constitucional para garantir o mínimo de proteção aos indivíduos495. 

 

 

b) As dimensões negativa e positiva do princípio da dignidade da pessoa humana  

 

 

O princípio da dignidade da pessoa humana possui uma dimensão subjetiva e outra 

dimensão objetiva. A dimensão subjetiva visa assegurar o conjunto de direitos e prerrogativas 

destinados à proteção da pessoa nas suas relações com o poder público e na esfera privada. 

Por sua vez, a dimensão objetiva representa um conjunto de deveres normativos e 

prestacionais destinados aos poderes do Estado - Executivo, Legislativo e Judiciário -, com a 

finalidade de resguardar a proteção e a promoção da dignidade humama de cada pessoal 

individual. 

De acordo com Ingo Wolfgang Sarlet, a dignidade da pessoa humana é um limite e 

uma tarefa-objetivo para o Estado e para a comunidade política em geral, por assumir um 

caráter dúplice e conexo entre a dimesão defesiva e prestacional da dignidade. Na dimensão 
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positiva (prestacional), a dignidade da pessoa requer uma atuação do poder público para 

preservar ou promover a dignidade das pessoas, por meio da criação de condições que 

possibilitem aos indivíduos o pleno exercício de direitos e a fruição das necessidades de 

existência básica. Na dimensão negativa (limite), a dignidade da pessoa consiste numa 

barreira absoluta ao poder público, com o objetivo de proteger a individualidade e a 

autonomia das pessoas contra as instromissões por parte do Estado ou de terceiros496. 

Como se observa, o princípio da dignidade da pessoa não possui só uma dimensão de 

garantia negativa de respeito e de proteção de que a pessoa não será objeto de ofensas e 

humilhações, mas também expressa uma dimensão positiva de assegurar o desenvolvimento 

da personalidade de cada indivíduo, mediante o reconhecimento de sua autodeterminação para 

dispor sem a interferência ou impedimentos de tercerios, assim como para projetar-se 

conforme a razão e a liberdade humana497. 

A garantia da inviolabilidade da dignidade da pessoa humana resulta em deveres 

jurídicos ao Estado de respeitar e de proteger a pessoa, bem como produz uma dulpa 

dimensão obrigacional ao poder público. De um lado, a dignidade humana estabelece um 

direito de defesa, por meio de uma abstenção do poder público ou do direito do indivíduo de 

não ser importunado das intervenções estatais, isto é, o Estado tem o dever de adotar uma 

postura omissiva para resguardar a proteção e a dignidade da pessoa. Por outro lado, a 

dignidade da pessoa humana impõe ao Estado um dever positivo e estabelece direitos 

prestacionais em favor dos indivíduos para garantir o mínimo existencial - pressupostos 

materiais mínimos para sua existência -, com a tarefa de colocar à disposição das pessoas 

meios materiais necessários para implementar as condições fáticas que possibilitem o efetivo 

exercício dos direitos fundamentais498. 
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A noção jurídico-constitucional da dignidade da pessoa humana apresenta duas 

vertentes de exigibilidade de intervenção estatal, a saber: a) o dever de defesa e proteção da 

pessoa concreta e a vedação de sua instrumentalização como objeto: o poder público tem um 

dever negativo (abstenção) de não praticar condutas aniquiladoras da condição humana, bem 

como um dever positivo (prestação) de elaborar espécies normativas para resguardar a 

proteção da dignidade das pessoas contra as ações ofensivas dos agentes públicos ou de 

terceiros; b) o dever de prestar assitência às pessoas que não possam se autoderminar nas suas 

escolhas e às pessoas que não tenham acesso aos bens e serviços para uma vida condiga: o 

poder público tem um dever positivo (prestacional) de criar normas jurídicas ou condições 

fáticas para possibilitar a assistência ou a representação dos indivíduos que não possuem 

condições de manifestar sua vontade e a respetiva promoção do acesso aos bens e serviços 

públicos essenciais499. 

Por seu turno, em relação à eficácia jurídica do princípio da dignidade humana, vale 

dizer ela é subdivida em uma eficácia positiva e negativa. A eficácia positiva (prestacional) 

designa que o princípio da dignidade humana vincula a atuação do poder público e de 

terceiros, mediante a imposição de comportamento positivo (obrigações de fazer ou de dar), 

no sentido de promover os direitos fundamentais das pessoas e de assegurar mínimas 

condições para o seu exercício. Na eficácia negativa (limitação), o princípio da dignidade 

estabelece deveres de abstenções ou limites para atividades dos poderes públicos e dos 

particulares, com a finalidade de assegurar o respeito e a proteção dos direitos subjetivos das 

pessoas e de resguardar os bens fundamentais contra os atos abusivos. 

Em suma, o princípio da dignidade humana irradia valores fundamentais de natureza 

moral para toda a ordem jurídico-positiva, como pressuposto básico para existência dos 

direitos e garantias fundamentais dos indivíduos e para manutenção da ordem democrática, 

haja vista que a dignidade da pessoa humana reconhece os direitos subjetivos da pessoa 

humana como prerrogativas necessárias e indispensáveis à sua realização em uma 

determinada sociedade democrática. 
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c) As funções do princípio da dignidade da pessoa humana na ordem jurídico-

constitucional  

 

 

Na ordem jurídico-positiva, os princípios constitucionais exercem uma função de 

fundamentação das normas, de interpretação e de integração normativa em relação às colisões 

ou omissões. Nesse passo, os princípios jurídicos desempenham uma tríplice função, a saber: 

a) função fundamentadora, os princípios são estruturas fundamentais para elaboração das 

espécies normativas, bem como fundamento e parâmetro de validade das normas na ordem 

jurídica; b) função interpretativa, os princípios são diretrizes hermenêuticas para interpretação 

do ordenamento jurídico e para resolução das antinomias ou colisões normativas; c) função 

integradora, os princípios são aplicados para suprir eventuais lacunas e falhas normativas, 

com o objetivo de atribuir uma unidade de sentido e de coerência ao sistema jurídico500. 

Para José Joaquim Gomes Canotilho, a Constituição necessita da incorporação de 

princípios em seu texto, tendo em vista sua referência aos valores fundamentais e sua 

relevância axiológica dos ideais de justiça, assim como por possuírem uma função 

normogenética e uma função sistêmica de fundamento das regras jurídicas e por terem uma 

eficácia irradiante para todo o sistema jurídico-constitucional501. Do mesmo modo, Antonio 

Henrique Pérez Luño assevera que os princípios constitucionais possuem uma tríplice 

dimensão funcional: a) Na função fundamentadora, o conjunto de disposições e instituições 

constitucionais (princípios fundamentais) é responsável pela acentuação do significado do 

núcleo básico e fundamento de todo o ordenamento jurídico-político; b) Na função 

orientadora, os princípios são postulados e diretrizes de orientação para interpretação da 

Constituição e atividades do poder público; c) Na função crítica, os princípios servem de 
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critério ou de parâmetro de valoração de condutas, com o objetivo de analisar a legitimidade 

das normas502. 

Os princípios possuem um caráter normativo que é acentuado pelo grau de 

imperatividade de conformação de qualquer conduta aos seus ditames, sendo que a sua 

inobservância implicará consequências de invalidade do ato praticado. As normas-princípios 

são mandamentos diretivos de comportamento os quais servem de norte para resolução dos 

casos concretos, pois acarretam em um dever positivo para o agente público de atuar 

direcionado à consecução dos valores visados pela norma, bem como um dever negativo para 

o agente público de abster-se de praticar condutas que afaste ou contrarie os valores 

normativos. Por conseguinte, os princípios também conferem unidade ao sistema normativo, 

possibilitando a conexão entre as multiplicidades de regras e que seus valores incidam de 

forma adequada e coerente sobre as antinomias, lacunas e ambiguidades, com a finalidade de 

afastar o risco de contradições no sistema503. 

Em outras palavras, os princípios constitucionais são normas revestidas de força 

normativa e desempenham relevantes funções para fins de argumentação dos casos concretos, 

como critérios de seleção dos “topoi” (ponto comum de início de argumentação) e como 

elementos que fornecem um conteúdo decisório ao ordenamento jurídico, além de possuírem 

aptidão como causa de justificação e servirem de técnicas de solução dos problemas de 

contradição, complementação e competividade das normas504.   

Em linhas gerais, o princípio da dignidade da pessoa humana é uma norma jurídica 

prevista na Constituição, revestida de normatividade, de conteúdo valorativo fundamental do 

ser humano e de aspectos ético-morais, que visa condicionar e informar toda a ordem jurídico-

positiva. O seu caráter normativo é composto por conteúdos valorativos e apresenta duas 

dimensões no direito positivo, uma dimensão normativa de princípio jurídico e outra 

dimensão axiológica (valor fundamental) que se relacionam e se complementam mutuamente.  

Nesse sentido, a dignidade é o fundamento axiológico do direito positivo e, ao mesmo 

tempo, um princípio jurídico constitucional que enuncia os direitos fundamentais dos 

indivíduos e que estabelece deveres de respeito e proteção aos valores intrínsecos do ser 

                                            
502 PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución. 10ª ed. Madrid: 
Editorial Tecnos, 2010, p. 294-295. 
503 GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa. 3ª ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2006, p. 41. 
504 ROTHENBURG, Walter Claudius. Princípios constitucionais. 2ª tir. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 
2003, p.78. 
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humano. Por tais razões, a dignidade da pessoa humana é uma norma jurídica fundamental, 

dotada de força normativa e de eficácia irradiante, que inspira e orienta o sistema jurídico em 

relação à aplicação, interpretação ou integração das normas e dos direitos fundamentais da 

pessoa humana.  

A incorporação da dignidade da pessoa humana na ordem jurídica brasileira (art. 1º, 

inciso III, CF/88), consubstancia-se em uma norma jurídico-constitucional que fundamenta o 

Estado e a ordem democrática, assim como serve de inspiração e diretriz para interpretação e 

aplicação dos direitos humanos, direitos fundamentais e dos direitos de personalidade, 

destinados à proteção dos indivíduos nas suas relações com o poder público (eficácia vertical) 

e nas relações com os particulares (eficácia horizontal). Nessa perspectiva de análise, a 

dignidade da pessoa exerce múltiplas funções como princípio fundamental axiológico, sendo 

um vetor diretivo para interpretação de ambiguidades, de antinomias e de colisões normativas, 

para aplicação das normas de direitos fundamentais e como complemento das lacunas ou 

ausência de regulação normativa. Ou seja, é utilizada como critério material para solução das 

controvérsias jurídicas envolvendo os valores da pessoa humana e de questões morais não 

regulamentadas pelo direito positivo. 

Em relação à funcionalidade, o princípio da dignidade da pessoa humana desempenha 

uma função destinada à proteção dos indivíduos ante os riscos e ameaças que nem sempre 

podem ser antecipadas pelo sistema normativo. Ademais, consiste em um importante 

instrumento de pretensões de exigibilidade moralidade pública ao direito positivo por meio da 

juridicização de imperativos ético-morais505. 

A função instrumental integradora e hermenêutica do princípio da dignidade da pessoa 

humana reúne uma dimensão ética de norma jurídico-positiva, com status de maior hierarquia 

axiológico-valorativa do sistema normativo. Por conseguinte, a dignidade da pessoa humana é 

um princípio catalisador universal que serve de base para a aplicação, interpretação e 

integração do regime dos direitos fundamentais e de todo o ordenamento jurídico-positivo, 

que visa imprimir uma coerência de unidade e sentido ao sistema normativo506. 

Portanto, a dignidade humana representa um princípio fundamental que forma o 

núcleo de harmonização entre as normas do ordenamento jurídico, com a função de dirimir os 

                                            
505 SARMENTO, Daniel. Dignidade da pessoa humana: conteúdo, trajetórias e metodologia. Belo Horizonte: 
Fórum, 2016, p. 70. 
506 SANTOS, Nivaldo dos; GARCIA, Thaís Aurélia. O tratamento constitucional da tortura e a violação da 
dignidade da pessoa humana. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Goiás, Goiânia, v. 32, nº 2, 
jul./dez. 2008, p. 78. 
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meios de interpretação à concordância normativa para aplicar o valor de um princípio ou para 

preservar o conteúdo axiológico da norma. Por seu turno, a norma da dignidade da pessoa 

humana também possui um conceito aberto que serve como instrumento de estabilidade 

constitucional, por adaptar o seu conteúdo de acordo com a evolução do meio social, sem, 

contudo, alterar o texto da lei507. 

Na ordem jurídica brasileira, a aplicação do princípio constitucional da dignidade da 

pessoa humana é voltado para resolução das seguintes situações fáticas: a) casos de 

ambiguidade de linguagens jurídicas, com a escolha de uma solução concreta em função da 

realização da dignidade da pessoa; b) casos de lacuna normativa para realização da integração 

na ordem jurídica; c) casos de colisões de normas constitucionais com os direitos 

fundamentais, realizando a escolha de aplicação de uma norma por meio da ponderação de 

valores; d) casos de desacordo moral razoável como elemento argumentivo (reforço de 

argumentação) para uma solução justa508. 

Segundo Jesús González Pérez, sobre as funções operacionais, afirma que a dignidade 

da pessoa humana é um princípio informante do ordenamento jurídico, que adquire força 

normativa e é aplicável nas situações concretas, haja vista que desempenha diversas funções 

como o fundamento de toda a ordem jurídica, como diretriz de interpretação normativa, como 

norma diretiva de comportamentos e como instrumento de integração das lacunas do sistema 

normativo509. No mesmo sentido, Ingo Wolfgang Sarlet pondera que o princípio da dignidade 

                                            
507 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1008398/SP. Relatora Ministra Nancy Adrighi, 
Brasília, DF, 15 de outubro de 2009. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=920837&num_regi
stro=200702733605&data=20091118&formato=PDF>. Acesso em 15 de dez. 2016. A respeito do ajustamento 
do princípio da dignidade à realidade social, mesmo na ausência de norma especial prevista para o caso concreto, 
o Superior Tribunal de Justiça ponderou o seguinte: “A falta de fôlego do Direito em acompanhar o fato social 
exige, pois, a invocação dos princípios que funcionam como fontes de oxigenação do ordenamento jurídico, 
marcadamente a dignidade da pessoa humana – cláusula geral que permite a tutela integral e unitária da 
pessoa, na solução das questões de interesse existencial humano.”. 
508 BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo: a 
construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. 3ª reimp. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 
115-116. 
509 GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús. La dignidade de la persona. 2ª ed. Madrid: Civitas, 2011, p. 112-124. A 
dignidade da pessoa humana é um princípio de valor fundamental superior da ordem jurídico-positiva que 
cumpre quatro funções no sistema normativo: a) fundamento da ordem jurídica: o principio da dignidade da 
pessoa humana constitui uma das bases do direito positivo, exercendo uma função de fundamentação, 
manutenção e informativo do ordenamento jurídico, ou seja, representa o fundamento que legitima as normas do 
sistema jurídico. Por conseguinte, a dignidade da pessoa humana poderá servir de parâmetro de declaração de 
inconstitucionalidade de espécies normativas e de legitimidade ao exerício de todos os poderes estatais, sendo 
justicados na medida em que contribírem, gerantirem e efetivarem o valor superior da dignidade da pessoa 
humana; b) orientação de interpretação do ordenamento jurídico: o princípio da dignidade da pessoa humana 
possui um caráter informador e de vetor de interpretação da ordem jurídica. A interpretação possibilita 
adequação de uma disposição legal à ordem constiucional, nas hipóteses de indeterminações normativas, devido 



196 

 

 

da pessoa humana é um elemento que confere unidade de sentido e legitimidade em 

determinada ordem jurídico-constitucional, assim como desempenha uma função base ao 

processo decisório político e jurídico do poder estatal, uma função fundamentadora e 

informativa dos direitos humanos e dos direitos fundamentais, uma função interpretativa e 

integradora dos direitos fundamentais e de todas as normas do ordenamento jurídico e, por 

fim, como critério de abertura material dos direitos e garantias fundamentais não positivados 

na Constituição510. 

Por derradeiro, Daniel Sarmento também ressalta que o princípio da dignidade da 

pessoa humana desempenha múltiplas funções na ordem jurídica brasileira, representando um 

fator de legitimação do Estado e do direito positivo, norte diretiva para realização da 

hermenêutica jurídica, diretriz para ponderação de interesses colidentes, fator de limitação de 

direitos e garantias fundamentais, parâmetro para o controle de validade de atos praticados 

pelo poder públicos e pelos particulares, critério para indentificação dos direitos 

fundamentais, bem como fonte de fundamentação dos direitos fundamentais implícitos511. 

Nestes termos, a dignidade consiste em um princípio revestido de valores 

fundamentais que visa fornecer a compreensão nuclear do sistema dos direitos fundamentais 

para interpretação das lacunas e das normas ambíguas e para resolver as colisões de direitos 

                                                                                                                                        
às diversas possibilidades de aplicação das normas; de redações com palavras obscuras, ambíguas e imprecisas; 
de contradições diretas e indiretas das normas com a dignidade da pessoa; c) norma de conduta e limites ao 
exercício dos direitos: o princípio da dignidade da pessoa humana estabelece normas de comportamentos aos 
indivíduos nas suas relações intersubjetivas, sob dois enfoques de direção positiva e de direção negativa. Na 
direção positiva, os indivíduos devem respeitar a dignidade das pessoas com quem se relacionam, assim como 
não podem omitir a dignidade de que está investida a pessoa, quando do exercício dos direitos e do cumprimento 
das obrigações legais. Na direção negativa, a dignidade das pessoas operará como limite ao exercício dos direitos 
fundamentais para resguardar outros bens constitucionalmente protegidos; d) integração do ordenamento 
jurídico: o princípio da dignidade da pessoa humana possui uma tarefa de complementação do sistema jurídico, 
quando houver omissões ou ausencias de normas legais de regulação.  
510 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade (da pessoa) Humana e Direito Fundamentais na Constituição Federal 
de 1988. 10ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015, p. 95-122. A respeito disso, a dignidade da pessoa 
humana é um princípio jurídico com força normativa e eficácia vinculante em relação ao Estado e aos 
particulares. Nesse sentido, o princípio da dignidade da pessoa humana possui uma multiplicidade de funções no 
ordenamento jurídico-constitucional, a saber: a) critério material de legitimidade da ordem constitucional, a 
dignidade da pessoa humana é um princípio fundamental legitimador das decisões políticas e do poder estatal; b) 
critério de fundamentação dos direitos humanos e fundamentais, a dignidade da pessoa humana é o fundamento 
normativo material da enunciação de todos os direitos humanos e os direitos fundamentais; c) critério de 
interpretação, a dignidade da pessoa humana é um princípio base do processo hermenêutico e vetor de 
interpretação para solução das controvérsias jurídicas submetidas aos Tribunais; d) critério de construção 
material dos direitos fundamentais, a dignidade da pessoa humana serve como justificação para a abertura 
material do catálogo dos direitos e garantias fundamentais (posições subjetivas implícitas); e) critério de 
integração, a dignidade humana é um elemento de integração ou de conexão substancial entre os direitos 
humanos, os direitos fundamentais e os direitos de personalidade na ordem jurídica.  
511 SARMENTO, Daniel. Dignidade da pessoa humana: conteúdo, trajetórias e metodologia. Belo Horizonte: 
Fórum, 2016, p. 77. 
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subjetivos envolvendo aspectos morais512. Para José Afonso da Silva, a dignidade da pessoa 

humana é um princípio fundamental que inspira a ordem jurídica, tendo em vista a sua 

natureza de valor supremo que dimensiona e humaniza o indivíduo, por propiciar a garantia e 

a efetivação dos direitos fundamentais da pessoa humana513. 

No aspecto funcional da fundamentalidade, as normas constitucionais são aplicáveis 

com vistas à realização de duas tarefas estruturais, uma para formação e manutenção da 

unidade política e a outra para a criação e manutenção do ordenamento jurídico514. No 

ordenamento jurídico brasileiro, a dignidade da pessoa humana é o fundamento estruturante 

da ordem estatal por conferir unidade material às disposições constitucionais e aos direitos 

fundamentais e, respectivamente, por legitimar o exercício do poder estatal em função da 

pessoa humana.  

Por conseguinte, na função interpretativa (hermenêutica), a dignidade da pessoa 

humana é um princípio diretivo aos processos hermenêuticos, servindo como orientação e 

norte ao sistema dos direitos e garantias fundamentais. O princípio constitui em um critério 

material de aplicação, de interpretação e de ponderação das normas de direitos fundamentais, 

com o objetivo de determinar o seu conteúdo e delimitar o seu sentido de alcance515.   

Em última análise, a função instrumental integradora da dignidade da pessoa humana 

tem por escopo servir de critério material de complementação para os casos de lacunas 

normativas, bem como para a identificação dos direitos fundamentais implícitos sedimentados 

na Constituição, tendo em vista o seu conteúdo aberto e receptivo516.  

Não obstante, a tríplice função do princípio da dignidade da pessoa humana - 

fundamentação, de interpretação (hermenêutica) e de integração -, possibilita o diálogo e a 

interligação das categorias dos direitos humanos, dos direitos fundamentais e dos direitos de 

personalidade. O conteúdo é o mecanismo jurídico e o critério material utilizado para conferir 

uma relação dialógica com os direitos humanos, os direitos fundamentais e com os direitos da 

                                            
512 BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo: a 
construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. 3ª reimp. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 
111.  
513 SILVA, José Afonso. A dignidade da pessoa humana como valor supremo da democracia. Revista de Direito 
Administrativo, Rio de Janeiro, v. 212, abr/jun. 1998, p. 94. 
514 HESSE, Konrad. Temas Fundamentais do Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 3-4. 
515 COSTA, Helena Regina Lobo da. A dignidade da pessoa humana: Teorias de prevenção geral positiva. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 39-55. 
516 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade (da pessoa) Humana e Direito Fundamentais na Constituição Federal 
de 1988. 10ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015, p. 103 e 114. 
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personalidade, visando resguardar uma proteção ampliativa das dimensões dos bens e valores 

dos indivíduos nas suas relações com o poder público e com os particulares.  

A conexão relacional entre os direitos do ser humano e a dignidade da pessoa surge no 

contexto histórico do holocausto com o documento estruturante da Organização das Nações 

Unidas, em resposta aos crimes e massacres cometidos durante a Segunda Guerra Mundial. A 

partir daí, a dignidade humana passou a ser incorporada nas declarações internacionais como 

justificativa dos direitos subjetivos (direitos humanos) para resguardar a proteção dos bens 

fundamentais da pessoa humana517. 

A correlação entre os direitos humanos, os direitos fundamentais e os direitos de 

personalidade representa um elemento indispensável para a concretização (materialização) da 

dignidade da pessoa humana, uma vez que visa resguardar a proteção da pessoa e para 

impedir que o indivíduo seja utilizado como um objeto ou instrumento por parte do poder 

público ou de terceiros. Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que os 

direitos e garantias fundamentais constitui pedra angular do sistema de proteção dos direitos 

individuais, sendo materializados pela consagração do princípio da dignidade da pessoa 

humana518. 

O valor reconhecido a cada pessoa humana pela ordem jurídica conduz à proteção dos 

valores e atributos do ser humano e à proclamação de um conjunto de prerrogativas e 

faculdades (direitos subjetivos) em favor das pessoas individuais, com o intuito de assegurar o 

respeito, a proteção e a efetivação da liberdade, da igualdade e da dignidade da pessoa 

humana. Em suma, o princípio da dignidade da pessoa humana representa o critério material 

de fundamentalidade jurídica das normas criadoras dos direitos humanos, dos direitos 

fundamentais e dos direitos de personalidade, bem como da legitimidade do exercício do 

poder estatal, ao assegurar uma limitação de suas ações para salvaguardar a pessoa contra os 

atos abusivos e ilegais do Estado519. Neste raciocínio, a dignidade da pessoa constitui um 

princípio axiológico que justifica a consagração dos direitos humanos, dos direitos 

fundamentais e dos direitos de personalidade como instrumento que possibilita a garantia do 

respeito, proteção e da realização da pessoa nas suas projeções sociais.  

                                            
517 HABERMAS, Jürgen. Um ensaio sobre a Constituição da Europa. Lisboa: Edições 70, 2012, p. 29-30. 
518 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 891764/PR. Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda 
Turma, Brasília, DF, 22 de agosto de 2006. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?-
docTP=AC&docID=385968>. Acesso em 15 de dez. 2016. 
519 COSTA, Helena Regina Lobo da. A dignidade da pessoa humana: Teorias de prevenção geral positiva. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 33. 
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Os direitos humanos, os direitos fundamentais e os direitos de personalidade possuem 

um objetivo comum de proteger os indivíduos, como resultado da concretização da dignidade 

da pessoa humana520. Assim, a dignidade da pessoa é a bússola do sistema jurídico que serve 

de fundamento para unificar os direitos subjetivos da pessoa humana, ou seja, um princípio de 

valor fundamental que justifica a consagração dos direitos fundamentais e dos direitos de 

personalidade521.  

De acordo com Luís Roberto Barroso, a dignidade da pessoa humana e os direitos 

humanos ou direitos fundamentais estão intimamente relacionados como duas faces da mesma 

moeda, pois a dignidade constitui nos valores morais que singularizam as pessoas 

merecedoras de igual respeito e consideração (concepção filosófica), bem como contempla 

um conjunto de direitos fundamentais dos indivíduos, através do processo de positivação do 

conteúdo moral por meio de normas jurídicas (concepção normativa)522. 

Nesse ponto de vista, a dignidade da pessa humana coexite com os direitos 

fundamentais e os direitos de personalidade por meio de uma unidade indivisível que se 

complementa mutuamente, com o escopo de atender as seguintes finalidades jurídicas: a) 

assegurar o respeito de tratamento ao ser humano sem discriminação e desprezo de não 

considerar a pessoa como um objeto ou intrumento de terceiros; b) assegurar a proteção dos 

direitos fundamentais e as qualidades íntrinsecas das pessoas em face dos abusos e 

arbitrariedades praticadas pelo Estado e pelos particulares; c) promover os direitos 

fundamentais das pessoas e assegurar as mínimas condições para o seu exercício e para o 

desenvolvimento de sua personalidade. 

 

 

2.2 Os Direitos Fundamentais à luz da Constituição Federal 

 

 

As Constituições democráticas positivaram uma diversidade de direitos e garantias 

fundamentais em favor dos indivíduos, como resultado de um processo de materialização da 

                                            
520 SCRAMIM, Umberto Cassiano Garcia. A dignidade da pessoa humana e a problemática de sua aplicação. 
Revista de Direito Constitucional e Internacional, São Paulo, v. 89, out./dez. 2014, p. 79-80. 
521 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 36 e 42. 
522 BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo: a 
construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. 3ª reimp. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 
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dignidade da pessoa humana, visando assegurar a sua autonomia, a liberdade e a igualdade de 

todas as pessoas individualmente consideradas como membros de uma comunidade política. 

A concepção moderna de Estado Constitucional está associada com o processo de 

reconhecimento e consagração dos direitos e garantias fundamentais e do sistema de 

separação dos poderes, pois objetivava limitar o exercício do poder político do Estado e 

regulamentar as pretensões de resistência e de oposição dos indivíduos em relação aos abusos 

cometidos pelo poder público. 

O movimento constitucionalista coroou os valores da pessoa humana no patamar mais 

elevado grau de juridicidade, colocando os indivíduos no centro da ordem jurídica como os 

únicos titulares dos direitos e destinatários de todas as atividades e regras editadas pelo 

Estado. A vinculação dos direitos à dignidade da pessoa humana - como resultado de 

conquistas e valores históricos e filosóficos - conduziu a uma concepção universal dos direitos 

humanos e a construção de um ideal comunitário destinado à proteção das pessoas523.  

Os direitos fundamentais são previstos na ordem jurídica como um conjunto de 

prerrogativas e sistema de valores formadores do núcleo mínimo de garantias de proteção dos 

indivíduos nas relações com o poder público (eficácia vertical) e com os particulares (eficácia 

horizontal). A previsão dos direitos e garantias fundamentais tem o propósito de estabelecer 

limites ao exercício do poder e de assegurar o direito de resistência e de oposição dos 

indivíduos contra os abusos cometidos pelo Estado e contra as ilegalidades perpetradas pelos 

particulares.  

Nesse passo, os direitos fundamentais representam uma base axiológica vinculante aos 

poderes constituídos e à sociedade, por estabelecerem obrigações negativas e positivas para 

concretizar as pretensões subjetivas dos indivíduos e para efetivar o princípio da dignidade da 

pessoa humana, assim como os direitos fundamentais expressam um catálogo de prerrogativas 

e vantagens (posições jurídicas) favoráveis ao indivíduo em face do Estado e dos particulares, 

com a finalidade de salvaguardar a liberdade, a igualdade e as dimensões das qualidades 

intrínsecas da pessoa humana (aspectos físicos, psíquicos, morais e intelectuais). 

O reconhecimento dos direitos fundamentais pelo Estado tem por efeito assegurar a 

manutenção dos pressupostos elementares para a liberdade e a igualdade dos indivíduos e para 

a dignidade da pessoa humana524. A Lei Fundamental de Bonn foi indispensável para a 

reconstrução da democracia alemã em resposta aos abusos praticados durante a Segunda 
                                            
523 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 29ª ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 576 e 618. 
524 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 29ª ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 575. 
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Guerra Mundial, uma vez que procurou estabelecer um catálogo de direitos fundamentais para 

resguardar a proteção dos indivíduos, assim como declarou a vinculação das atividades do 

legislador, do executivo e do judiciário aos direitos fundamentais com o objetivo de controlar 

o exercício do poder e de proteger o núcleo essencial da dignidade da pessoa humana525. 

Em outras palavras, a Constituição Federal possui uma categoria específica de 

preceitos limitativos, cuja finalidade é assegurar a liberdade e a igualdade dos indivíduos e de 

proteger certas esferas individuais da pessoa humana contra as interferências e intromissões 

perpetradas pelo poder público. Os elementos limitativos constitucionais são os direitos e 

garantias fundamentais, uma vez que visam regulamentar a organização da liberdade dos 

indivíduos pela afirmação da personalidade humana e pelo repúdio das ilegalidades 

perpetradas por terceiros face à liberdade dos indivíduos526.  

A afirmação dos direitos fundamentais é resultado dos avanços do constitucionalismo 

moderno como um núcleo de proteção das dimensões da dignidade da pessoa humana e do 

sentido de que a Constituição é a norma adequada para a positivação de institutos 

assecuratórios das liberdades e das faculdades e pretensões individuais. A Constituição 

Federal brasileira ao consagrar os direitos e garantias fundamentais objetivou erigir no 

ordenamento jurídico um sistema de estruturação ético-jurídico-político destinado em 

assegurar o exercício dos direitos individuais e sociais, cm base na liberdade, igualdade e 

dignidade das pessoas527. 

O desenvolvimento do constitucionalismo nas últimas décadas operou-se a partir da 

proteção da pessoa humana e da concretização dos direitos fundamentais, tendo em vista as 

atrocidades causadas pelas guerras mundiais e as consequências trazidas pela globalização e 

pelos avanços científicos e tecnológicos, sendo que colocaram a risco a vida das pessoas. 

Nesse contexto, a Constituição se propõe à realização da organização dos poderes públicos e 

da limitação do poder estatal por meio da proteção dos direitos da pessoa humana, assim, a 

constitucionalização dos direitos viabilizou o desenvolvimento de um novo sistema jurídico 

                                            
525 MENDES, Gilmar Ferreira. A reconstrução da democracia no pós-guerra: Lei Fundamental de Bonn e sua 
influência na Constituição Brasileira de 1988. Revista Jurídica Consulex, Brasília, ano 19, n°431, jan. 2015, p. 
59-60. 
526 TEIXEIRA, José Horácio Meirelles. Curso de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 1991, p. 661-
662. 
527 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 9ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2014, p. 135. 



202 

 

 

fundamentado no reconhecimento do sistema dos direitos fundamentais e da dignidade da 

pessoa humana528.   

A necessidade da positivação dos direitos fundamentais na Constituição era 

estabelecer uma limitação ao exercício do poder político e possibilitar a realização do controle 

dos abusos cometidos pelo Estado, assim como positivar princípios normativos (liberdade 

igualdade e legalidade) para dirimir as ações dos agentes públicos.  Como se depreende, os 

direitos fundamentais surgem com as necessidades e os anseios sociais de resguardar a 

proteção das dimensões da dignidade da pessoa humana, de garantir a limitação do poder e de 

assegurar o desenvolvimento da personalidade dos indivíduos em uma determinada 

organização social529. 

A positivação dos direitos fundamentais visa condicionar a sistemática da ordem 

constitucional por meio das seguintes funções instrumentais: a) valores superiores da ordem 

jurídico-político constitucional, os direitos fundamentais resultam numa síntese de bens e 

valores superiores do ordenamento jurídico; b) princípios constitucionais, os direitos 

fundamentais são um conjunto de princípios destinados à delimitação da ordem política, 

social e econômica para determinar o exercício dos direitos fundamentais, bem como 

destinados à orientação da atuação dos poderes públicos, das atividades legislativas e da 

prática jurisdicional; c) cláusulas gerais, os direitos fundamentais estão positivados na 

Constituição como cláusulas gerais de proteção do indivíduo, devendo a legislação ordinária 

delimitar o sentido e o alcance normativo; d) normas específicas, os direitos fundamentais 

proclamam direitos específicos para regulação das situações concretas e posições subjetivas; 

e) normas de tutela, os direitos fundamentais estabelecem garantias e mecanismos jurídicos de 

defesa contra as violações de terceiros530. 

Para Konrad Hesse, os direitos fundamentais são condições elementares para uma 

pacífica convivência social e para garantir uma vida com liberdade e dignidade em uma 

determinada comunidade política. A liberdade em sociedade é garantida na mesma proporção 

em que há uma garantia da liberdade individual das pessoas, assim como a liberdade 

individual só pode ser reconhecida numa sociedade democrática, que pressupõe a capacidade 

                                            
528 MATHIEU, Bertrand. Reflexões sobre o papel dos Direitos Fundamentais na ordem jurídica constitucional. 
In: BARROS, Sérgio Resende de; ZILVETI, Fernando Aurélio. Direito Constitucional: estudos em homenagem 
a Manoel Gonçalves Ferreira Filho. São Paulo: Dialética, 1999, p. 23. 
529 MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais: teoria geral, comentários aos arts. 1° a 5° da 
Constituição da República Federativa do Brasil, doutrina e jurisprudência. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 1-2. 
530 PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Los Derechos Fundamentales. 11ª ed. Madrid: Tecnos, 2013, p. 54-56.   
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e a vontade dos cidadãos de se autodeterminar e de colaborar responsavelmente com o 

progresso da comunidade531. 

O grau de democracia de um determinado Estado é analisado pela expansão dos 

direitos fundamentais e pela eficácia de aplicação pelos órgãos jurisdicionais532. Nesse 

sentido, o não reconhecimento da proteção das prerrogativas individuais representa um fator 

que impede a consolidação do Estado Democrático, haja vista que os direitos fundamentais 

atribuem legitimidade a todos os poderes sociais, políticos e individuais533.  

Segundo, José Joaquim Gomes Canotilho os direitos fundamentais são elementos 

básicos para realização dos princípios democráticos porque pressupõe a participação igual dos 

cidadãos como função de exercício democrático do poder (fundamentos funcionais da 

democracia). Assim sendo, no sentido de direitos subjetivos dos indivíduos, os direitos 

fundamentais criam um espaço pessoal contra o exercício do poder antidemocrático e, por 

outro lado, no sentido de direitos legitimadores do regime democrático, os direitos 

fundamentais visam assegurar o exercício da democracia por meio de exigências de garantias 

de organização e de adoção de processos transparentes e com responsabilidades534. 

Os direitos fundamentais decorrem de uma criação técnico-jurídica que se opera como 

garantias formais do funcionamento do sistema político do Estado de Direito e como garantias 

individuais de autonomia das pessoas, em razão de assegurar o exercício dos direitos e 

liberdades das pessoas em igualdade de condições, assim como um instrumento de defesa dos 

indivíduos contra os abusos e omissões cometidas no âmbito das relações públicas e 

privadas535. Por derradeiro, a compreensão dos direitos fundamentais requer a análise dos 

seguintes pressupostos. Em primeiro lugar, os direitos fundamentais pressupõem que as 

pessoas estejam em uma relação imediata com o poder e que as pessoas estejam inseridas no 

                                            
531 HESSE, Konrad. Temas Fundamentais do Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 33. 
532 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. 9ª reimp. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 1. Sobre os direitos e a 
democracia, Norberto Bobbio ressalta que os direitos do homem estão ligados com a ideia de democracia e de 
paz social. O reconhecimento e a proteção dos direitos do homem estão na base das Constituições democráticas 
modernas, sendo a paz o pressuposto necessário para o reconhecimento e a efetivação da proteção dos direitos 
dos homens em um determinado Estado ou perante a comunidade internacional. Nestes termos, discorre o 
seguinte: “Direitos do homem, democracia e paz são três momentos necessários do mesmo movimento histórico: 
sem direitos do homem reconhecidos e protegidos, não há democracia; sem democracia, não existem as 
condições mínimas para a solução pacífica dos conflitos. Em outras palavras, a democracia é a sociedade dos 
cidadãos, e os súditos se tornam cidadãos quando lhes são reconhecidos alguns direitos fundamentais; haverá 
paz estável, uma paz que não tenha a guerra como alternativa, somente quando existirem cidadãos não mais 
apenas deste ou daquele Estado, mas do mundo.”.  
533 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional. 5ª ed. Salvador: Juspodivm, 2011, p. 547. 
534 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª ed. Coimbra: 
Almedina, 2003, p. 291. 
535 PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Los Derechos Fundamentales. 11ª ed. Madrid: Tecnos, 2013, p. 119.   
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Estado ou integradas em uma determinada comunidade política. Em segundo lugar, os direitos 

fundamentais pressupõem o reconhecimento por parte do Estado de uma esfera de proteção da 

pessoa humana em face do poder estatal536. 

Na ordem jurídico-constitucional, os direitos fundamentais estão relacionados com 

uma ideia de constituição política e à concepção constitucional de Estado Democrático de 

Direito porque são destinados à proteção dos direitos e liberdades individuais, bem como com 

estão associados com uma ideia de constituição econômica e social porque reconhece o direito 

dos indivíduos a uma prestação positiva por parte do poder público, com a finalidade de 

assegurar as mínimas condições existenciais ou para a subsistência com dignidade537. 

A doutrina brasileira realiza uma distinção entre os direitos humanos e os direitos 

fundamentais com fundamento no plano normativo de localização. No entanto, o conteúdo e 

os valores consagrados nos direitos humanos e nos direitos fundamentais possuem o único 

propósito substancial de assegurar o respeito, a proteção e a promoção da dignidade da pessoa 

humana em igualdade de condições e de garantir o livre desenvolvimento da personalidade do 

indivíduo na sociedade. Os direitos fundamentais e os direitos humanos são diferenciados em 

relação ao plano de aplicação e de incorporação na ordem jurídico-positiva, haja vista que os 

direitos fundamentais representam um conjunto de direitos incorporados pelas Constituições 

dos Estados, enquanto que os direitos humanos são aqueles previstos pelos documentos 

universais perante a comunidade internacional.  

Os direitos humanos são direitos naturais e universais do homem frutos de uma 

construção histórica e sedimentados ao longo do tempo pelos documentos internacionais, 

sendo, posteriormente, incorporados pelas Constituições dos Estados como direitos 

fundamentais dos indivíduos. Por conseguinte, os direitos humanos são os direitos subjetivos 

da pessoa humana que foram positivados nos tratados internacionais e os direitos 

fundamentais são os direitos subjetivos da pessoa humana que foram incorporados e 

positivados nas Constituições dos Estados538. 

                                            
536 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional: Direitos Fundamentais. 5ª ed. Coimbra: Coimbra, 
2014, v. 4, p. 10.   
537 CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MOREIRA, Vital. Constituição da República Portuguesa anotada. São 
Paulo: Revista dos Tribunais/Coimbra, 2007, v.1, p. 306-307.  
538 A respeito, Antonio Enrique Pérez Luño assevera que os direitos fundamentais são designados como os 
direitos dos seres humanos positivados na ordem jurídica interna dos Estados e os direitos humanos são 
denominados como direitos naturais das pessoas positivados nas declarações e convenções internacionais 
destinados à assegurar a dignidade, a liberdade e a igualdade da dos indivíduos. PÉREZ LUÑO, Antonio 
Enrique. Los Derechos Fundamentales. 11ª ed. Madrid: Tecnos, 2013, p. 40; Para Fábio Konder Comparato, os 
direitos fundamentais são os direitos humanos reconhecidos pelas autoridades e positivados nas Constituições 
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Conforme ensina Ingo Wolfgang Sarlet, os direitos do homem são direitos naturais 

que não foram positivados em documentos internacionais e constitucionais, os direitos 

humanos são direitos dos indivíduos positivados na esfera da comunidade internacional e os 

direitos fundamentais são os direitos dos seres humanos reconhecidos, outorgados e 

protegidos pela norma jurídico-constitucional de cada Estado539. 

Por outro lado, vale ressaltar que os direitos são distintos das garantias fundamentais. 

Os direitos fundamentais são um conjunto de direitos ou prerrogativas individuais da pessoa 

humana, reconhecidos e declarados na ordem jurídico-constitucional. Por sua vez, as garantias 

são mecanismos jurídicos voltados para defesa dos direitos subjetivos contra abusos e 

violações praticadas por terceiros, com a função de impor limites para atuação dos poderes 

públicos e dos particulares. 

As principais distinções entre direitos e garantias são as seguintes: a) os direitos 

fundamentais são normas meramente declaratórias e as garantias fundamentais são normas 

assecuratórias; b) os direitos fundamentais representam um conjunto de bens e vantagens 

prescritas pelas normas em favor dos indivíduos, enquanto que as garantias fundamentais 

designam um conjunto de instrumentos que asseguram a proteção e a efetivação dos direitos 

enunciados pelas normas constitucionais, quando os bens tutelados forem ameaçados ou 

violados por terceiros. Nessa perspectiva, os direitos fundamentais consistem no conjunto de 

prerrogativas e faculdades reconhecidas pela norma constitucional que atribui aos indivíduos 

a titularidade de um direito público subjetivo. Em contrapartida, as garantias fundamentais 

são normas que visam limitar as formas de atuação do poder público e dos particulares, ao 

preconizar mecanismos assecuratórios destinados à garantia do exercício de um direito 

subjetivo fundamental540.  

                                                                                                                                        
dos Estados. Em sentido oposto, os direitos humanos são os direitos atribuídos aos indivíduos pela condição 
humana não declarados em documentos normativos. COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos 
direitos humanos. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 71; Por derradeiro, Ricardo Luis Lorenzetti discorre que a 
distinção é fundamentada em uma dimensão objetiva no sistema jurídica, pois os direitos humanos são direitos 
outorgados aos indivíduos pela sua condição humana e os direitos fundamentais são os direitos reconhecidos 
pelo Estado e outorgados aos indivíduos pelo ordenamento jurídico. LORENZETTI, Ricardo Luis. Las normas 
fundamentales de derecho privado. Buenos Aires: Rubinza, 1995, p. 115. 
539 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais 
na perspectiva constitucional. 12ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015, p. 30. 
540 ARAÚJO, Luiz Alberto David; JÚNIOR, Vidal Serrano Nunes. Curso de Direito Constitucional. 11ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2007, p. 110. Em linhas gerais, Luiz Alberto David Araújo e Vidal Serrano Nunes Júnior 
ressaltam que a Constituição Federal utilizou direitos e garantias fundamentais como categorias jurídicas 
distintas. Os direitos fundamentais teriam por nota de destaque o caráter declaratório ou enunciativo dos direitos 
da pessoa humana. As garantias fundamentais estariam marcadas pelo caráter instrumental ou de mecanismos 
voltados para a obtenção ou reparação dos direitos violados. Um único dispositivo constitucional pode conter 
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A identificação da norma que reporta a um direito ou garantia fundamental depende da 

análise específica do intérprete, pois se uma norma estabelece uma faculdade de agir ou de 

exigir em favor de pessoas ou de grupos - coloca na esfera jurídica subjetiva uma situação 

ativa que uma pessoa ou grupo possa exercer ou invocar perante outras entidades – constitui 

um direito fundamental. Em outro sentido, se uma norma estabelece um sentido organizatório 

objetivo (garantia institucional) haverá uma garantia fundamental541.  

A Constituição Federal brasileira reconhece a distinção entre os bens protegidos pela 

norma (direitos) e as formas de proteção contra as ameaças ou lesões causadas sobre os bens 

(garantias). A norma constitucional assegura a proteção dos seguintes bens ou direitos: 

liberdade, vida, igualdade, integridade física e psíquica, moral, privacidade e, de outro lado, 

estabelece instrumentos de defesa para evitar, cessar ou reparar as lesões: habeas corpus, 

habeas data, mandado de injunção, mandado de segurança, ação popular, direito de petição ou 

certidão, inviolabilidade de direitos e indenizações por danos causados ao indivíduo.  

Portanto, direito fundamental trata de uma norma jurídica constitucional que realiza a 

declaração de um direito ou reconhece uma prerrogativa constitucional em favor dos 

indivíduos (normas jurídicas de conteúdo declaratório). A garantia fundamental é uma norma 

jurídica constitucional que realiza a criação de um instrumento de defesa para assegurar a 

proteção e a efetivação dos direitos fundamentais (normas jurídicas assecuratórias). 

As normas regulamentadoras dos direitos fundamentais possuem um caráter 

normativo-vinculante de conteúdo constitucional para os órgãos do poder público e para os 

particulares, isto é, os direitos fundamentais possuem natureza jurídico-positiva 

constitucional, tendo em conta a sua positivação e localização na Constituição de um 

determinado Estado. 

Nesse sentido, José Joaquim Gomes Canotilho reconhece que os direitos fundamentais 

consistem em reservas constitucionais, uma vez que compreendem um conjunto de 

prerrogativas contempladas por uma Constituição542. Por sua vez, José Afonso da Silva 

discorre que a natureza dos direitos fundamentais representa posições jurídicas (objetivas e 

                                                                                                                                        
direitos e garantias fundamentais, a exemplo do art. 5°, inciso X, CF/88, que estabelece a inviolabilidade da 
intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, assim como assegura o direito a indenização por 
danos materiais ou morais decorrentes de sua violação. A primeira parte da norma realiza a enunciação dos 
direitos fundamentais da intimidade, da privacidade, da honra e da imagem. A segunda parte da norma 
estabelece uma garantia instrumental ao indivíduo de reparação indenizatória.  
541 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional: Direitos Fundamentais. 5ª ed. Coimbra: Coimbra, 
2014, v. 4, p. 90.   
542 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7 ª ed. Coimbra: 
Almedina, 2003, p. 1.140-1.141. 
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subjetivas) definidas pelo direito positivo em favor da dignidade, da igualdade e da liberdade 

da pessoa humana, ou seja, os direitos fundamentais tem natureza de normas positivas 

constitucionais, devido o processo de constitucionalização dos direitos humanos e passa 

adquirir uma natureza constitucional543. 

Sem embargo, a sistematização dos direitos fundamentais na ordem jurídica é 

compreendida de diversas maneiras. No ponto de vista do pensamento jurídico-filosófico, os 

direitos fundamentais possuem várias concepções que visam fundamentar os direitos dos 

indivíduos no plano dos fins da pessoa humana, da sociedade e do Estado para buscar um 

sentido de valores. De outro lado, no ponto de vista do pensamento teórico-jurídico, os 

direitos fundamentais apresentam várias compreensões constitucionalmente adequadas aos 

princípios e regras da norma constitucional544. 

A expressão dos direitos fundamentais surgiu com a Constituição Alemã, ao 

estabelecer um catálogo de direitos fundamentais do povo alemão reconhecidos pelo poder 

político do Estado545. A positivação dos direitos humanos em um documento constitucional 

buscava atender os anseios do povo alemão de garantir o respeito e a respectiva proteção dos 

direitos das pessoas para resistir uma intervenção estatal. Portanto, o Direito Alemão optou 
                                            
543 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional. 37ª ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 181-182. Para 
José Afonso da Silva, os direitos fundamentais são aqueles direitos inseridos na Constituição de um determinado 
Estado ou constantes na declaração solenemente estabelecida pelo Poder Constituinte, pois representa os direitos 
dos indivíduos que nascem e se fundamentam no princípio da soberania popular.  
544 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional: Direitos Fundamentais. 5ª ed. Coimbra: Coimbra, 
2014, v. 4, p. 57-61 e 67-69. Nesse passo, os direitos fundamentais foram sistematizados de acordo com o 
pensamento jurídico-filosófico, conforme as seguintes concepções: a) jusnaturalista, os direitos fundamentais são 
os direitos do homem provenientes do Direito Natural, sendo anteriores e superiores a vontade do Estado; b) 
juspositivista, os direitos fundamentais são as faculdades outorgadas a pessoa humana que estão previstas em lei; 
c) idealista, os direitos fundamentais são direitos do homem projetados sobre o processo histórico-cultural; d) 
realista, os direitos fundamentais constituem nos direitos humanos que resultam de lutas políticas, econômicas e 
sociais; e) objetivista, os direitos fundamentais representam um conjunto de valores na ordem jurídica; f) 
subjetivista, os direitos fundamentais são as faculdades da vontade humana ou manifestações da autonomia da 
vontade; g) contratualista, os direitos fundamentais são direitos do homem que resultam da celebração do 
contrato social, tendo como contrapartida a proteção do indivíduo e a sua integração na sociedade; h) 
institucionalista, os direitos fundamentais são instituições para uma vida comunitária. Em outro sentido, na 
acepção teórico-jurídico, os direitos fundamentais são sistematizados com fundamento nas seguintes teorias: a) 
teoria liberal, os direitos fundamentais são direitos de autonomia e de defesa das pessoas (direitos subjetivos 
individuais); b) teoria institucionalista, os direitos fundamentais são instituições, assumindo uma dimensão 
objetiva e funcional; c) teoria conservadora, os direitos fundamentais visam subordinar a liberdade individual à 
autoridade e à tradição a partir da natureza humana e orgânica da sociedade; d) teoria dos valores, os direitos 
fundamentais são princípios éticos que subordinam as ações individuais; e) teoria democrática, os direitos 
fundamentais são os direitos de participação destinados à realização da democracia e à conformação coletiva; f) 
teoria social, os direitos fundamentais são os direitos subjetivos sociais, assumindo uma dimensão social e 
positiva de todos os direitos; g) teoria socialista marxista, os direitos fundamentais são os direitos que realçam 
uma dimensão econômica, dependendo das condições materiais do seu exercício e a sua necessária adstrição à 
estrutural da sociedade.  
545 QUEIROZ, Cristina. Direito Constitucional: as instituições do Estado Democrático e Constitucional. São 
Paulo: Revista dos Tribunais/Coimbra: Coimbra, 2009, p.365. 
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pela expressão direitos fundamentais (“Grundrechte”) para designar as relações jurídicas e a 

oposição dos indivíduos ao Estado546. 

Na Alemanha, os direitos fundamentais eram designativos de certas posições ou 

situações jurídicas da relação do indivíduo contra o poder estatal ou como uma autolimitação 

do poder do Estado em benefício dos indivíduos, com a finalidade de resguardar a proteção de 

determinadas esferas de sua liberdade547. A proposta do projeto apresentada por Frederico 

Naumann considerava o conteúdo jurídico dos direitos fundamentais como uma autolimitação 

da atuação do Estado e como um poder de disposição concedido e outorgado pelo Estado ao 

indivíduo548.   

Nesse sentido, a influência germânica impulsionou a consagração da expressão dos 

direitos fundamentais pelo constituinte brasileiro, no momento da elaboração do documento 

normativo, como um sistema integrado de valores intrínsecos da pessoa humana e como um 

conjunto de prerrogativas constitucionais. A finalidade da positivação constitucional foi 

estabelecer uma enunciação genérica da categoria de direitos e garantias dos indivíduos que 

compreendessem as diversas espécies de direitos individuais e coletivos, de direitos sociais, 

de direitos à nacionalidade e de direitos políticos549. 

A doutrina utiliza várias terminologias para fazer referência aos direitos fundamentais 

porque não existe um consenso unitário sobre a aplicação adequada da expressão. Em linhas 

gerais, os direitos fundamentais são utilizados para designar os direitos do homem, os direitos 

humanos, os direitos humanos fundamentais, os direitos da pessoa humana, as liberdades 

públicas, os direitos públicos subjetivos e os direitos individuais550.  

                                            
546 PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Los Derechos Fundamentales. 11ª ed. Madrid: Tecnos, 2013, p. 25.   
547 SAMPAIO, José Adércio Leite. Direitos Fundamentais: retórica e historicidade. 2ª ed. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2010, p. 8. 
548 HESSE, Konrad. Temas Fundamentais do Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 27-28. Os 
direitos fundamentais eram considerados como expressão dos direitos à liberdade perante a qualquer coerção do 
Estado que não se ajustasse ao princípio da legalidade. O Direito Constitucional positivo alemão é fundamentado 
no princípio supremo, absoluto e intangível da inviolabilidade da dignidade da pessoa humana e no 
reconhecimento dos direitos invioláveis e inalienáveis do homem.  
549 BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal anotada. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 87. 
550 Nestes termos, Zulmar Fachin assevera que os direitos naturais, direitos humanos, direitos do homem, direitos 
públicos subjetivos, direitos individuais, liberdades públicas, direitos da pessoa humana, direitos da 
personalidade e direitos humanos fundamentais representam as terminologias mais utilizadas para designar os 
direitos fundamentais. FACHIN, Zulmar. Curso de Direito Constitucional. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012, 
p. 231; No mesmo sentido, José Afonso da Silva diz que os direitos fundamentais são utilizados para designar os 
direitos naturais, direitos humanos, direitos do homem, direitos individuais, direitos públicos subjetivos, 
liberdades fundamentais, liberdades públicas e direitos fundamentais do homem. SILVA, José Afonso. Curso de 
Direito Constitucional. 37ª ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 177. 
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A Constituição Federal brasileira utiliza inúmeras expressões em seu texto para 

designar os direitos da pessoa humana, a saber: direitos e deveres individuais e coletivos, 

direitos humanos, direitos e liberdades fundamentais, direitos da pessoa humana, direitos e 

garantias individuais e direitos públicos subjetivos. Todavia, a opção do constituinte brasileiro 

pela adoção dos direitos fundamentais, afigura-se como a única expressão correta para a 

realidade jurídica porque faz alusões aos direitos subjetivos intrínsecos da pessoa humana e as 

posições subjetivas dos indivíduos reconhecidas em determinado sistema jurídico-

constitucional, que são passíveis de reinvindicações perante as autoridades judiciais551. 

Portanto, a opção pela delimitação terminológica (direitos fundamentais) consiste na 

sua maior abrangência de compreensão como um conjunto de catálogos de direitos subjetivos 

a favor dos indivíduos e de toda a coletividade, em todas as suas dimensões jurídicas. A 

Constituição Federal brasileira adotou o termo por questões técnicas com o objetivo de 

abranger as diversas espécies de direitos da pessoa humana em relação à liberdade, a 

igualdade e a solidariedade, ou seja, os direitos individuais e coletivos, os direitos sociais, os 

direitos de nacionalidade, os direitos políticos e os direitos de organização partidária552. 

No Direito Constitucional brasileiro, a noção dos direitos fundamentais designa a 

sistematização de um conjunto de prerrogativas-faculdades e de institutos jurídicos 

outorgados pela norma constitucional em favor dos indivíduos e de toda a coletividade, com 

fundamento na dignidade da pessoa humana e no princípio da soberania popular, visando 

limitação do exercício do poder e a garantia de uma convivência comunitária digna, livre, 

igualitária e justa entre as pessoas em um Estado Democrático de Direito, assim como a busca 

e a realização do bem comum. 

Por conseguinte, a definição adequada sobre os direitos fundamentais encontra outra 

divergência doutrinária. Conforme José Afonso da Silva, a controvérsia do uso da locução é 

justificada pela ampliação e as transformações geradas pelos direitos fundamentais no 

envolver histórico da civilização humana, o que resultou no aumento do emprego das 

expressões para designar os direitos fundamentais553. Não obstante, Konrad Hesse pondera 

                                            
551 ARAÚJO, Luiz Alberto David; JÚNIOR, Vidal Serrano Nunes. Curso de Direito Constitucional. 11ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2007, p. 109. 
552 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional. 5ª ed. Salvador: Juspodivm, 2011, p. 549-551. 
553 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional. 37ª ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 180. Os 
direitos fundamentais do homem é o termo mais adequado para designar os direitos fundamentais ou direitos 
fundamentais da pessoa humana, representando em nível do direito positivo as prerrogativas e instituições 
concretizadas em garantias de uma convivência digna, livre e igual de todas as pessoas da comunidade. Por sua 
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que a validade universal dos direitos fundamentais não possui uma uniformidade, uma vez 

que o conteúdo concreto e a significação dos direitos fundamentais dependem de fatores 

extrajurídicos que estão relacionados com os aspectos sociais, culturais e da história dos 

povos554. 

No entanto, o melhor critério para atribuir uma definição aos direitos fundamentais 

seria por meio da utilização do critério da aplicação do princípio da dignidade da pessoa 

humana e do princípio da soberania popular, haja vista que possibilita a realização da 

unificação de um conjunto de direitos subjetivos e sistemas de valores destinados à proteção 

das dimensões da pessoa humana em uma democracia, sob a perspectiva de uma concepção 

material e de conteúdo da proteção normativa. O uso dos princípios da dignidade da pessoa 

humana e da democracia parece ser o mais adequado para tentar buscar uma definição do que 

seriam os direitos fundamentais na ordem jurídico-constitucional. Os dois critérios 

apresentam uma concepção substancial, pressupondo que os direitos individuais ou coletivos 

são presentes nos regimes democráticos e são destinados à garantia da dignidade, da liberdade 

e da igualdade entre as pessoas humanas para concretização da justiça social. 

Como se observa, o princípio da dignidade da pessoa humana fundamenta e inspira os 

direitos subjetivos da pessoa humana por atender os mandamentos de respeito à vida, à 

liberdade, à integridade física e a autodeterminação de cada indivíduo, bem como ao 

postulado da igualdade de dignidade de todas as pessoas. Nestes termos, a dignidade da 

pessoa humana representa um princípio ético-jurídico concretizador dos direitos fundamentais 

e de limitação ao poder contra injustiças e abusividades555. 

Segundo Antonio Enrique Pérez Luño, os direitos fundamentais representam um 

conjunto de faculdades e instituições - direitos intrínsecos da pessoa humana - consagrados 

nas Constituições dos Estados destinados em resguardar a proteção dos indivíduos contra os 

abusos e ilegalidades perpetradas pelo poder público ou pelos particulares, bem como com o 

objetivo de promover a dignidade da pessoa humana e possibilitar a construção de uma 

                                                                                                                                        
vez, o qualificativo fundamental indica as posições subjetivas dos indivíduos enquanto pessoa humana, sem as 
quais não se realiza ou sobrevive na comunidade.  
554 HESSE, Konrad. Temas Fundamentais do Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 26. 
555 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 9ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2014, p. 140. 
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sociedade livre, justa, igualitária e solidária, sem preconceitos e quaisquer outras formas de 

discriminação556. 

Na mesma linha de análise, Dirley da Cunha Júnior discorre que os direitos 

fundamentais são posições jurídicas que investem a pessoa humana de um conjunto de 

prerrogativas, faculdades e de instituições destinadas à garantia de uma vida digna, livre, igual 

e fraterna de todas as pessoas. Ou seja, os direitos fundamentais são princípios jurídicos que 

concretizam a dignidade da pessoa humana em virtude de prover as pessoas de bens e 

posições jurídicas favoráveis nas relações com o poder público ou com os particulares 

(dimensão subjetiva), bem como ao servir de princípio-diretriz de conformação ao Estado 

Constitucional (dimensão objetiva)557. 

Por sua vez, Luiz Alberto David Araújo e Vidal Serrano Nunes Júnior ensinam que a 

categoria jurídica dos direitos fundamentais é constitucionalmente erigida e vocacionadas à 

proteção da dignidade da pessoa humana em todas as suas dimensões (físicas, psíquicas e 

morais), ou seja, são direitos de proteção dos indivíduos constitucionalizados que visam 

resguardar a pessoa humana na sua liberdade (direitos e garantias individuais), atender as suas 

necessidades materiais (direitos econômicos, sociais e culturais) e preservar a pessoa humana 

contra os abusos de agressões à dignidade (direito à fraternidade e solidariedade)558. 

Em relação ao ponto de vista dos seus titulares, os direitos fundamentais expressam o 

conjunto de posições de vantagens dos indivíduos protegidas por uma norma de direitos 

                                            
556 A respeito disso, Antonio Enrique Pérez Luño define os direitos fundamentais como o conjunto de faculdades 
e instituições que visam concretizar as dimensões da dignidade, da liberdade e da igualdade da pessoa humana, 
devendo ser reconhecidas positivamente pela ordem jurídica nacional e internacional.  PÉREZ LUÑO, Antonio 
Enrique. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución. 10ª ed. Madrid: Editorial Tecnos, 2010, p. 50; 
Os direitos humanos representam um conjunto de faculdades e instituições que objetivam a concretização da 
dignidade, da liberdade e da igualdade humana em cada momento histórico, sendo reconhecidas e positivadas 
pela ordem jurídica internacional, ou seja, os direitos humanos são os direitos e liberdades das pessoas 
reconhecidas em declarações e convenções internacionais. Por outro lado, os direitos fundamentais são os 
direitos do ser humano garantidos por um ordenamento jurídico positivo através de uma norma constitucional. 
Portanto, os direitos fundamentais consistem no conjunto de direitos e liberdades jurídicas - faculdades e 
prerrogativas - que são institucionalmente reconhecidas e garantidas ao indivíduo como fundamento do sistema 
jurídico-político do Estado de Direito. PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Los Derechos Fundamentales. 11ª ed. 
Madrid: Tecnos, 2013, p. 40.   
557 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional. 5ª ed. Salvador: Juspodivm, 2011, p. 554-555. 
558 ARAÚJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de Direito Constitucional. 11ª ed. 
São Paulo: Saraiva, 2007, p. 110-111. Os direitos fundamentais são valores específicos destinados à proteção da 
dignidade da pessoa humana em todas as suas dimensões. Em relação ao seu conteúdo, os direitos fundamentais 
são classificados em três categorias de acordo com os valores protegidos: a) direitos fundamentais protetivos da 
liberdade são os direitos de resistência e cláusulas limitadoras da atuação do Estado para assegurar a liberdade 
dos indivíduos; b) direitos protetivos do indivíduo diante das necessidades materiais são os direitos predispostos 
a medidas compensatórias das desigualdades sociais visando propiciar condições para uma vida condigna; c) 
direitos protetivos da preservação do ser humano são os direitos destinados à preservação da espécie humana, 
estando relacionados com a solidariedade.  
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fundamentais, abrangendo as situações jurídicas individuais e concretas dos titulares de um 

direito fundamental559. A tradição histórica alemã revela que os direitos fundamentais são 

prevenções aos ataques do Estado à esfera individual da pessoa humana, assim, os direitos 

fundamentais constituem nos direitos humanos, cujo objeto é a proteção das esferas concretas 

da liberdade da pessoa humana560. 

Nesse passo, a definição dos direitos fundamentais possui um denominador comum 

que significa a oposição dos indivíduos em relação ao Estado, sendo compreendidas pelos 

autores alemães em duas correntes tradicionais. A primeira corrente de tradição francesa e 

anglo-saxã, os direitos fundamentais seriam os direitos da pessoa humana anteriores ao Estado 

como direitos naturais, ou seja, os direitos fundamentais caberiam aos indivíduos pela sua 

condição natural de ser humano dotado de autonomia e liberdade. A segunda corrente de 

tradição germânica, os direitos fundamentais seriam os direitos da pessoa humana 

reconhecidos e positivados pelo Estado, outorgando aos indivíduos a suscetibilidade de 

titularizar direitos pela condição de serem membros de uma comunidade e pertencentes a um 

determinado Estado (cidadãos)561. 

O Tribunal Constitucional Federal Alemão tem julgados que definem os direitos 

fundamentais como sendo os direitos de resistência do indivíduo contra as intervenções em 

sua liberdade (“Abwehrrechte gegen staatliche Grundrechtseingriffe”), reconhecidos e 

sistematizados em duas dimensões: jurídico-subjetivas e jurídico-objetivas. Os direitos 

fundamentais representam os direitos individuais de resistência e de oposição em face às 

intervenções estatais sobre a liberdade dos indivíduos562. 

Em síntese, os direitos fundamentais são direitos subjetivos da pessoa humana ou o 

conjunto de faculdades e prerrogativas outorgadas aos indivíduos de uma comunidade por 

meio de um sistema normativo de valores constitucionais, visando à proteção e a promoção 

das dimensões da dignidade da pessoa humana, assim como a limitação do exercício do poder 

em face os abusos praticados pelos poderes públicos ou particulares, destinados à construção 

de uma sociedade democrática assentada na liberdade, na igualdade e na realização da justiça 

social. 

                                            
559 NOVAIS, Jorge Reis. As restrições aos direitos fundamentais não expressamente autorizadas pela 
Constituição. 2ª ed. Coimbra: Coimbra, 2010, p. 53. 
560 HESSE, Konrad. Temas Fundamentais do Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 34. 
561 MARTINS, Leonardo (Org.). Cinquenta anos de jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal Alemão. 
Montevideo: Fundação Konrad Adenauer, 2005, p. 78. 
562 MARTINS, Leonardo (Org.). Cinquenta anos de jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal Alemão. 
Montevideo: Fundação Konrad Adenauer, 2005, p. 79. 
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a) A construção histórico-evolutiva dos Direitos Fundamentais  

 

 

A afirmação histórico-evolutiva dos direitos fundamentais surge com as lutas 

reivindicatórias pelo reconhecimento da liberdade e da igualdade entre os cidadãos e, ao 

mesmo tempo, interligadas ao processo de positivação dos direitos da pessoa humana 

previstos nos documentos internacionais (constitucionalização), que estabeleciam a 

enunciação dos direitos subjetivos das pessoas como forma de resistência à opressão praticada 

pelas autoridades estatais e com a função de limitar o exercício do poder do Estado.  

Segundo Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins, o processo histórico de afirmação e 

justificação dos direitos fundamentais apresenta alguns elementos e pressupostos de criação 

dos direitos nos documentos constitucionais, a saber: Estado, indivíduo e norma jurídica 

regulamentadora da relação jurídica563. A justificação para o surgimento dos direitos 

fundamentais tem como pressuposto a existência de uma relação estabelecida entre indivíduos 

e o Estado e a previsão de uma norma constitucional declaratória de direitos ou de garantias 

que regulamenta as relações entre os indivíduos e o poder público. 

Nestes termos, vale ressaltar que a história dos direitos fundamentais desemboca no 

surgimento do Estado Constitucional moderno em meados do século XVIII, tendo como a 

principal essência o reconhecimento e a proteção das dimensões da dignidade da pessoa 

humana e do direito de liberdade dos indivíduos oponíveis ao Estado, com a função de limitar 

o exercício do poder político564. Os ideais da teoria contratualistas difundidas no Estado 

Moderno e expostas pelos filósofos Thomas Hobbes (1651), John Locke (1689) e Jean-

Jacques Rousseau (1762), foram determinantes para a concretização da proteção da 

autonomia privada das pessoas e para a cristalização do direito à vida, do direito à liberdade e 

do direito à propriedade, uma vez que influenciaram a construção da teoria liberal dos direitos 

fundamentais como direitos de defesa do cidadão em face do Estado e por estabelecer deveres 

de abstenção ao poder público com o objetivo de resguardar o respeito da autonomia privada e 

                                            
563 DIMOULIS; Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 5ª ed. São Paulo: 
Atlas, 2014, p. 10-12. O Estado representa o poder centralizado e controlador dos órgãos públicos que executa 
atividades sobre a esfera da liberdade das pessoas. O indivíduo é a pessoa autônoma dotadas de liberdade e 
suscetível de liberdade e de titularização de direitos. A norma jurídica regulamentadora das relações jurídicas 
representa a norma constitucional, uma vez que realiza a enunciação e a garantia dos direitos fundamentais, 
assim como regulamenta as relações entre os indivíduos e o Estado.  
564 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais 
na perspectiva constitucional. 12ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015, p. 36. 
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a liberdade individual. Ou seja, os direitos concebidos como liberais são direitos que 

reconduzem à autodeterminação do indivíduo através da sua livre disposição sobre a sua 

pessoa e os seus bens565. 

Por seu turno, o processo de positivação histórica dos direitos fundamentais foi 

trabalhoso devido os esforços reivindicatórios pelo reconhecimento da dignidade, da liberdade 

e da igualdade entre os cidadãos, como princípios básicos para uma ordenação jurídica, social 

e política566. Os direitos são obras históricas construídas pelos homens no decorrer da 

civilização humana, como resultado das reivindicações pelo reconhecimento da liberdade, da 

igualdade e fraternidade entre os membros da comunidade política, tendo em vista que os 

direitos surgem pela necessidade de uma maior segurança humana, sendo ampliados ou 

limitados a depender dos influxos dos fatos sociais567. 

Os conflitos políticos e sociais gerados pelo reconhecimento dos direitos dos 

indivíduos e de toda a coletividade objetivava assegurar a proteção da liberdade das pessoas 

contra as ações abusivas do Estado e a igualdade entre os membros da comunidade, bem 

como tinha por escopo garantir a inviolabilidade dos direitos atribuídos pela norma aos 

indivíduos e de impedir o retrocesso social dos direitos historicamente conquistados568. De 

acordo com Fábio Konder Comparato, os direitos da pessoa humana surgiram de forma 

progressiva em defesa das dimensões da dignidade da pessoa humana contra a violência, o 

aviltamento, a exploração e a miséria do indivíduo na comunidade569. O sentido atribuído aos 

valores da dignidade da pessoa humana conduziu à afirmação e a necessidade pela criação de 

direitos subjetivos voltados para regulação das relações sociais dos indivíduos com o Estado e 

as demais pessoas da comunidade570.  

Por sua vez, Jorge Miranda entende que os direitos fundamentais são direitos conexos 

com a dignidade da pessoa humana, tendo em vista sua radicação dos direitos naturais - 

valores éticos superiores da ordem jurídica -, por constituírem um sistema de princípios 

                                            
565 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7 ª ed. Coimbra: 
Almedina, 2003, p. 384. 
566 PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución. 10ª ed. Madrid: 
Editorial Tecnos, 2010, p. 133. 
567 BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal anotada. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 88. 
568 AMORIM, Mônica Testa de. Fundamentos históricos e o desenvolvimento dos direitos fundamentais na 
Alemanha. Revista de Direito Constitucional e Internacional, São Paulo, ano 21, v. 85, out./dez. 2013, p. 97. 
569 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015, 
p. 13. 
570 MIRANDA, Jorge. O homem e o Estado: Direitos do homem e democracia. Revista Interesse Público, São 
Paulo, ano 1, n° 1, jan./mar. 1999, p. 79. 
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axiológicos fundamentais da ordem jurídica571. As inspirações das Declarações de Direitos 

são oriundas das reivindicações e das lutas sociais pelo reconhecimento dos direitos 

subjetivos dos indivíduos, sendo conquistados e positivados na ordem jurídica através das 

condições históricas de superação do regime da monarquia absoluta (revolução burguesa) e 

das condições dos ideais do pensamento cristão e filosófico-iluminista (dignidade da pessoa 

humana e do direito natural)572. 

Nesse contexto, os direitos fundamentais foram consagrados nos documentos 

constitucionais em razão da luta pela consolidação democrática em oposição ao exercício 

arbitrário e ao desvio de poder dos governantes. O Estado absoluto passou a ser substituído 

pelo Estado de Direito porque visava delimitar as competências, regulamentar as funções dos 

poderes e adotar um sistema de representatividade fundada na soberania popular para 

resguardar a defesa dos direitos subjetivos dos cidadãos e, respectivamente da dignidade da 

pessoa humana573.   

No processo de positivação sob o viés jusnaturalista, os direitos fundamentais 

surgiram como direitos naturais da pessoa humana - expressão da natureza racional do ser de 

resistência ao arbítrio e ao abuso de poder dos governantes -, fundados na aspiração do 

jusnaturalismo iluminista, haja vista que são resultados da positivação dos direitos naturais na 

ordem jurídica. Em outra perspectiva juspositivista, os direitos fundamentais surgiram como 

produtos e resultado de uma progressiva recepção dos documentos normativos incorporados 

pelo constitucionalismo (Declarações de Direitos), que estabeleciam um conjunto de 

prerrogativas ou faculdades, deveres e condições de igual liberdade sobre as distintas 

situações das pessoas574. 

Em linhas gerais, a construção histórica dos direitos fundamentais teve início com os 

movimentos sociais e políticos do constitucionalismo moderno que visavam assegurar as 

liberdades individuais dos cidadãos e buscavam estabelecer limites ao exercício do poder 

político dos governantes para proteger as pessoas contra os abusos de poder e ilegalidades. Os 

direitos fundamentais são frutos de reivindicações, dos anseios sociais e pelas circunstâncias 

históricas de reconhecimento da liberdade e das faculdades de autodeterminação dos 

                                            
571 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional: Direitos Fundamentais. 5ª ed. Coimbra: Coimbra, 
2014, v. 4, p. 9-11.   
572 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional. 37ª ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p.175-176. 
573 PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución. 10ª ed. Madrid: 
Editorial Tecnos, 2010, p. 219. 
574 PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Los Derechos Fundamentales. 11ª ed. Madrid: Tecnos, 2013, p. 26-32. 
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indivíduos em face do poder estatal, tendo como marco inicial o processo de reconhecimento 

da personalidade e dos direitos subjetivos dos indivíduos por parte do Estado, por meio da 

consagração das prerrogativas individuais em documentos solenes (Constituição)575. 

As Declarações de Direitos elaboradas no período moderno pelos Estados Unidos da 

América e pela França reconheceram os direitos dos homens pela qualidade de serem 

membros integrantes de uma comunidade política e pela condição de ser uma pessoa humana. 

Os documentos constitucionais outorgaram em favor dos indivíduos e aos membros da 

comunidade um conjunto de prerrogativas e direitos de liberdade imunes às intervenções e 

intromissões do Estado, assim como poderes individuais de oposição e de resistência contra 

os abusos cometidos pelo poder público e seus governantes. 

Nestes termos, Daniel Sarmento afirma que a trajetória histórica dos direitos 

fundamentais na modernidade é resultado da civilização ocidental europeia e norte-americana 

- consequências das lutas e batalhas travadas entre os indivíduos e o Estado visando o 

reconhecimento da dignidade da pessoa humana -, que está representada por dois modelos 

políticos-ideológicos. A doutrina liberal dos direitos humanos (paradigma liberal) objetivou 

resguardar a proteção da liberdade humana, assim, os direitos fundamentais surgiram como 

deveres de abstenção do Estado para salvaguardar as liberdades privadas dos indivíduos e 

para estabelecer uma limitação ao exercício do poder político dos governantes. Por outro lado, 

a doutrina social dos direitos humanos (paradigma social) visou proteger a classe operária e 

garantir as mínimas condições para subsistência das pessoas, sendo que os direitos 

fundamentais surgiram como resultado dos progressos e avanços econômicos e industriais na 

qualidade de direitos de exigibilidade a uma prestação positiva do Estado, destinados à 

garantia das mínimas condições condignas das pessoas576. 

Portanto, a formação jurídico-positiva dos direitos fundamentais como direitos 

constitucionais são recentes afirmações do constitucionalismo, com fundamento histórico-

filosófico no pensamento humanista, pois os direitos fundamentais começaram a ser 

materializados através do processo de positivação dos direitos naturais em declarações de 

direitos e nos documentos constitucionais dos Estados. Os documentos solenes que 

reconheceram as sucessivas qualificações dos direitos da pessoa humana passaram a ser 

                                            
575 SIQUEIRA, Dirceu Pereira. Teoria Geral do Direito à Alimentação: cultura, cidadania e legitimação. Birigui: 
Boreal, 2015, p. 12.  
576 SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 17-
42. 
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concretizados na realidade social - do plano filosófico ao plano jurídico, do direito natural ao 

direito positivo, das ideologias filosóficas do contrato social aos tratados internacionais e nas 

Constituições dos Estados -, com o objetivo de formar uma sociedade democraticamente 

organizada e fundamentada na soberania popular e na cidadania, assim como visando 

resguardar o catálogo de direitos subjetivos dos indivíduos nas Constituições dos Estados577. 

Nesse passo, as primeiras Declarações de Direitos representaram um traço 

característico do constitucionalismo, sendo que estabeleciam um conjunto de faculdades e 

garantias em favor dos indivíduos como forma de resistência e de oposição ao poder do 

Estado. A partir disso, os direitos subjetivos dos indivíduos que foram positivados nos 

documentos escritos apresentavam duas funções: a primeira função de limite do poder estatal 

e a segunda função de outorgar garantias e prerrogativas de exigibilidade ou de resistência 

contra as formas atuação do poder público. 

Os direitos fundamentais surgem como direitos naturais dos indivíduos, ou seja, como 

direitos de resistência ou direitos de defesa em favor da liberdade individual em face das 

violações perpetradas pelo Estado e pelos governantes. Em seguida, as Constituições 

reconheceram a proteção jurídica dos direitos naturais dos indivíduos, com a respectiva 

transformação em direitos positivados em documentos, como direitos subjetivos suscetíveis 

de apreciação do Poder Judiciário contra os atos praticados pelos poderes públicos578. 

Conforme ensina Antonio Enrique Pérez Luño, a formação histórica dos direitos 

fundamentais (“droits fondamentaux”) surgiu na França, com o advento dos movimentos 

políticos, sociais e culturais que conduziram a formação e a respectiva elaboração da 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, sendo que, posteriormente, os 

direitos fundamentais (re)apareceram na Alemanha com a Constituição de Bonn de 1949, 

como um sistema de regulamentação normativa das relações entre indivíduo “versus” Estado 

e como fundamento de todo ordenamento jurídico-político579. 

Por conseguinte, Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco asseveram 

que a sedimentação dos direitos fundamentais iniciou com o Cristianismo, a partir da ideia de 

dignidade única do homem - o homem é criado à imagem e semelhança de Deus -, que 

impulsionou e norteou a elaboração dos direitos positivos em documentos. No entanto, os 

                                            
577 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional. 5ª ed. Salvador: Juspodivm, 2011, p. 593. 
578 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. 9ª reimp. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 32. 
579 PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución. 10ª ed. Madrid: 
Editorial Tecnos, 2010, p. 32; PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Los Derechos Fundamentales. 11ª ed. Madrid: 
Tecnos, 2013, p. 25. 
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direitos fundamentais foram concretizados com as teorias contratualistas do século XVII e 

XVIII, com as concessões e atribuições dos direitos subjetivos em favor dos indivíduos por 

parte do Estado, em virtude da condição de ser pessoa humana e com a respectiva submissão 

da autoridade política à primazia dos interesses dos cidadãos e do bem comum580. 

Não obstante, Ingo Wolfgang Sarlet ressalta que a paternidade dos direitos 

fundamentais surgiu com o advento da Declaração de Direitos do Bom Povo de Virgínia e da 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, uma vez que recepcionaram a afirmação 

dos direitos e liberdades individuais das pessoas em documentos constitucionais, com efeitos 

vinculantes aos poderes públicos. A declaração norte-americana e a declaração francesa 

possuíam características e pontos em comum com inspirações e fundamentos filosóficos no 

jusnaturalismo, uma vez que reconheceram as pessoas como titulares de direitos naturais, 

inalienáveis, invioláveis e imprescritíveis581. 

Como se observa, a Declaração de Direitos de Virgínia (1776) e a Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão (1789) foram os principais documentos que representaram o 

marco originário da consolidação dos direitos fundamentais no plano normativo, tendo em 

vista que os Estados incorporaram um conjunto de faculdades e direitos dos indivíduos em 

documentos escritos, com base nas reivindicações sociais e nas influências do pensamento 

político-filosófico moderno de defesa das pessoas contra o exercício abusivo do poder público 

e dos seus governantes, pois colocavam em risco a vida e a liberdade das pessoas.  

De acordo com Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins, a Declaração de Direitos do 

Bom Povo de Virgínia redigida pelos norte-americanos realizou a proclamação do direito à 

liberdade, do direito à vida, do direito à igualdade, do direito de propriedade, do direito à livre 

atividade econômica, do direito de religião e de imprensa e da garantia contra repressão penal 

e assegurava a autonomia individual. Em contrapartida, a Declaração dos Direitos do Homem 

e do Cidadão redigida pelos franceses, consagrava o reconhecimento do direito à liberdade, do 

direito à igualdade, do direito de propriedade, do direito à segurança e de resistência à 

opressão estatal, do direito de liberdade de religião e do pensamento, assim como assegurava 

as garantias contra a repressão penal582. 

                                            
580 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 9ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2014, p. 136. 
581 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais 
na perspectiva constitucional. 12ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015, p. 43-44. 
582 DIMOULIS; Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 5ª ed. São Paulo: 
Atlas, 2014, p. 12-13. Em que pese as Declarações de Direitos - Declaração de Direitos de Virgínia (1776) e 
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A Declaração de Direitos do Bom Povo de Virgínia representou a primeira declaração 

moderna dos direitos fundamentais porque procurou estabelecer um conjunto de direitos 

subjetivos dos indivíduos e a estruturação de um governo democrático baseado no sistema de 

limitação de poder estatal. Por outro lado, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 

realizou a afirmação dos direitos humanos como valores universais e a restauração de um 

poder legítimo com base no consentimento popular, tendo como norte a proclamação das 

garantias individuais e das liberdades públicas (liberdade, igualdade, propriedade e 

segurança)583. 

Nesse contexto, as Declarações de Direitos são proclamações de cunho ético-político 

revestidas em documentos formais de criação de direitos subjetivos dos indivíduos e 

insuscetíveis de violações e de destruição por parte do Estado. Ou seja, as Declarações de 

Direitos representaram uma fortaleza de proteção da liberdade e dos direitos dos indivíduos 

contra os abusos e o desvio de poder do Estado, com a finalidade de limitar as ações dos 

poderes constituídos e de orientar os atos dos governantes e do poder público na consecução 

do bem comum584. 

Por tais razões, a origem da codificação normativa dos direitos fundamentais é 

proveniente da Declaração de Direitos da Virgínia e da Declaração dos Direitos do Homem e 

do Cidadão, que tinham como fundamento a liberdade como direito natural do homem por sua 

própria condição de ser pessoa humana (direitos humanos), assim como o princípio da 

soberania popular e da participação democrática (direitos civis e políticos). Por sua vez, as 

Declarações de Direitos consubstanciam em documentos de proclamação de orientação 

político-social e de positivação dos direitos individuais destinados em assegurar a autonomia, 

a liberdade, a igualdade, a propriedade e a dignidade da pessoa humana585. 

Nessa perspectiva, as Declarações de Direitos consagravam um conjunto de 

prerrogativas e faculdades passíveis de invocação pelos indivíduos - direitos naturais e 

                                                                                                                                        
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789) - fossem semelhantes quanto à enunciação dos direitos 
e garantias fundamentais existiam algumas peculiaridades distintas. A Declaração norte-americana possuía uma 
visão individualista em favor da liberdade das pessoas, estabelecendo um dever de abstenção e de não 
intervenção estatal. A Declaração francesa assegurava a liberdade do indivíduo com a possibilidade de 
intervenção do órgão legislativo enquanto representante do interesse geral fundado na soberania popular, ou seja, 
a maioria dos direitos garantidos no documento era submetidos a limites que o legislador deveria estabelecer. 
583 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional. 37ª ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 155-156 e 159-
160. 
584 TEIXEIRA, José Horácio Meirelles. Curso de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 1991, p. 688-
689. 
585 AMORIM, Mônica Testa de. Fundamentos históricos e o desenvolvimento dos direitos fundamentais na 
Alemanha. Revista de Direito Constitucional e Internacional, São Paulo, ano 21, v. 85, out./dez. 2013, p. 84-85. 
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inalienáveis da pessoa humana - para proteger a própria liberdade individual e para limitar as 

ações dos agentes públicos como princípio fundante de formação do sistema constitucional e 

do consenso comunitário. Assim, os documentos constitucionais realizaram a afirmação dos 

direitos fundamentais por meio do valor da dignidade da pessoa humana, atribuindo 

prerrogativas e vantagens aos indivíduos para salvaguardar a proteção dos seus direitos e bens 

fundamentais.  

Em síntese, os direitos fundamentais surgem no período medieval e se consolidam no 

Estado Moderno por meio da concepção de direitos naturais da pessoa humana, sendo, 

posteriormente, positivados em Declarações de Direitos como direitos humanos universais. 

Em seguida, os direitos humanos passaram a ser positivados nas Constituições dos Estados 

como direitos fundamentais ou um catálogo de faculdades negativas e positivas colocadas à 

disposição dos indivíduos, bem como um sistema institucional de valores fundados na 

dignidade da pessoa humana e vinculantes aos poderes do Estado e os membros da 

comunidade política.  O processo da codificação dos direitos humanos pelas Constituições 

dos Estados (constitucionalização dos direitos) representou o nascimento e a consagração dos 

direitos fundamentais na ordem jurídica interna dos países, como direitos de hierarquia 

constitucional com força de concretização suprema e de vinculação aos poderes 

constituídos586, assim, as Constituições passaram a positivar os direitos humanos como direito 

fundamentais de defesa do cidadão em face das intervenções estatais, com o objetivo de 

proteger a liberdade individual e limitar o exercício do poder político.  

Não obstante, a expressão da categoria jurídico-positiva dos direitos fundamentais 

surgiu somente durante o século XIX, com o advento da promulgação da Constituição Alemã. 

Segundo Konrad Hesse, os direitos fundamentais tiveram sua origem triunfal com a 

elaboração da Declaração de Direitos dos Estados Unidos da América e da Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão, mas a categoria jurídica e a trajetória dos direitos 

fundamentais são provenientes da experiência constitucional alemã, que constituiu um 

conjunto de direitos dos indivíduos como ordem de valores extensiva aos sistemas jurídico, 

social e político587. 

Por derradeiro, os constitucionalistas alemães formularam a noção dos direitos 

fundamentais com base no princípio da reserva de lei, aplicando a máxima jurídica de que não 

                                            
586 ALEXY, Robert. Direitos fundamentais no Estado Constitucional Democrático. Revista de Direito 
Administrativo, Rio de Janeiro, v. 217, jul./set. 1999, p. 62. 
587 HESSE, Konrad. Temas Fundamentais do direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 26. 
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haverá intervenções na liberdade e na propriedade sem lei que as legitime (“Kein Eingriff in 

Freiheit und Eigentum ohne Gesetz”)588. Os direitos fundamentais foram compreendidos 

inicialmente como direitos de defesa ou direitos de resistência dos indivíduos 

(“Abwehrrecht”), em face das intervenções do Estado sobre a esfera da autonomia privada e 

da liberdade individual das pessoas, assim, a justificativa para o poder público realizar a 

restrição dos direitos fundamentais deveria observar a reserva legal ou as disposições 

estabelecidas pela lei. 

No ano de 1848 a 1849, a Constituição do Império de Frankfurt (“Frankfurter 

Reichsverfassung”) ou a denominada Constituição da Igreja de São Paulo 

(“Paulskirchenverfassung”), procurou realizar a positivação dos direitos fundamentais, 

assegurando ao povo alemão os direitos subjetivos (liberdades civis e políticas), bem como 

estabeleceu um sistema de governo de monarquia constitucional com um imperador eleito 

democraticamente pelo povo589. 

Por último, a Lei Fundamental da República Federal Federativa da Alemanha de 1949 

(Lei Fundamental de Bonn) consagrou o estatuto jurídico dos direitos fundamentais e 

reconheceu a dignidade da pessoa humana como um dever de proteção do Estado e de todos 

os membros da sociedade, assim como estabeleceu um catálogo de direitos invioláveis e 

inalienáveis ao povo alemão como fundamento da comunidade humana e com efeitos 

vinculantes ao poder Legislativo, Executivo e Judiciário, tendo em vista os terríveis danos e 

as atrocidades provocadas pelo nacional socialismo com a experiência da Segunda Guerra 

Mundial. Nesse sentido, no Direito Constitucional Alemão, os direitos fundamentais surgiram 

com a positivação constitucional das posições e situações jurídicas dos indivíduos nas suas 

relações de poder com o Estado, como uma autolimitação das atividades estatais para proteger 

a liberdade e os direitos individuais (civis e políticos). 

De outro lado, na ordem jurídica brasileira os direitos fundamentais foram adotados 

pelo constituinte recentemente, com o advento da elaboração da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 em um capítulo específico “dos direitos e garantias 

fundamentais”, tendo como fundamento o princípio da dignidade da pessoa humana, o 

                                            
588 AMORIM, Mônica Testa de. Fundamentos históricos e o desenvolvimento dos direitos fundamentais na 
Alemanha. Revista de Direito Constitucional e Internacional, São Paulo, ano 21, v. 85, out./dez. 2013, p. 86; 
DIMOULIS; Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 
2014, p. 17. 
589 AMORIM, Mônica Testa de. Fundamentos históricos e o desenvolvimento dos direitos fundamentais na 
Alemanha. Revista de Direito Constitucional e Internacional, São Paulo, ano 21, v. 85, out./dez. 2013, p. 87-88. 
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princípio da soberania popular e do Estado Democrático de Direito. O Direito brasileiro se 

inspirou nas experiências da teoria e da dogmática jurídica alemã, com a finalidade de 

abranger a multiplicidade de direitos e garantias fundamentais da pessoa humana previstos 

nas normas constitucionais e a respectiva inclusão ampliativa da titularidade dos direitos em 

individuais e coletivos. 

A Constituição Federal de 1988 reconheceu as conquistas históricas dos direitos da 

pessoa humana e adotou normas jurídicas (regras e princípios) relacionadas à proteção e a 

efetivação dos direitos e garantias fundamentais individuais e coletivos para os cidadãos 

brasileiros e para os estrangeiros residentes no país.  Os motivos que impulsionaram os 

membros da Assembleia Nacional Constituinte em consagrar os direitos e garantias 

fundamentais na Constituição foram as consequências causadas pela Segunda Guerra Mundial 

e as consequências opressivas provocadas pela ditatura militar brasileira, uma vez que 

colocaram em risco a vida e a liberdade das pessoas. 

Em última análise, os direitos fundamentais apareceram no constitucionalismo 

moderno com as Declarações de Direitos como proclamações políticas sem conteúdo de 

normatividade, sendo posteriormente consagrados pela experiência alemã com a positivação 

dos direitos subjetivos da pessoa humana na ordem jurídico-constitucional do Estado, visando 

resguardar a inviolabilidade da dignidade humana e a proteção da liberdade dos indivíduos 

contra os abusos do exercício do poder estatal. 

 

 

b) A titularidade e os destinatários das normas dos Direitos Fundamentais  

 

 

A partir de uma análise literal do texto constitucional, a titularidade dos direitos 

fundamentais está voltada para as pessoas físicas ou jurídicas (nacionais ou estrangeiras) que 

estão situadas ou localizadas no território nacional. Os brasileiros (nato ou naturalizado), 

assim como os estrangeiros residentes no país são os titulares dos direitos e garantias 

fundamentais previstos na Constituição Federal. Desse modo, todos os indivíduos por sua 

condição de ser pessoa humana, dotado de autonomia, liberdade e racionalidade, são titulares 
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de um conjunto de prerrogativas e dos poderes de exigibilidade dos direitos e garantias 

fundamentais590. 

A norma constitucional estabelece que o titulares dos direitos individuais e coletivos 

são os brasileiros e os estrangeiros residentes no país. No entanto, a proteção normativa em 

relação ao exercício dos direitos e garantias fundamentais é extensiva às pessoas jurídicas - 

empresas e corporações da iniciativa privada -, assim como para os apátridas residentes ou 

que se encontrem no território brasileiro.  

Nesse sentido, Zulmar Fachin entende que a titularidade dos direitos fundamentais são 

as pessoas físicas (brasileiros e estrangeiros), as pessoas jurídicas de direito privado 

(empresas), as pessoas jurídicas de direito público interno (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios) e as pessoas jurídicas de direito público externo (Estados Nacionais)591. Segundo 

José Joaquim Gomes Canotilho, o princípio da universalidade dos direitos fundamentais 

colocou qualquer indivíduo - enquanto pessoa humana - como um sujeito susceptível de 

titularizar direitos na ordem jurídica, sendo os direitos fundamentais prerrogativas 

pertencentes a todos os seres humanos e não apenas restritas aos cidadãos de um determinado 

Estado592. 

O Supremo Tribunal Federal tem julgado que as pessoas estrangeiras de passagem no 

país são protegidas pelas normas de direitos fundamentais593. A Suprema Corte brasileira 

adota o sentido amplo para atribuir a titularidade dos direitos fundamentais, admitindo a 

aplicação dos direitos constitucionais aos estrangeiros residentes fora do país quando forem 

atingidos pela legislação brasileira, isto é, o estrangeiro sem domicílio no Brasil tem a 

prerrogativa de reivindicar um direito ou uma garantia fundamental prevista pela norma 

constitucional, pois a condição do estrangeiro não o desqualifica como sujeito suscetível de 

titularizar as prerrogativas constitucionais asseguradas a qualquer pessoa594. 

O sujeito ativo dos direitos fundamentais é compreendido a partir de uma interpretação 

extensiva da norma constitucional, ao assegurar a proteção e o exercício de um direito 
                                            
590 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 9ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2014, p. 171. 
591 FACHIN, Zulmar. Curso de Direito Constitucional. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 245.  
592 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª ed. Coimbra: 
Almedina, 2003, p. 416. 
593 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 2152676/SP. Relatora Ministra Ellen Gracie, 
Primeira Turma, Brasília, DF, 24 de abril de 2001. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/pagina-
dor.jsp?docTP=AC&docID=245931>. Acesso em 15 de dez. 2016. 
594 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 940161/SP. Relator Ministro Celso de Mello, Segunda 
Turma, Brasília, DF, 16 de setembro de 2008. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=578258>. Acesso em 15 de dez. 2016. 



224 

 

 

fundamental para quaisquer pessoas físicas ou jurídicas alcançadas pela legislação brasileira. 

O Estado não pode deixar sem proteção um indivíduo ou uma entidade pela condição de 

estrangeiro ou não residente no país, haja vista que a proteção da dignidade da pessoa humana 

é aplicável independentemente de qualquer condição ou origem.  

A orientação jurisprudencial para identificar os titulares dos direitos fundamentais 

compreende os brasileiros natos e naturalizados residentes ou não no país, os estrangeiros 

residentes no país de forma permanente ou temporária, os estrangeiros não residentes no país, 

mas que são alcançados pela legislação brasileira, assim como as pessoas jurídicas de direito 

privado ou de direito público, desde que compatíveis com a natureza e o regime dos direitos 

fundamentais. Por outro lado, os destinatários dos direitos fundamentais são os poderes 

públicos e os particulares, porque possuem o dever jurídico de atuar em favor da garantia da 

liberdade de todas as pessoas, por meio das obrigações de respeitar, proteger e promover os 

direitos fundamentais. 

 

 

c) A dimensão objetiva e subjetiva dos Direitos Fundamentais  

 

 

A estrutura e as dimensões dos direitos fundamentais são concebidas em duas 

modalidades dimensionais, uma de garantir os direitos subjetivos dos indivíduos e a outra que 

estabelece um conjunto de princípios jurídicos objetivos para o ordenamento constitucional 

democrático. As duas dimensões apresentam diferentes níveis de compreensões - ao garantir o 

exercício dos direitos nas relações jurídicas e ao limitar o exercício do poder estatal com 

competências negativas ou positivas -, que são indispensáveis ao Estado Democrático de 

Direito porque desempenham uma função de integração, organização e direção da norma 

constitucional595. 

                                            
595 HESSE, Konrad. Temas Fundamentais do Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 34-38. A 
respeito, o significado da dimensão subjetiva dos direitos fundamentais - como direitos subjetivos de defesa do 
indivíduo sobre as intervenções abusivas do Estado - corresponde a uma dimensão objetiva como preceitos 
negativos de competência estatal (legislativas, administrativas e judiciais). Em linhas gerais, a Lei Fundamental 
estabelece que os direitos fundamentais são destinados em assegurar a esfera de liberdade do indivíduo em face 
das intromissões do poder público (dimensão subjetiva), mas também posicionam os direitos fundamentais como 
uma ordem axiológica-objetiva (valores) radicados da personalidade humana e da dignidade da pessoa humana, 
que vigora como princípio de direção para as atividades legislativas, administrativas e judiciais.  
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Os direitos fundamentais proporcionam um conteúdo de proteção multifuncional 

desenvolvido a partir de uma dimensão objetiva e de uma dimensão subjetiva596. A 

sistemática constitucional subdivide os direitos fundamentais como um sistema de conjunto 

de valores objetivos com eficácia irradiante para a ordem jurídica e como um marco de 

proteção das situações jurídicas subjetivas dos indivíduos de exigir um comportamento do 

poder público e dos particulares597. Os direitos fundamentais são aplicados nas relações com o 

Estado e nas relações com os particulares, exercendo uma dimensão objetiva de sistema de 

valores que opera como limitação do poder e diretriz para as ações do poder público e de 

terceiros, bem como uma dimensão subjetiva que corresponde ao conjunto de prerrogativas e 

vantagens atribuídas em favor dos indivíduos de exigir uma conduta negativa ou positiva do 

Estado ou dos particulares598. 

Nesse passo, os direitos fundamentais desempenham duas dimensões na ordem 

jurídica constitucional. A primeira está relacionada ao plano subjetivo, os direitos 

fundamentais representam os direitos - posições jurídicas - estabelecidos em favor das 

pessoas. A segunda está associada ao plano objetivo, os direitos fundamentais assumem uma 

dimensão institucional como um conjunto de valores constitucionalmente proclamados nos 

                                            
596 NOVAIS, Jorge Reis. As restrições aos direitos fundamentais não expressamente autorizadas pela 
Constituição. 2ª ed. Coimbra: Coimbra, 2010, p. 56. A proteção dos direitos fundamentais é desenvolvida a 
partir de uma dimensão subjetiva e de uma dimensão objetiva. Em relação à dimensão subjetiva, os direitos 
fundamentais permitem aos particulares um reforço de possibilidades de ação, comportamento, pretensão ou de 
competência, haja vista que designam o uso e o exercício de um direito fundamental. Por outro lado, na 
dimensão objetiva, os direitos fundamentais asseguram aos titulares formas de tutela para exigir do Estado o 
cumprimento dos deveres impostos pelas normas de direitos fundamentais, quando ameaçados ou lesionados as 
posições de vantagem dos indivíduos. Em síntese, a dimensão objetiva resulta na garantia jurídica de um bem 
(prerrogativas) em virtude da imposição de deveres jurídicos objetivos ao poder público, e, por outro lado, a 
dimensão subjetiva resulta na garantia jurídica de uma posição de vantagem individual de exercício dos bens 
protegidos pelas normas de direitos fundamentais.  
597 PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Los Derechos Fundamentales. 11ª ed. Madrid: Tecnos, 2013, p. 16-26. Na 
dimensão jurídico-objetiva (axiológica objetiva), os direitos fundamentais constituem um conjunto sistematizado 
de valores do ordenamento jurídico que condiciona o consentimento da maioria dos cidadãos sobre os deveres de 
cumprimento normativo, bem como legitima as formas constitucionais do Estado de Direito na construção de 
uma sociedade democrática, ou seja, os direitos fundamentais consistem em um conjunto de princípios e valores 
do sistema jurídico. Assim sendo, os direitos fundamentais são limites ao exercício do poder político e garantias 
das liberdades e interesses individuais destinados à defesa do conjunto de valores da pessoa humana contra as 
ações abusivas dos poderes públicos. Por seu turno, na perspectiva da dimensão jurídico-subjetiva (posições 
individuais), os direitos fundamentais representam o estatuto jurídico dos cidadãos nas relações com o Estado e 
com os particulares, pois visa tutelar a autonomia da vontade, as liberdades e a segurança da pessoa humana em 
face dos abusos e ilegalidades do poder público e dos demais membros do corpo social. Os direitos fundamentais 
traduzem nas posições jurídicas de exercício dos direitos e liberdades por todos os membros da comunidade.  
598 PERCES-BARBA MARTÍNEZ, Gregório. Curso de Derechos Fundamentales: Teoría General. Madrid: 
Universidad Carlos III de Madrid - Boletín Oficial del Estado, 1999, p. 631. 
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documentos que estabelece um dever de buscar as finalidades constitucionais e o bem 

comum599. 

Com efeito, Cristina Queiroz ressalta que os direitos fundamentais são consagrados no 

ordenamento jurídico por dupla natureza, uma dimensão de direitos subjetivos e outra 

dimensão de princípios objetivos para a ordem constitucional democrática do Estado de 

Direito. No aspecto jurídico-subjetivo, os direitos fundamentais representam um conjunto de 

direitos subjetivos públicos dos indivíduos assegurados pela norma constitucional. No aspecto 

jurídico-objetivo, os direitos fundamentais constituem um conjunto de valores diretamente 

aplicáveis na ordem jurídica, com efeitos vinculantes aos setores públicos e privados, bem 

como aos poderes do Estado (Executivo, Legislativo e Judiciário)600. 

Do mesmo modo, Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco ensinam 

que a dimensão subjetiva dos direitos fundamentais consiste na pretensão de se adotar um 

comportamento ou na vontade de produzir efeitos sobre as relações jurídico-constitucionais 

subjetivas, por meio de uma ação negativa (respeito e proteção), de uma ação positiva 

(efetivação) ou de competência (modificação de posições jurídicas). Por outro lado, a 

dimensão objetiva representa que os direitos fundamentais são um conjunto de princípios 

jurídicos ou de valores constitucionais que se irradiam na ordem jurídica, com a função de 

estabelecer limites ao poder e servir como diretrizes para as ações dos poderes públicos 

constituídos601.  

Não obstante, José Joaquim Gomes Canotilho entende que na categoria da dogmática 

constitucional, os direitos fundamentais apresentam como normas consagradoras de direitos 

subjetivos das pessoas e como normas consagradoras de um dever objetivo. Na regra-

dimensão subjetiva, as normas de direitos fundamentais asseguram os direitos das pessoas nas 

posições ou relações individuais. Por sua vez, na regra-dimensão objetiva, as normas de 

direitos fundamentais estabelecem obrigações ao Estado602. 

                                            
599 PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Los Derechos Fundamentales. 11ª ed. Madrid: Tecnos, 2013, p. 21. 
600 QUEIROZ, Cristina. Direito Constitucional: as instituições do Estado Democrático e Constitucional. São 
Paulo: Revista dos Tribunais/Coimbra: Coimbra, 2009, p. 365-366.   
601 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 9ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2014, p. 167. 
602 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7 ª ed. Coimbra: 
Almedina, 2003, p. 1.254-1.257. As normas consagradoras de direitos subjetivos são aquelas que estabelecem 
prerrogativas ou faculdades por uma norma de direito fundamental, outorgando ao indivíduo um direito de 
oposição nas relações com o Estado e os particulares. As normas consagradoras de um dever objetivo são 
aquelas que estabelecem um conjunto de deveres vinculantes ao Estado e para os membros da comunidade. 
Nesse sentido, a fundamentação da dimensão subjetiva é a relevância da norma consagradora de um direito 
fundamental para os interesses, situações ou liberdade do indivíduo, isto é, o fundamento constitui na 
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Nos Estados sociais e democráticos de Direito do pós-guerra, os direitos fundamentais 

foram desenvolvidos por meio da concepção tradicional da dimensão subjetiva, mas também 

passaram a constituir em um sistema ou ordem objetiva de valores legitimadora da ordem 

jurídico-constitucional do Estado e condicionando toda a atuação dos poderes constituídos por 

meio de uma irradiação normativa. Nestes termos, vale dizer que a dupla dimensão resultou 

na vinculação do Estado aos direitos fundamentais para satisfazer as seguintes obrigações: a) 

um dever de abstenção ao poder público de intervir restritivamente na liberdade e nos direitos 

fundamentais garantidos aos indivíduos; b) um dever de prestação ao poder público de 

possibilitar o exercício dos direitos fundamentais pelos indivíduos; c) um dever ao poder 

público de assegurar condições materiais e de realizar a estruturação da ordem jurídica em 

função dos direitos fundamentais e dos membros da comunidade política603. 

Na Alemanha, o Tribunal Constitucional Federal ampliou o significado dos direitos 

fundamentais de sua forma tradicional de posições individuais para um sistema complexo de 

valores e de garantias na ordem jurídica, passando a estruturar os direitos fundamentais a 

partir dos seguintes enfoques: como um direito subjetivo de defesa dos cidadãos perante o 

poder público (direito de oposição e de resistência), assim como uma ordem objetiva de 

valores de reconhecimento de proteção da liberdade e da dignidade da pessoa humana como 

fins supremos da ordem jurídica (preceitos normativos objetivos)604.  

Desse modo, os direitos fundamentais adquire uma dimensão subjetiva do ponto de 

vista dos indivíduos, como um conjunto de prerrogativas e vantagens constitucionais, assim 

como possui uma dimensão objetiva axiológica, representando um conjunto de valores da 

ordem jurídica que vinculam as atividades dos órgãos públicos e dos particulares e 

condicionam a validade dos atos praticados. 

 

                                                                                                                                        
importância da norma para a pessoa humana defender seus interesses e ideais. A fundamentação da dimensão 
objetiva consiste no significado da norma de direito fundamental possui para a coletividade, para o interesse 
público e para a vida comunitária, uma vez que assegura uma função objetiva de um direito fundamental ou um 
valor geral de observância para uma determinada comunidade política. As relações entre as dimensões subjetivas 
e objetivas são conexas, pois a suscetibilidade de exigir que os direitos fundamentais sejam garantidos como 
direitos subjetivos do indivíduo, aponta um dever objetivo para o Estado conformar a organização, procedimento 
e processos de efetivação dos direitos fundamentais, de modo que o indivíduo possa exigir uma pretensão 
subjetiva de outrem e o poder público tenha o dever jurídico de satisfazer a pretensão subjetiva postulada pelo 
indivíduo.  
603 NOVAIS, Jorge Reis. As restrições aos direitos fundamentais não expressamente autorizadas pela 
Constituição. 2ª ed. Coimbra: Coimbra, 2010, p. 57-58. 
604 MARTINS, Leonardo (Org.). Cinquenta anos de jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal Alemão. 
Montevideo: Fundação Konrad Adenauer, 2005, p. 30. 
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d) Dimensões dos Direitos Fundamentais  

 

 

A incorporação dos direitos fundamentais na ordem jurídica ocorreu em momentos 

históricos distintos, sendo consagrados de acordo com as necessidades e as reivindicações 

sociais voltadas para proteção dos indivíduos e de toda a coletividade contra as ilegalidades 

provenientes do poder público e dos particulares, bem como contra os riscos proporcionados 

pelos efeitos da globalização e pelos avanços científicos e tecnológicos na sociedade. As 

dimensões dos direitos fundamentais representam uma cronologia histórico-evolutiva da 

positivação e do reconhecimento das prerrogativas dos indivíduos nos documentos 

internacionais e nas Constituições dos Estados. 

Em síntese, as dimensões estão vinculadas com a positivação dos direitos 

fundamentais pelas primeiras Constituições e com as novas necessidades de proteção 

provocadas pela evolução do Estado Liberal ao Estado de Direito, assim como pelas mutações 

do processo de industrialização, globalização e dos impactos científicos e tecnológicos605. As 

Constituições dos Estados passaram a consagrar um extenso catálogo de direitos 

fundamentais que foram reconhecidos pelas sucessivas sedimentações históricas, como os 

direitos de liberdade conquistados pela revolução liberal, os direitos de participação política 

reivindicados pela superação democrática do Estado liberal e os direitos sociais integradores 

da concepção social do Estado, bem como procuraram estabelecer um conjunto de obrigações 

e responsabilidades política e social para o poder público e os cidadãos em um determinado 

Estado Democrático606. 

Os direitos fundamentais reconhecidos em um determinado momento histórico 

recebem o influxo de novos direitos em razão das transformações sociais, políticas e 

econômicas, sendo necessário a realização de uma conjugação dos novos direitos com os 

anteriormente conquistados e reconhecidos607. A conscientização ética sobre os direitos 

fundamentais sofreram várias ampliações devido à necessidade de proteção de outros bens e 

valores da dimensão da dignidade da pessoa humana no decorrer da história, o que 

                                            
605 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais 
na perspectiva constitucional. 12ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015, p. 37. 
606 CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MOREIRA, Vital. Constituição da República Portuguesa anotada. São 
Paulo: Revista dos Tribunais/Coimbra, 2007, v.1, p. 294. 
607 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional: Direitos Fundamentais. 5ª ed. Coimbra: Coimbra, 
2014, v. 4, p. 30.   
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corresponde, portanto, uma sucessão temporal de afirmação e acumulação de novos direitos 

fundamentais608.   

Como pode observar, os direitos fundamentais ganharam várias dimensões em cada 

momento histórico, pois foram reconhecidos e constituídos por meio de um longo processo 

expansivo de acumulação dos níveis de proteção da dignidade da pessoa humana. As 

preocupações e os anseios sociais pela proteção jurídica das liberdades dos indivíduos foram 

sucedidas pela necessidade das prestações materiais e pela necessidade de proteção do gênero 

humano, sendo reconhecidos e protegidos pelas normas constitucionais por meio de um 

processo evolutivo-cumulativo e pelo aumento progressivo de proteção dos atributos da 

dignidade da pessoa humana609. 

Segundo Paulo Bonavides, a cronologia das dimensões dos direitos fundamentais está 

relacionada com a gradativa institucionalização do lema da Revolução Francesa (liberdade, 

igualdade e fraternidade) porque exprime o reconhecimento das conquistas e das 

reivindicações históricas dos direitos por parte dos indivíduos e membros da comunidade610. 

Na concepção tradicional, as dimensões dos direitos fundamentais estão subdividas em 

direitos de primeira dimensão (direitos de liberdade), em direitos de segunda dimensão 

(direitos econômicos, sociais e culturais), em direitos de terceira dimensão (direitos difusos e 

coletivos) e, por fim, em direitos de quarta dimensão (proteção do gênero humano). 

O responsável pela formulação das dimensões dos direitos fundamentais foi o jurista 

Karel Vasak, que teve por base o lema simbólico e os ideais da revolução francesa. Segundo o 

autor, os direitos dos homens são desenvolvidos na história como direitos de primeira 

dimensão, que seriam os direitos civis e políticos destinados à proteção da liberdade dos 

indivíduos e oponíveis ao Estado (Liberté); os direitos de segunda dimensão, que seriam os 

direitos econômicos, sociais e culturais vocacionados à concretização da igualdade material 

entre os indivíduos por meio de uma prestação estatal (Égalité); os direitos de terceira 

dimensão, que seriam os direitos de solidariedade e fraternidade destinados à proteção dos 

interesses difusos e coletivos (Fraternité)611. 

                                            
608 CUNHA JÚNIOR, Dirleyda. Curso de Direito Constitucional. 5ª ed. Salvador: Juspodivm, 2011, p. 595. 
609 ARAÚJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de Direito Constitucional. 11ª ed. 
São Paulo: Saraiva, 2007, p. 115. 
610 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 29ª ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 577. 
611 VASAK, Karel. Les dimensions internationales des droits de l´homme: Manuel destine à 
l´enseignementdesdroits de l´hommedans lês universités. Paris: Unesco, 1978. 
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Não obstante, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu as dimensões dos direitos 

fundamentais, ao confirmar que os direitos de primeira dimensão compreendem os direitos 

civis e políticos, uma vez que abrangem as liberdades negativas ou formais dos indivíduos ao 

realizar a acentuação do princípio da liberdade humana e de estabelecer um mandamento de 

abstenção ao poder público. A par disso, os direitos de segunda dimensão compreendem os 

direitos econômicos, sociais e culturais, sendo identificados com as liberdades positivas por 

realçar o princípio da igualdade e por estabelecer um mandado prestacional (material ou 

jurídica) por parte do Estado. Por último, os direitos de terceira dimensão materializam os 

poderes de titularidade coletiva atribuídos genericamente a todas as formações sociais, que 

compreende os direitos transindividuais em razão de priorizar o princípio da solidariedade e 

da fraternidade612. 

De acordo com Norberto Bobbio, o desenvolvimento dos direitos do homem é 

reconhecido em três fases consecutivas, a saber: a) No primeiro momento, houve a afirmação 

dos direitos de liberdade ou direitos de resistência dos indivíduos tendentes a limitar o poder 

do Estado e de reservar uma esfera de liberdade das pessoas em relação ao Estado; b) No 

segundo momento, houve o reconhecimento e a proclamação dos direitos políticos para 

assegurar a autonomia dos cidadãos e garantir o direito de participação dos membros da 

comunidade no poder político; c) No terceiro momento, houve o reconhecimento e a 

proclamação dos direitos sociais (direitos prestacionais) destinados à garantia do bem-estar e 

da igualdade material entre os direitos dos indivíduos, com o objetivo de corrigir as situações 

reais de desigualdade por meio de uma atividade do Estado613. 

Em linhas gerais, as dimensões dos direitos fundamentais estão subdividas nas 

seguintes categorias: a) Os direitos de primeira dimensão são os direitos civis e políticos 

(direitos negativos), sendo construídos pelo Estado Liberal para realçar o princípio da 

liberdade dos indivíduos nas relações com o Estado, assim como para estabelecer um dever de 

abstenção do Estado de não intervenção sobre a esfera da liberdade individual das pessoas; b) 

Os direitos de segunda dimensão são os direitos econômicos, sociais e culturais (direitos 

prestacionais), sendo construídos pelo Estado Social com fundamento no princípio da 

igualdade dos direitos, visando estabelecer um dever prestacional ao Estado para promover os 

                                            
612 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança 221640/SP. Relator Ministro Celso de Mello, 
Tribunal Pleno, Brasília, DF, 30 de outubro de 1995. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=85691>. Acesso em 15 de dez. 2016. 
613 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. 9ª reimp. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 32. 
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meios de correção das desigualdades e injustiças sociais, bem como para assegurar as 

condições necessárias ao desenvolvimento das pessoas e à manutenção de sua subsistência 

com dignidade; c) Os direitos de terceira dimensão são dos direitos transindividuais (difusos, 

coletivos e individuais homogêneos), sendo adotados pelos Estados Constitucionais e 

fundamentados nos princípios da solidariedade e da fraternidade, pois visam assegurar a 

proteção de toda a coletividade ou a determinados grupos vulneráveis em face das evoluções 

transformações científicas e tecnológicas, por meio do direito ao desenvolvimento, à paz 

mundial, a autodeterminação dos povos, o direito ao meio ambiente sadio e os direitos do 

consumidor. 

Os direitos fundamentais de primeira dimensão são os direitos civis e políticos 

destinados à assegurar o respeito e a proteção das liberdades individuais das pessoas por meio 

da limitação do poder estatal. Nesse sentido, os direitos de primeira dimensão foram os 

primeiros direitos a serem positivados nas Constituições dos Estados, como postulados de 

abstenções aos governantes - obrigação de não intervenção na esfera individual de cada 

pessoa -, por meio da proteção da liberdade e autonomia individual em face da expansão do 

poder público614. 

Em outras palavras, os direitos de primeira dimensão são os direitos de liberdade, 

tendo como titular o indivíduo em oposição ao Estado, pois representam as faculdades ou os 

atributos subjetivos dos indivíduos de resistência e oposição perante o Estado615. Por sua vez, 

o reconhecimento dos direitos fundamentais de primeira dimensão tinha por finalidade limitar 

o poder de atuação estatal em primazia da liberdade dos cidadãos, estabelecendo um dever 

normativo de abstenção ao poder público de respeitar e de proteger as liberdades individuais 

das pessoas.  

Os direitos individuais (civis e políticos) surgiram com a ideia do Estado de Direito e 

com a submissão da vontade do soberano a uma Constituição, em que passou a consagrar a 

ideologia de afastamento do Estado nas relações dos membros da comunidade e os direitos de 

defesa dos indivíduos contra o poder estatal, visando limitar a discricionariedade das ações do 

poder público e de resguardar a proteção das liberdades do indivíduo e a autonomia privada 

em face das interferências do Estado e de terceiros. Por conseguinte, os direitos fundamentais 

de primeira dimensão são conhecidos como direitos negativos (liberdades públicas negativas), 

                                            
614 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 9ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2014, p. 135. 
615 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 29ª ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 578. 
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uma vez que estabelecem obrigações de comportamento de abstenção do Estado em relação às 

liberdades individuais das pessoas616. 

Os principais fatores que influenciaram a declaração dos direitos de primeira dimensão 

são as revoluções norte-americanas e a francesa, tendo em vista que buscavam assegurar a 

proteção das liberdades individuais, bem como estabelecer uma limitação ao exercício do 

poder político. Ou seja, os direitos de primeira dimensão surgiram como uma feição negativa 

porque estavam atrelados ao ideário de Estado liberal no século XVIII, que visava resguardar 

a liberdade dos indivíduos contra as prisões arbitrárias, a inviolabilidade de domicílio ou para 

assegurar a liberdade de religião617. 

O direito à liberdade, o direito de resistência e o direito à oposição representam as 

prerrogativas e faculdades dos indivíduos contra as ações abusivas e ilegais perpetradas pelo 

Estado, com a finalidade de impor limites ao exercício do poder político, que corresponde a 

um dever abstenção do poder público de não interferir nas liberdades das pessoas. Os direitos 

individuais consagravam o respeito pela liberdade das pessoas e da autonomia privada por 

uma prestação negativa do Estado ou pelo direito de defesa dos indivíduos618. 

Por outro lado, os direitos de segunda dimensão são os direitos econômicos, sociais e 

culturais destinados à redução das desigualdades socioeconômicas e das injustiças sociais por 

meio de uma prestação positiva por parte do Estado, a fim de assegurar as condições de 

igualdade material e o atendimento das necessidades para garantir o mínimo existencial aos 

indivíduos. O reconhecimento dos direitos de segunda dimensão decorre dos movimentos 

constitucionalistas da social democracia, que lutavam pela aplicação do princípio da 

igualdade material. No entanto, o seu reconhecimento passou por inúmeras críticas, devido os 

ciclos de baixa normatividade e a eficácia duvidosa em torno de sua aplicação e, tendo em 

vista a exigibilidade de prestação material positiva por parte do Estado ante a limitação dos 

recursos econômico-financeiros para o cumprimento das obrigações prestacionais619. 

Os direitos fundamentais de segunda dimensão são os direitos econômicos, sociais e 

culturais destinados à satisfação das necessidades e da garantia das mínimas condições para o 

indivíduo ter uma vida com dignidade. Ou seja, são os direitos que exigem uma atividade 

                                            
616 ARAÚJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de Direito Constitucional. 11ª ed. 
São Paulo: Saraiva, 2007, p. 116. 
617 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 11ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 351-352. 
618 ALARCÓN, Pietro de Jesús Lora. Patrimônio genético humano e sua proteção na Constituição Federal de 
1988. São Paulo: Método, 2004, p. 77. 
619 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 29ª ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 578-579. 
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prestacional do Estado - dever prestacional para assegurar as condições materiais necessárias -

, para corrigir os problemas sociais (desigualdades e injustiças) ou para superar as carências 

do ser humano620. Os direitos econômicos, sociais e culturais visam oferecer meios materiais 

para concretizar os direitos individuais em igualdade de condições e para garantir o mínimo 

existencial aos membros da sociedade. Nessa perspectiva, esses direitos são invocados para 

propiciar o exercício das prerrogativas individuais e das liberdades para corrigir uma situação 

ou para assegurar as condições mínimas de uma existência digna621. 

A grande influência exercida para a consagração dos direitos de segunda dimensão foi 

as grandes revoluções industriais ocorridas no século XVIII, por conta da necessidade pelo 

reconhecimento das lutas sociais de melhores condições de trabalho humano e de igualdade 

de tratamento entre as pessoas. Por seu turno, o respeito pela liberdade e a vida privada dos 

indivíduos não foi suficiente para proteger os direitos das pessoas, sendo necessária uma 

prestação positiva e uma intervenção do Estado para assegurar a igualdade material e a 

concretização da justiça social.  

Dessa forma, os direitos de segunda dimensão são prerrogativas que exigem uma 

prestação positiva por parte do Estado, que corresponde no dever de atuação do poder público 

para assegurar os direitos sociais e a igualdade material entre as pessoas, com o objetivo de 

corrigir uma situação de desigualdades socioeconômica ou para garantir o exercício de 

direitos por meio da elaboração de normas e de mecanismos jurídicos. 

Em outra perspectiva, os direitos fundamentais de terceira dimensão são os direitos 

difusos e coletivos que visam à proteção de grupos de indivíduos e da coletividade por conta 

da exposição ao risco dos desafios mundiais provocados pelo desenvolvimento social, pelos 

avanços científicos e tecnológicos e pela globalização. A terceira dimensão dos direitos 

objetiva assegurar a proteção dos bens jurídicos coletivos e dos direitos transindividuais, em 

razão de considerar a pessoa humana como membro social participante de uma entidade 

coletiva e da comunidade política.  

Os direitos fundamentais de terceira dimensão são caracterizados pela sua titularidade 

coletiva e difusa, sendo compreendidos como direitos de solidariedade e de fraternidade622, 

pois procuram tutelar os novos bens e direitos que surgem pelas necessidades de proteção dos 

                                            
620 ARAÚJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de Direito Constitucional. 11ª ed. 
São Paulo: Saraiva, 2007, p. 117. 
621 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 11ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 351-353. 
622 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 11ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 351-354. 
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indivíduos na sociedade de massa, por causa dos avanços científicos e tecnológicos e dos 

processos de industrialização globalizada. Em outras palavras, os direitos fundamentais de 

terceira dimensão são evidenciados pelo alargamento da noção atribuída ao sujeito de direitos 

e da concepção da dignidade da pessoa humana, em razão da reafirmação do caráter universal 

do indivíduo perante os regimes políticos e as ideologias que colocaram em risco a vida das 

pessoas, assim como pelas ameaças provocadas pela sociedade global. Nesse contexto, 

Norberto Bobbio reconhece que a terceira dimensão representa os movimentos de 

reivindicações ecológicas, como o direito ao meio ambiente equilibrado623.  

O marco histórico dos direitos de terceira dimensão é a Declaração Universal dos 

Direitos do Homem elaborada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, porque visava 

proteger a pessoa humana em todas as suas dimensões e procurava promover a paz mundial 

com base na solidariedade e fraternidade entre os povos. A terceira dimensão dos direitos 

fundamentais teve início em meados da década de 60, como uma nova categoria de tutela 

jurídica que compreendia os direitos de solidariedade - o direito ao desenvolvimento, o direito 

difuso e o direito ao patrimônio comum da humanidade -, tendo como pressuposto o dever de 

colaboração de todos os Estados e a transposição da pessoa individual para uma dimensão 

coletiva624. 

Nesse sentido, o maior destaque atribuído aos direitos de terceira dimensão são os 

direitos transindividuais - a transcendência do indivíduo particular para o sujeito coletivo -, 

que compreende os direitos difusos, os direitos coletivos e os direitos individuais 

homogêneos, tendo em vista a sua tutela difusa e coletiva. A proteção jurídica recai sobre os 

bens susceptíveis de lesão coletiva e pelo fato de uma conduta possibilitar a ofensa a um 

número indeterminado de pessoas da comunidade ou a toda uma coletividade625. 

Por derradeiro, existem posições doutrinárias que reconhecem uma nova dimensão dos 

direitos fundamentais por conta dos riscos gerados sobre a vida humana devido os avanços 

científicos com a manipulação genética. As descobertas científicas e os avanços tecnológicos 

colocaram o mundo em um estado de perplexidade e em conflito com os valores éticos e 

                                            
623 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. 9ª reimp. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p.5. 
624 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7 ª ed. Coimbra: 
Almedina, 2003, p. 386. 
625 ALARCÓN, Pietro de Jesús Lora. Patrimônio genético humano e sua proteção na Constituição Federal de 
1988. São Paulo: Método, 2004, p. 81-82. 
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sociais, apresentando um novo desafio para a sociedade com a preocupação da qualidade de 

vida das pessoas e não mais com as conquistas de direitos fundamentais626.  

Nessa linha de análise, os direitos de quarta dimensão são os direitos relativos à 

manipulação do patrimônio genético e ao desenvolvimento tecnológico (clonagem, alimentos 

transgênicos, fertilização “in vitro” e entre outros). Os avanços da biotecnologia e da 

engenharia genética fizeram com que surgissem os direitos fundamentais de quarta dimensão, 

pois a descoberta da nova maneira de abordagem da vida humana provocou a necessidade de 

repensar e renovar as formas de proteção do bem jurídico da vida. Nesse passo, os avanços 

científicos, tecnológicos e a engenharia genética repercutiram na realidade dos seres humanos, 

em virtude da possibilidade da manipulação genética das leis naturais do nascimento e do 

desenvolvimento do gênero humano627. 

Conforme ensina Norberto Bobbio, os direitos fundamentais de quarta dimensão estão 

relacionados com o patrimônio genético de cada indivíduo, que surgiram devido os efeitos 

traumáticos das pesquisas científicas biológicas628. A justificação da quarta dimensão dos 

direitos fundamentais decorre da proteção da pessoa humana com pesquisas científicas com 

células-tronco, clonagem e dos direitos relacionados à bioética. 

De outro modo, Paulo Bonavides discorre que a globalização política e a constituição 

do Estado Social foram os principais fatores que viabilizaram a formação da quarta dimensão 

dos direitos fundamentais. Ademais, ressalta que os direitos da quarta dimensão abrangem a 

universalidade das relações humanas e o direito à democracia, o direito à informação e o 

direito ao pluralismo, pois estão relacionados com o futuro da cidadania e o porvir da 

liberdade de todos os povos629.  

Em suma, o reconhecimento da evolução-histórica das dimensões dos direitos 

fundamentais é resultado dos anseios, das necessidades e das lutas sociais pela proteção dos 

bens e valores fundamentais dos indivíduos e de toda a coletividade em face das condutas 

ilegais cometidas pelo poder público ou pelos particulares, visando assegurar a liberdade, a 

igualdade e as qualidades da dignidade da pessoa humana. 

 

                                            
626 CALMON, Eliana. As gerações dos direitos e as novas tendências. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva 
(Coord.). As vertentes do direito constitucional contemporâneo. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002, p. 154. 
627 ALARCÓN, Pietro de Jesús Lora. Patrimônio genético humano e sua proteção na Constituição Federal de 
1988. São Paulo: Método, 2004, p. 87-89. 
628 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. 9ª reimp. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p.5. 
629 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 29ª ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 586-587. 
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e) Características dos Direitos Fundamentais  

 

 

Os direitos fundamentais representa uma categoria jurídica que possui institutos 

próprios, apresentando um conjunto de características que formam um traço unificador e de 

identificação dos direitos fundamentais dispersos no texto constitucional630. Por sua vez, a 

fixação das características dos direitos fundamentais permite a sua validação em todos os 

lugares para resguardar a proteção e a efetivação das dimensões da dignidade da pessoa 

humana e das prerrogativas dos indivíduos. 

O regime dos direitos fundamentais reconhecidos pelas Constituições com fundamento 

no princípio da dignidade da pessoa humana apresentam as seguintes características 

peculiares na ordem jurídica: historicidade, fundamentalidade, universalidade, 

indisponibilidade (inalienabilidade e irrenunciabilidade), indivisibilidade, imprescritibilidade, 

positividade ou constitucionalização, cumulatividade ou sistematicidade, limitabilidade 

(relatividade), inexauribilidade, vinculatividade e aplicação imediata. 

Em linhas gerais, a característica da historicidade representa que os direitos 

fundamentais derivam de uma construção histórica da civilização humana. A construção 

histórica de afirmação dos direitos fundamentais tem origem nos movimentos 

constitucionalistas moderno, visto que reconheceram os direitos da pessoa humana de forma 

evolutiva e gradativa dentro de um determinado contexto histórico. Os direitos fundamentais 

são produtos históricos, pois foram reconhecidos e declarados nas Constituições dos Estados 

em um determinado contexto, de acordo com a realidade sociocultural da época, sendo 

provenientes dos resultados de lutas e conquistas encetadas pelos indivíduos631.  

Na acepção da historicidade, os direitos fundamentais surgiram com o Cristianismo ao 

preconizar a condição da natureza humana à imagem e à semelhança de Deus, o que 

consolidou a ideia de que o homem possuía mínimos direitos naturais para sua 

autodeterminação e para assegurar as condições de sua subsistência. Em seguida, os direitos 

fundamentais voltaram a aparecer nas Declarações de Direitos elaboradas pelos Estados como 

normas jurídicas geradoras de direitos subjetivos aos indivíduos632. 

                                            
630 ARAÚJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de Direito Constitucional. 11ª ed. 
São Paulo: Saraiva, 2007, p. 118. 
631 FACHIN, Zulmar. Curso de Direito Constitucional. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 235.  
632 ARAÚJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de Direito Constitucional. 11ª ed. 
São Paulo: Saraiva, 2007, p. 119. 
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Portanto, os direitos fundamentais não são provenientes de um contexto histórico 

específico, haja vista que foram reconhecidos por um processo histórico evolutivo, emergidos 

a partir das lutas progressivas de emancipação humana pelo reconhecimento dos direitos 

individuais e prestacionais por parte do Estado633.  

Por seu turno, na característica da fundamentalidade, os direitos fundamentais 

constituem em um sistema de valores constitucionais (base de valores) em que se assenta o 

ordenamento jurídico. Ou seja, a fundamentalidade dos direitos fundamentais está relacionada 

ao seu conteúdo como valores supremos do ser humano e das dimensões da dignidade da 

pessoa humana, assim como a posição normativa dos direitos fundamentais na Constituição 

de um determinado Estado634.  

A característica da fundamentalidade dos direitos fundamentais possui um critério 

material e um critério formal. No critério material, os direitos fundamentais representam o 

núcleo central do ordenamento jurídico, sendo a base axiológica fundante para interpretar e 

compreender os direitos subjetivos dos indivíduos na ordem jurídica, ou seja, expressam o 

conteúdo mínimo dos direitos fundamentais como valores objetivos. No critério formal, os 

direitos fundamentais estão direitos subjetivos do indivíduo previstos na norma jurídico-

constitucional, usufruindo de uma posição normativa superior em relação às demais normas 

jurídicas.   

Os direitos fundamentais são originais e utilizados como alicerce de fundamentação 

para as demais normas do ordenamento jurídico, atribuindo sentido pela necessidade de 

proteção dos indivíduos e como diretriz para aplicação das normas constitucionais e 

infraconstitucionais. Assim, percebe-se que os direitos fundamentais expressam os valores 

supremos tutelados da ordem jurídica e são positivados pela norma constitucional635. 

De acordo com Zulmar Fachin, os direitos fundamentais possuem duas perspectivas 

correlatas de posição de fundamentalidade no sistema jurídico. A primeira perspectiva 

consiste que os direitos fundamentais representam a base axiológica (valores supremos) 

vigentes em uma comunidade política e, a segunda percepção é de que direitos fundamentais 

estão localizados em um plano normativo especial na Constituição Federal636. Nesse passo, 

                                            
633 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional. 5ª ed. Salvador: Juspodivm, 2011, p. 619. 
634 ROTHENBURG, Walter Claudius. Direitos fundamentais e suas características. São Paulo: Revista de Direito 
Constitucional e Internacional, ano 11, n° 45, out./dez. 2003, p. 146. 
635 SIQUEIRA, Dirceu Pereira. Teoria Geral do Direito à Alimentação: cultura, cidadania e legitimação. Birigui: 
Boreal, 2015, p. 17.  
636 FACHIN, Zulmar. Curso de Direito Constitucional. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 235.  
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José Joaquim Gomes Canotilho discorre que a fundamentalidade formal dos direitos 

fundamentais está relacionada com a noção de constitucionalização dos direitos, designando a 

incorporação enunciativa dos direitos fundamentais por uma norma constitucional. De outro 

lado, a fundamentalidade material dos direitos fundamentais expressa que os direitos 

subjetivos contêm conteúdos estruturantes do Estado e da sociedade que possibilita o 

reconhecimento de outros direitos fundamentais não previstos formalmente pela norma 

constitucional637. 

Desse modo, em um sentido formal os direitos fundamentais são os direitos subjetivos 

enunciados pela ordem jurídico-constitucional de um determinado Estado, isto é, direitos 

reconhecidos e incorporados no sistema normativo na condição de norma constitucional. Em 

contrapartida, no sentido material os direitos fundamentais são direitos subjetivos revestidos 

de conteúdo e valores constitucionais, podendo ser localizados fora do catálogo previsto na 

Constituição dos Estados, com o objetivo de ampliar a proteção da pessoa e das dimensões da 

dignidade humana contra as condutas abusivas do Estado ou de terceiros. 

Por derradeiro, a positivação constitucional representa outra característica dos direitos 

fundamentais, tendo em vista que a locução dos direitos fundamentais é reservada às posições 

subjetivas dos indivíduos plasmados em uma ordem jurídico-constitucional, sendo garantidos 

e limitados no tempo e no espaço em um determinado Estado638. Os direitos fundamentais são 

direitos públicos subjetivos positivamente consagrados na ordem constitucional de um 

Estado. Nesse sentido, a positivação dos direitos fundamentais representa o processo de 

incorporação na ordem jurídico-positiva dos direitos fundamentais da pessoa humana por 

meio de uma dimensão de proteção constitucional639. 

Em síntese, a positivação do ponto de vista material, os direitos fundamentais 

participam das opções do Poder Constituinte por revelar os valores constitucionais mais 

relevantes de uma comunidade política e, a positivação sob o prima formal, os direitos 

fundamentais constituem em um regime jurídico qualificado em razão de sua ilustração nas 

Constituições dos Estados para fins de controle de constitucionalidade640. 

                                            
637 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7 ª ed. Coimbra: 
Almedina, 2003, p. 379 e 406. 
638 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 9ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2014, p. 147. 
639 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7 ª ed. Coimbra: 
Almedina, 2003, p. 377. 
640 ROTHENBURG, Walter Claudius. Direitos fundamentais e suas características. Revista de Direito 
Constitucional e Internacional, São Paulo,  ano 11, n° 45, out./dez. 2003, p. 146. 
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Na característica da universalidade, os direitos fundamentais são destinados a todas as 

pessoas humanas inseridas em uma determinada comunidade porque são direitos decorrentes 

da própria condição humana (gênero humano). A universalidade dos direitos fundamentais 

expressa na aplicação ou a reivindicação por todos os indivíduos submetidos a uma ordem 

constitucional, tendo como fundamento a condição de pessoa humana suscetível de titularizar 

direitos e contrair obrigações nas relações sociais, isto é, todos os indivíduos são titulares de 

direitos fundamentais em virtude da qualidade de ser pessoa humana, o que constitui uma 

condição para adquirir a titularidade dos direitos fundamentais641.   

Os direitos fundamentais são universais porque os seus titulares são todos os 

indivíduos por sua condição de pessoa humana, não admitindo quaisquer formas de restrição 

de direitos a um determinado grupo, categoria, classe ou estamento de pessoas da sociedade. 

Nestes termos, os direitos fundamentais consistem num pressuposto humanitário anterior e 

superior ao Estado, como elemento unificador da condição da pessoa humana642. 

A concepção da universalidade dos direitos fundamentais atribui aos indivíduos que 

fazem parte da comunidade, a titularidade de direitos e deveres consagrados na ordem 

jurídica, ou seja, diz respeito aos titulares das normas de direitos fundamentais no seu aspecto 

quantitativo643. A Constituição reconhece como titular de um direito fundamental toda a 

coletividade, com o objetivo de garantir a igualdade de distribuição dos direitos fundamentais 

e por não comportar discriminação de qualquer espécie644. 

Os direitos fundamentais são caracterizados pela universalidade, pois são direitos que 

valem em todos os lugares, em todos os tempos e são aplicáveis em favor de todas as pessoas, 

independentemente de cor, raça, convicções políticas ou filosóficas645. No entanto, a 

característica da universalidade não é aplicada ao polo passivo das relações jurídicas 

envolvendo um direito fundamental, pois existem hipóteses que os obrigados podem ser 

apenas o poder público e não os particulares ou terceiros646. 

                                            
641 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 9ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2014, p. 143. 
642 ARAÚJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de Direito Constitucional. 11ª ed. 
São Paulo: Saraiva, 2007, p. 122. 
643 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional: Direitos Fundamentais. 5ª ed. Coimbra: Coimbra, 
2014, v. 4, p. 257-258.   
644 FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 6ª ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 
330. 
645 FACHIN, Zulmar. Curso de Direito Constitucional. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 236.  
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Paulo: Saraiva, 2014, p. 143. 
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Portanto, a universalidade dos direitos fundamentais representa a vinculação dos 

direitos aos valores da dignidade da pessoa humana, da liberdade e da igualdade, visando 

assegurar um núcleo mínimo de respeito e proteção aos titulares dos direitos (pessoa humana). 

Os indivíduos em sua totalidade e pela condição de ser humano são titulares dos direitos 

fundamentais destinados à garantia da proteção da dignidade da pessoa humana nas relações 

com o poder público e com os particulares, não se admitindo restrição de acesso ou de 

exercício quanto aos direitos fundamentais. 

Em relação à característica de indisponibilidade, vale ressaltar que os direitos 

fundamentais são indisponíveis porque veda ao titular de um direito fundamental a sua 

alienação e a renúncia de uma prerrogativa reconhecida e outorgada pela ordem jurídico-

constitucional, ou seja, a indisponibilidade compreende a inalienabilidade e a 

irrenunciabilidade por parte do titular de um direito fundamental. Todavia, a impossibilidade 

de disposição de um direito fundamental não obsta os indivíduos optem pela renúncia de seu 

exercício em proveito de uma finalidade protegida ou tolerada pelo sistema normativo. 

O conteúdo da indisponibilidade dos direitos fundamentais possui uma eficácia 

objetiva no ordenamento jurídico, haja vista que objetiva resguardar as potencialidades da 

pessoa humana para se autodeterminar como um ser humano individual, dotado de liberdade e 

dignidade. Por outro lado, a disponibilidade de um direito fundamental poderá resultar na 

nulidade de um ato praticado pelo sujeito titular do direito. 

A inalienabilidade traduz na impossibilidade do indivíduo de realizar atos de 

disposição jurídica ou material - renúncia, compra e venda, doação, aniquilação ou 

desfazimento - de um direito fundamental previsto na Constituição. Os direitos fundamentais 

são prerrogativas inalienáveis pelos indivíduos por não permitir que o seu titular realize atos 

de disposição ou torne impossível o seu exercício físico ou juridicamente nas situações 

subjetivas647.  

Nesse passo, os direitos fundamentais não são objeto de alienação ou de transferência 

pelo titular, ou seja, o caráter da inalienabilidade estabelece uma prescrição proibitiva ao 

titular de não realizar a transferência de um direito fundamental, a título gratuito (doação) ou 

de forma onerosa (compra e venda). Dessa forma, o titular do direito não poderá abdicar as 

faculdades previstas pela norma de direitos fundamentais, mas poderá renunciar 
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voluntariamente a capacidade de exercício de um direito fundamental reconhecido na ordem 

jurídica. 

A inalienabilidade compreende a impossibilidade dos indivíduos de alienar ou de 

transferir um direito fundamental para terceiros, pois consiste em uma prerrogativa 

constitucional do indivíduo que resulta das dimensões da dignidade da pessoa humana, 

visando resguardar as potencialidades do homem e à sua autodeterminação648. A respeito 

disso, José Afonso da Silva entende que os direitos fundamentais são intransferíveis e 

inegociáveis por parte dos indivíduos, tendo em vista que são desprovidos de conteúdo 

econômico-patrimonial, bem como implica na vedação do titular do direito de privar a sua 

dignidade649.      

A irrenunciabilidade dos direitos fundamentais expressa que todos os indivíduos são 

dotados de um patamar mínimo de proteção congênito à sua condição humana e que os 

direitos fundamentais não estão sujeitos a renúncia por seu titular, porque versam sobre os 

valores intrínsecos dos seres humanos. Os indivíduos não poderão renunciar a mínima 

garantia de proteção estabelecida pelos direitos fundamentais na ordem jurídica em razão da 

sua condição de pessoa humana e pelo conteúdo destinado à proteção das dimensões da 

dignidade humana650. 

Os direitos fundamentais por constituírem um mínimo de direitos destinados à 

proteção do ser humano não poderão ser renunciados por parte de seus titulares, pois a 

renúncia do titular ao mínimo necessário de proteção implica na renúncia de sua condição de 

pessoa humana651. Por derradeiro, o titular de um direito não poderá recusar o reconhecimento 

normativo dos direitos fundamentais nas relações intersubjetivas, mas poderá abrir mão de seu 

exercício, ou seja, os titulares dos direitos fundamentais não poderão ser renunciados (total e 

definitivo), mas admite a renúncia ao exercício de um direito fundamental pelo titular (parcial 

e temporário).  

Em relação à característica da indivisibilidade, os direitos fundamentais constituem 

uma unidade incindível em seu conteúdo (valor constitucional). A indivisibilidade dos direitos 

fundamentais expressa a necessidade de respeito e desenvolvimento de todas as categorias dos 

                                            
648 FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 6ª ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 
329. 
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direitos fundamentais - direitos negativos, direitos de prestação e direitos de participação - em 

um sentido de complementação ou de inter-relação entre os direitos fundamentais652. Como se 

observa, os direitos fundamentais formam uma unidade indivisível em relação ao seu 

conteúdo, ou seja, os direitos fundamentais representam um conjunto de prerrogativas e 

vantagens em favor dos indivíduos que formam o regime jurídico dos direitos da pessoa 

humana positivados na Constituição Federal. 

Em contrapartida, a característica da imprescritibilidade dos direitos fundamentais 

consiste na impossibilidade de prescrição de um direito fundamental por não ser exercido pelo 

seu titular, o que implica nos seguintes sentidos: a) o desuso e o não exercício de um direito 

fundamental pelo seu titular não prescreve; b) os direitos fundamentais não estão sujeitos a 

prescrição extintiva de direitos653. Os direitos fundamentais não prescrevem pelo desuso de 

seu titular porque são dotados de exigibilidade por parte do titular de um direito fundamental, 

ou seja, são exigíveis a qualquer momento pelo interessado na defesa de um direito nas 

posições subjetivas.  

A imprescritibilidade dos direitos fundamentais é analisada do ponto de vista do 

titular, tendo em vista que não prescreve a exigibilidade por um indivíduo que se sentir 

ameaçado ou lesado de seu direito fundamental. As faculdades e as prerrogativas existem por 

serem reconhecidas na ordem jurídica e não perdem a sua exigibilidade pela prescrição, pois 

os direitos fundamentais são sempre susceptíveis de exigibilidade pelos indivíduos, não 

havendo intercorrência temporal que fundamente a perda da exigibilidade pela prescrição654. 

Todavia, em que pese não haver a prescrição de exigibilidade de um direito 

fundamental pelo desuso, poderá haver prescrição em relação ao exercício do direito de ação 

pela inércia do seu titular. Em outras palavras, a pretensão do direito de ação pelo titular de 

um direito fundamental poderá ser fulminado pela prescrição em razão da inércia de exercício 

no curso do tempo, ou seja, o exercício do direito de ação de um direito fundamental pode ser 

atingido pela prescrição por conta da inércia do seu titular e do transcurso do prazo para 

promover uma ação judicial655. 

Os direitos fundamentais são cumulativos e interdependentes, tendo em vista que 

formam uma unidade sistemática de um conjunto de direitos fundamentais que poderão ser 
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653 FACHIN, Zulmar. Curso de Direito Constitucional. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 236.  
654 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional. 37ª ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 183. 
655 FACHIN, Zulmar. Curso de Direito Constitucional. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 237.  
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exercidos pelos titulares de forma concorrente e simultânea, o que se conclui que os direitos 

fundamentais não se autoexcluem porque existe uma concorrência entre os direitos 

fundamentais em um sistema normativo interdependente e conexo. A concorrência dos 

direitos fundamentais consiste quando determinada situação ou conduta dos indivíduos poderá 

ser subsumida ao regime de proteção de diversos direitos fundamentais656. 

A concorrência dos direitos fundamentais acontece quando o titular de uma pretensão 

subjetiva ou de um comportamento individual é simultaneamente subsumíveis em duas ou 

mais normas de direitos fundamentais. A forma de concorrência dos direitos fundamentais é 

resultado de um cruzamento de direitos, quando o comportamento de um titular é atingido 

pela proteção de vários direitos, liberdades ou garantias fundamentais e de acumulação de 

direitos, quando um determinado bem jurídico protegido implica na acumulação de vários 

direitos fundamentais da pessoa humana657. 

Os direitos fundamentais são acumuláveis pelos indivíduos, haja vista que a prática de 

uma única conduta poderá resultar na proteção simultânea por duas ou mais normas 

constitucionais disciplinadoras de direitos fundamentais. Assim, percebe-se que os indivíduos 

terão sua proteção com base na eficácia normativa de duas ou mais normas de direitos 

fundamentais concorrentemente658. 

Portanto, os direitos fundamentais não representam direitos isolados ou desconexos 

com o sistema jurídico, mas são vistos como um conjunto de faculdades dos indivíduos 

pertencentes a uma ordem de valores que apresenta coligações e interdependência659, pois o 

titular poderá acumular vários direitos fundamentais, podendo reivindicar ou exercer uma 

pretensão fundada na concorrência de duas ou mais normas de direitos fundamentais.   

Na característica da limitabilidade ou da relatividade, pode-se afirmar que os direitos 

fundamentais não são absolutos, mas limitáveis porque podem sofrer legítimas restrições 

quando houver colisões entre um e outro direito fundamental. A característica da limitação ou 

relatividade dos direitos fundamentais representa que a norma consagradora de um direito 

fundamental não possui aplicação completa de alcance e de extensão, tendo em vista que 

                                            
656 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 9ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2014, p. 251. 
657 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7 ª ed. Coimbra: 
Almedina, 2003, p. 1.268. 
658 ARAÚJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de Direito Constitucional. 11ª ed. 
São Paulo: Saraiva, 2007, p. 125. 
659 FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 6ª ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 
330. 
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poderá sofrer limitações quando houver um confronto entre as posições subjetivas dos 

indivíduos, com a finalidade de resguardar a proteção de outro direito fundamental660. 

Os direitos fundamentais não são de caráter absoluto e não podem servir de escudo 

protetivo para prática de atividades ilícitas, assim como não podem ser invocados para 

respaldar condutas de irresponsabilidade civil, para anular os demais direitos assegurados pela 

norma constitucional ou para anular a igualdade do exercício de direito pelas demais pessoas 

e membros da comunidade661. As colisões normativas justificam a relativização dos direitos 

fundamentais e a restrição de um para salvaguardar outro direito fundamental do indivíduo, 

mediante a aplicação da técnica de ponderação de valores ou preponderância dos interesses 

em uma situação concreta, ou seja, sempre haverá a aplicação de um direito fundamental em 

detrimento de outro para garantir a proteção dos valores da pessoa humana e a máxima 

efetividade das normas de direitos fundamentais662. 

Os direitos fundamentais são direitos relativos e passíveis de limitação para resguardar 

a proteção de outro direito fundamental do indivíduo. Nestes termos, haverá uma relação de 

ponderação ou de concordância prática entre os direitos fundamentais em conflito, sendo 

balizados pela aplicação do princípio da proporcionalidade e pela análise dos valores 

fundamentais em disputa, assim como com atenção às regras da máxima observância e da 

mínima restrição dos direitos fundamentais663.  

Em última análise, o Supremo Tribunal Federal tem precedentes que reconhece que os 

direitos e garantias fundamentais previstas na Constituição Federal não possuem caráter 

absoluto. O fundamento utilizado é de que no ordenamento jurídico brasileiro não existem 

direitos e garantias fundamentais revestidas de natureza absoluta, tendo em vista a legitimação 

dos órgãos públicos de aplicar medidas restritivas das prerrogativas individuais e coletivas, 

desde que respeitados os princípios e substratos ético-normativos estabelecidos na 

Constituição, com base nas razões de relevante interesse público ou das exigências 

decorrentes do princípio de convivência das liberdades664. 

                                            
660 ARAÚJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de Direito Constitucional. 11ª ed. 
São Paulo: Saraiva, 2007, p. 122. 
661 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 11ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 384. 
662 SIQUEIRA, Dirceu Pereira. Teoria Geral do Direito à Alimentação: cultura, cidadania e legitimação. Birigui: 
Boreal, 2015, p. 20.  
663 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional. 5ª ed. Salvador: Juspodivm, 2011, p. 621-622. 
664 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança 23452/RJ. Relator Ministro Celso de Mello, 
Tribunal Pleno, Brasília, DF, 16 de setembro de 1999. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=85966>. Acesso em 15 de dez. 2016; 
BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 103236/ES. Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda 
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Na característica da inexauribilidade ou abrangência dos direitos fundamentais  vale 

ressaltar que o dispositivo constitucional adota uma teoria material dos direitos fundamentais, 

pois reconhece na ordem jurídica outros direitos e faculdades fundamentais  não positivados  

na Constituição, em razão de serem considerados fundamentais no seu aspecto material ou de 

seu conteúdo normativo. O conjunto de direitos fundamentais elencados na Constituição 

Federal brasileira não excluem outros direitos públicos subjetivos da pessoa humana 

consagrados em tratados e convenções internacionais, desde que aprovados pelo Estado 

brasileiro por uma votação de quórum qualificado (art. 5, §2°, CF/88).  

 Nessa linha de análise, o ordenamento jurídico brasileiro admite uma expansão de 

consagração dos direitos relacionados à proteção dos indivíduos, uma vez que preconiza que 

os direitos e garantias de direitos fundamentais estabelecidos pela norma constitucional não 

excluem outros decorrentes do regime e dos princípios do Estado Democráticos de Direito. 

Assim sendo, outros direitos e garantias fundamentais não previstos na Constituição poderão 

ser incorporados na ordem jurídica brasileira por se consubstanciarem em um rol meramente 

exemplificativo. 

Por conseguinte, na característica da vinculatividade os direitos fundamentais são 

instituições de organização e de limitação dos poderes constituídos, vinculando as atividades 

desempenhadas por todos os poderes do Estado (Legislativo, Executivo e Judiciário). Os 

direitos fundamentais possuem um caráter vinculante para as atividades do Legislativo no 

momento da elaboração das normas jurídicas, para as atividades do Executivo quando realizar 

a administração e o cumprimento da aplicação das normas jurídicas, assim como para o 

Judiciário no exercício de sua função jurisdicional para resguardar a proteção das pessoas dos 

abusos e violações do Estado ou de terceiros. 

Os direitos fundamentais são parâmetros e referências de organização e limitação dos 

poderes do Estado, bem como não podem ser modificados ou suprimidos do ordenamento 

jurídico para prejudicar as pessoas. Com efeito, as normas que versam sobre os direitos 

fundamentais são mandamentos e conformações para as atividades do poder público, uma vez 

que visa resguardar a proteção e a efetivação dos direitos e garantias fundamentais. Em outro 

sentido, o desrespeito e a não observância das normas dos direitos fundamentais pelo poder 

público e pelos particulares tem o condão de invalidar atos praticados pelos agentes públicos e 

pelos terceiros nas relações privadas. 
                                                                                                                                        
Turma, Brasília, DF, 14 de junho de 2010. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=613901>. Acesso em 15 de dez. 2016. 
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Os poderes do Estado estão submetidos à observância dos direitos fundamentais das 

pessoas, pois as normas de direitos fundamentais vinculam as atividades dos poderes estatais 

e as ações perpetradas pelos agentes públicos como mandamentos de otimização, visando 

resguardar a proteção dos direitos, liberdades e garantias outorgadas pela Constituição em 

favor dos indivíduos. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal possui precedentes 

entendendo que os direitos fundamentais vinculam diretamente os órgãos e atividades estatais, 

obrigando o Estado a guardar-lhes uma estrita observância de respeito, proteção e promoção 

dos direitos fundamentais dos indivíduos665. 

Em outra perspectiva da característica da aplicabilidade imediata dos direitos 

fundamentais, o art. 5°, §1°, da Constituição Federal brasileira dispõe que as normas 

definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata na ordem jurídica. A 

norma de direito fundamental estabelece um mandado de otimização com o objetivo de 

atribuir uma maior eficácia possível em relação aos direitos e garantias fundamentais 

positivados na ordem jurídico-constitucional brasileira. Os direitos e garantias fundamentais 

possuem uma aplicação imediata e uma normatividade de regulação direta nas relações 

jurídicas intersubjetivas, podendo ser invocado pelos indivíduos independentemente de 

regulamentação normativa por parte do legislador. 

Como ensina Walter Claudius Rothenburg, a aplicabilidade direta ou imediata dos 

direitos fundamentais expressa que as normas são completas e aptas para incidir na ordem 

jurídica, podendo desde logo serem invocadas pelos interessados ou pelos titulares dos 

direitos fundamentais. A consequência normativa da aplicabilidade imediata dos direitos 

fundamentais decorre dos seguintes aspectos: a) a própria Constituição deve apontar os 

direitos fundamentais e fornecer aos indivíduos meios assecuratórios adequados; b) os meios 

assecuratórios devem ser dotados de aplicabilidade direta e imediata nas situações subjetivas; 

c) os meios assecuratórios são pretextos para regular o direito constitucional, não permitindo 

quaisquer restrições; d) podem os interessados utilizar os meios ou os procedimentos 

ordinariamente previstos em lei, quando houver ausência de previsão de procedimentos 

específicos; e) os direitos fundamentais são válidos mesmo quando não acompanhados das 

garantias jurisdicionais666. 

                                            
665 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Extradição 9869/BO. Relator Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, 
Brasília, DF, 15 de agosto de 2007. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=489856>. Acesso em: 15 de dez. 2016. 
666 ROTHENBURG, Walter Claudius. Direitos fundamentais e suas características. Revista de Direito 
Constitucional e Internacional, São Paulo, ano 11, n° 45, out./dez. 2003, p. 154. 
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A aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais é consagrada pelos sistemas 

jurídicos democráticos para evitar que posições subjetivas da pessoa humana se quedem como 

letras mortas da lei ou que só tenha eficácia a partir da atuação do legislador. Nesse sentido, 

as normas que regulam os direitos fundamentais são normas de caráter perceptivo e não de 

caráter programático, portanto, os juízes devem aplicar diretamente as normas constitucionais 

de direitos e garantias fundamentais para resolver as controvérsias jurídicas submetidas à 

apreciação do Poder Judiciário667. 

 

 

f) Classificações e a multifuncionalidade dos Direitos Fundamentais (status) 

 

 

A necessidade de realizar uma classificação constitucional dos direitos fundamentais é 

viabilizar uma visão sistematizada e organizatória das espécies e da multiplicidade de direitos 

positivados pela Constituição do Estado, assim como para possibilitar a identificação do 

regime jurídico-constitucional aplicável nas situações subjetivas concretas668.  A doutrina 

brasileira apresenta duas formas de classificação dos direitos fundamentais, tendo em vista 

que alguns autores utilizam o critério dos direitos fundamentais em espécie, enquanto que 

outros utilizam o critério das funções dos direitos fundamentais.  

De acordo com critério jurídico-positivista, os direitos fundamentais são classificados 

em direitos individuais e coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos 

políticos e direitos de organização político-partidária. Por outro enfoque, no critério funcional 

os direitos fundamentais são classificados em direitos de defesa, direitos prestacionais e 

direitos de participação política.  

Em relação ao primeiro critério, os direitos fundamentais são classificados em um 

conjunto de direitos específicos, compreendendo os direitos individuais e coletivos (art. 5º 

CF/88), os direitos sociais (arts. 6º e 7º CF/88), os direitos de nacionalidade (arts. 12 e art. 13 

CF/88), os direitos políticos (art. 14 CF/88) e os direitos de organização de partidos políticos 

(art. 17 CF/88). A Constituição Federal brasileira consagrou os direitos e garantias 

fundamentais como gênero da categoria jurídica, enquanto que os direitos individuais e 

                                            
 667 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 9ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2014, p. 153-154. 
668 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional. 5ª ed. Salvador: Juspodivm, 2011, p. 665. 
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coletivos, os direitos sociais e os direitos políticos e de nacionalidade representam um 

conjunto de direitos específicos pertencentes ao regime jurídico dos direitos e garantias 

fundamentais. 

Nesse sentido, José Afonso da Silva assevera que os direitos fundamentais são 

classificados do ponto de vista jurídico-positivo constitucional, por meio do critério de 

conteúdo dos direitos fundamentais, sendo subdivididos nos seguintes grupos: a) direitos 

individuais (art. 5° CF/88); b) direitos de nacionalidade (art. 12 CF/88); c) direitos políticos 

(arts. 14 a 17 CF/88); d) direitos sociais (arts. 6° e 193 CF/88); e) direitos coletivos (art. 5° 

CF/88); f) direitos de solidariedade (arts. 3° e 225 CF/88)669.      

Por seu turno, Luiz Alberto David Araújo e Vidal Serrano Nunes Júnior também 

abordam a classificação dos direitos fundamentais no enfoque jurídico-positivo, sob o 

entendimento de que a Constituição Federal brasileira classificou a categoria dos direitos e 

garantias fundamentais como um conjunto de direitos com natureza distintas e subdividas nas 

seguintes espécies: a) direitos individuais; b) direitos coletivos; c) direitos sociais; d) direitos 

de nacionalidade; e) direitos políticos; f) partidos políticos)670. 

                                            
669 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional. 37ª ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 185-186. Os 
direitos fundamentais do homem-indivíduo (direitos individuais) são os direitos que reconhecem a autonomia 
das pessoas visando garantir a autonomia e a independência dos indivíduos em relação aos demais membros da 
comunidade e ao Estado. Por sua vez, os direitos fundamentais do homem-nacional (direitos de nacionalidade) 
são os direitos que regulamentam a nacionalidade dos indivíduos e suas faculdades em um determinado 
território. Os direitos fundamentais do homem-cidadão (direitos políticos ou direitos de participação política) são 
os direitos de eleger e de ser eleito, assim como de participar ativamente dos assuntos de interesse público. Os 
direitos fundamentais do homem-social (direitos sociais) são os direitos assegurados nas relações sociais, 
associados com o direito à educação, à saúde, à seguridade social. Os direitos fundamentais do homem-membro 
de uma coletividade (direitos coletivos) são os direitos de acesso à terra urbana e rural, do acesso ao trabalho e 
de liberdade de associação sindical, ao transporte coletivo, ao saneamento básico, ao meio ambiente sadio, ao 
acesso à informação e ao patrimônio histórico e cultural da coletividade. Por último, os direitos fundamentais do 
homem-solidário (direitos de solidariedade) são os direitos do gênero humano relacionados com o direito à paz, 
o direito ao desenvolvimento humano e o direito ao patrimônio comum da humanidade.  
670 ARAÚJO, Luiz Alberto David; JÚNIOR, Vidal Serrano Nunes. Curso de Direito Constitucional. 11ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2007, p. 114-115. Os direitos individuais são direitos constitucionais destinados à limitação do 
poder público porque atribui aos indivíduos o direito de liberdade e outorga o poder de reivindicação individual 
em face do Estado. Por outro lado, os direitos coletivos são direitos transindividuais ou direitos de exercício 
coletivo, de que são titulares pessoas indeterminadas ligadas por circunstância de um fato (difusos), os grupos, 
categorias ou classe de pessoas ligadas com a parte contrária por uma relação jurídica (coletivo), assim como 
provenientes de uma origem em comum (individuais homogêneos). Os direitos sociais são os direitos 
relacionados à educação, à saúde, ao trabalho, à moradia, à segurança, à previdência social, à proteção da 
maternidade e da infância e à assistência aos desamparados, uma vez que atribuem aos indivíduos a prerrogativa 
de exigibilidade a uma prestação estatal para assegurar as mínimas condições existenciais com dignidade. Por 
sua vez, os direitos de nacionalidade são os direitos dos indivíduos decorrentes do vínculo jurídico-político entre 
uma pessoa e um determinado país. Os direitos políticos são normas regulamentadoras da intervenção popular no 
governo que versam sobre o direito ao sufrágio universal, as inelegibilidades, aos sistemas eleitorais e a perda e 
suspensão dos direitos políticos. Por último, os partidos políticos são normas que regulam o funcionamento dos 
partidos e os aspectos da liberdade de criação, fusão, incorporação ou de extinção dos partidos políticos.  
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Portanto, no ponto de vista da ordem jurídico-positiva constitucional, os direitos 

fundamentais são classificados como direitos subjetivos públicos específicos outorgados em 

favor dos indivíduos que são oponíveis ou exigíveis perante o Estado. Todavia, a classificação 

jurídico-positiva é criticada devido a visão míope quanto a existência de outros direitos 

fundamentais consagrados nas diversas partes do texto constitucional, ou seja, o enfoque 

positivo não reconhece a concepção material de outros direitos fundamentais explicitados pela 

norma constitucional, a exemplo dos direitos econômicos e dos direitos ambientais671. 

Em outro sentido, os direitos fundamentais também são classificados de acordo com o 

critério das funções dos direitos e das posições subjetivas dos indivíduos, sendo subdivididos 

em direitos de defesa (dever de abstenção ou prestações negativas), em direito de prestação 

(dever de promoção ou prestações positivas) e, em direitos de participação (direitos de 

cidadania e participação política). No prisma do critério funcional, os direitos fundamentais 

possuem uma multifuncionalidade na ordem jurídica que compreendem uma função de 

defesa, uma função prestacional e uma função de participação. 

As tipologias funcionais foram inspiradas na teoria dos status de Georg Jellinek, que 

procurou atribuir especificidade as relações jurídicas dos indivíduos com o Estado, consoante 

as diferentes funções e natureza dos direitos fundamentais e a posição do indivíduo na 

organização social672. Segundo Jorge Miranda, a classificação funcional dos direitos 

fundamentais elaborada por Jellinek visou aglutinar os direitos subjetivos públicos conforme 

as distintas posições jurídicas dos indivíduos perante o Estado. Nas possíveis relações 

jurídicas com o Estado, os indivíduos são colocados em condições juridicamente 

relevantes673, tendo em vista que o Estado reconhece e qualifica o indivíduo como sujeito 

dotado de personalidade jurídica e passa atribuir direitos subjetivos públicos oponíveis contra 

o poder público674. 

Os indivíduos por serem membros de uma comunidade política são considerados 

sujeitos de direitos e assumem obrigações em relação ao Estado. A subjetividade jurídica das 

pessoas é reconhecida pelo Estado e, por conta disso, outorga aos indivíduos um conjunto de 

                                            
671 FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 6ª ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 
310. 
672 NOVAIS, Jorge Reis. As restrições aos direitos fundamentais não expressamente autorizadas pela 
Constituição. 2ª ed. Coimbra: Coimbra, 2010, p. 127. 
673 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional: Direitos Fundamentais. 5ª ed. Coimbra: Coimbra, 
2014, v. 4, p. 94.   
674 GALDINO, Flávio. Introdução à teoria dos custos dos direitos: direitos não nascem em árvores. Rio de 
Janeiro: Lúmen Júris, 2005, p. 79. 
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direitos subjetivos e prerrogativas pela sua condição de ser pessoa humana e por serem 

membros de uma organização social. Nesse passo, os indivíduos tornam-se sujeitos 

susceptíveis de titularizar direitos públicos subjetivos passíveis de reinvindicações oponíveis e 

de pretensões de exigibilidade perante o Estado675.  

As pretensões ou as exigências operadas pelos direitos subjetivos são provenientes do 

exercício das faculdades e das prerrogativas que o ordenamento jurídico reconhece e coloca à 

disposição dos indivíduos. Por seu turno, todas as disposições de exercício dos direitos 

públicos subjetivos descrevem as relações estabelecidas entre os indivíduos e o Estado, que 

constitui situações jurídicas e o fundamento da pretensão de exigibilidade das pessoas em face 

do poder estatal. Nessa perspectiva, a reivindicação ou o exercício de um direito público por 

parte de um indivíduo nasce a partir da sua posição em relação ao Estado, que é designada 

como “status” (posições jurídicas)676. 

Segundo Georg Jellinek, o Estado reconhece nos indivíduos a qualidade de ser sujeito 

de direitos públicos subjetivos, outorgando um conjunto de faculdades e prerrogativas para os 

indivíduos de reivindicar uma proteção jurídica ou uma prestação do Estado. Nas relações 

jurídicas estabelecidas entre os indivíduos “versus” Estado, cada pessoa adquire uma posição 

jurídica específica em relação ao poder estatal (status), a saber: a) status passivo (status 

                                            
675 JELLINEK, Georg. Teoría General del Estado. México: Fondo de Cultura Económica, 2000, p. 380.  
676 JELLINEK, Georg. Teoría General del Estado. México: Fondo de Cultura Económica, 2000, p. 387-388. Em 
suma, o reconhecimento do indivíduo como pessoa humana constitui o fundamento de todas as relações 
jurídicas. O Estado reconhece a personalidade e atribui uma qualidade subjetiva para o indivíduo com a 
suscetibilidade de titularizar direitos nas suas relações com o poder público. O reconhecimento jurídico do 
indivíduo como pessoa e membro de uma comunidade política representa a base de todas as prerrogativas e 
faculdades público-jurídicas, que corresponde a distintas posições jurídicas da pessoa (status). As pretensões 
individuais são divididas em três categorias com distintas posições: a) direito de defesa (status negativo): o 
indivíduo tem o direito de liberdade, assim como de exigir do Estado o cumprimento dos deveres de respeito e 
de proteção da esfera individual de sua liberdade, como causa de limitação do poder estatal e como causa de 
reconhecimento da personalidade. A posição negativa representa o direito de liberdade e o respeito da esfera 
individual de liberdade de uma pessoa por parte do Estado. O reconhecimento da liberdade individual das 
pessoas consiste que os atos praticados pelo indivíduo estão livres das ordenações e intromissões por parte do 
Estado; b) direito de prestação (status positivo): o indivíduo tem direito de exigir uma ação positiva do Estado 
em favor dos interesses individuais. A partir da posição de prestação, nascem as pretensões de exigibilidade - 
direitos públicos positivos - dos indivíduos de obter uma atividade administrativa do Estado para satisfazer os 
interesses da pessoa de acordo com o bem comum. O reconhecimento do indivíduo como membro de uma 
comunidade política formada pelo Estado implica na garantia do direito de exigir uma situação positiva - 
prestação estatal - por meio do fornecimento, disponibilização e garantia do acesso aos serviços públicos; c) 
direito de participação (status ativo): o indivíduo tem direito de participar do Estado e dos assuntos de interesse 
público. A vontade do Estado é formada pela vontade dos indivíduos e dos membros da organização social, 
assim, o Estado possui a colaboração dos indivíduos para conseguir realizar suas funções, os seus fins e 
objetivos. Na posição ativa, o indivíduo tem o direito público subjetivo de participação política e de cidadania 
nos assuntos do poder público, assim como assume deveres jurídicos e responsabilidades como membros da 
comunidade.  
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subjectionis); b) status negativo (status libertatis); c) status positivo (status civitatis); d) status 

ativo (status activae civitatis)677. 

Como ensina Antonio-Enrique Pérez Luño, as sucessivas etapas de afirmação dos 

direitos subjetivos públicos encontram-se subdivididas em quatro situações subjetivas, como 

formas de defesa dos interesses individuais: a) status subjectionis, que determina a situação 

passiva dos indivíduos e a subordinação dos titulares dos direitos às normas emanadas do 

poder público; b) status libertatis, consiste no reconhecimento de uma esfera de liberdade 

individual negativa dos cidadãos (dever de respeito), que assegura a abstenção do Estado em 

determinadas matérias ou sobre a esfera da liberdade individual das pessoas; c) status 

civitatis, consiste na prerrogativa de exercício ou pretensões dos indivíduos em face do 

Estado, por meio da postulação de comportamentos positivos dos poderes público (pretensões 

exigíveis ou prestação estatal) para defender os direitos civis; d) status activae civitatis, 

representa a situação ativa dos cidadãos no exercício dos direitos políticos de participar na 

formação e nas decisões do Estado como membro da comunidade política678.  

Não obstante, Robert Alexy assevera que os direitos fundamentais apresentam um 

feixe de posições jurídicas com diferentes conteúdos e estruturas distintas que são formadas 

pelas relações jurídicas estabelecidas entre os indivíduos e o Estado, qualificando a pessoa 

(sujeito de direito) em diferentes posições jurídicas subdividas em status passivo, status 

negativo, status positivo e status ativo679. 

O status passivo designa a posição de subordinação do indivíduo ao Estado na esfera 

das obrigações individuais, apresentando dois sentidos de análise, no primeiro sentido o 
                                            
677 JELLINEK, Giorgio (Georg). Sistema dei Diritti Pubblici Subbiettivi. Milano: Societá Editrice Libraria, 1912, 
p. 105-212. Na relação jurídica estabelecida entre o indivíduo e o Estado, o indivíduo é qualificado com 
personalidade jurídica em diferentes posições jurídicas designadas como status, o que significa que a pessoa 
pode se encontrar em quatro diferentes posições nas relações com o Estado, a saber: a) No status passivo (status 
subjectionis), o indivíduo é subordinado ao Estado e possui uma condição passiva de sujeito que assume deveres 
e responsabilidades individuais. O status passivo é posição de subordinação da pessoa ao Estado, tendo o poder 
público a competência para criar mandamentos e proibições aos indivíduos da comunidade com caráter 
vinculatório; b) No status negativo (status libertatis), o indivíduo é titular de uma esfera de liberdade individual à 
margem de uma intervenção do Estado, isto é, o indivíduo é portador de um direito de liberdade. O status 
negativo consiste no direito à liberdade individual contra os abusos e intervenções praticadas pelo Estado; c) No 
status positivo (status civitatis), o indivíduo tem o direito de exigir uma prestação por parte do Estado ou a 
prerrogativa de requer uma prestação concreta do poder público. O status civitatis representa a posição do 
indivíduo como sujeito dotado de capacidade de requerer que o Estado atue em seu favor ou do direito de 
exigibilidade a uma prestação positiva por parte do poder público; d) No status ativo (status activae civitatis), o 
indivíduo tem o direito de participação política ou de participar do poder do Estado para formação das decisões. 
O status ativo consiste na competência individual de participação política ou para influir na formação da vontade 
do Estado. 
678 PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Los Derechos Fundamentales. 11ª ed. Madrid: Tecnos, 2013, p. 20.  
679 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2014 (Teoria & Direito 
Público), p. 254-255. 
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indivíduo está sujeito a um dever ou a uma determinada proibição por meio de uma ordem 

estatal e, por conseguinte, no segundo sentido o Estado possui uma competência perante os 

indivíduos para estabelecer um dever ou uma proibição de comportamento aos membros da 

organização social680. A posição do indivíduo é passiva porque está submetido a um conjunto 

de deveres jurídicos e subordinado aos poderes do Estado, haja vista que os indivíduos ficam 

vinculados às ordens e proibições jurídicas impostas pelo poder estatal681. 

Nas duas modalidades de interpretação do status passivo é possível extrair os seguintes 

sentidos: em um primeiro sentido, o indivíduo encontra numa posição de subordinação ao 

Estado e assume obrigações individuais porque pressupõe a existência de um tipo de dever 

jurídico ou proibição estatal destinada aos indivíduos; e o segundo sentido, o Estado tem a 

competência ou a prerrogativa para estabelecer um dever ou uma proibição jurídica aos 

membros da organização social.  

Por outro lado, o status negativo representa os direitos de defesa do indivíduo contra o 

Estado, que se consubstancia no direito de liberdade das pessoas ou na pretensão de 

exigibilidade do indivíduo de não-embaraço por parte das autoridades estatais. O status 

negativo compreende o conjunto de prerrogativas e faculdades (direitos de defesa) destinados 

à proteção da esfera individual da liberdade e para preservar a autonomia dos indivíduos 

contra as intervenções abusivas do Estado. Assim, o status negativo expressa a pretensão do 

indivíduo ao reconhecimento do seu direito de liberdade, assim como a proibição ou 

abstenções das autoridades estatais de não perturbar a esfera individual de liberdade e 

autonomia das pessoas682. 

O status positivo representa a capacidade do indivíduo de exigir prestações positivas 

por parte do Estado, que compreende o direito do indivíduo de exigir uma prestação positiva 

do Estado ou a competência do Estado de assegurar o cumprimento de uma pretensão 

subjetiva do indivíduo. Ou seja, no dever do poder público de outorgar em favor dos 

indivíduos direitos subjetivos destinados à suas atividades ou de estabelecer mecanismos 

jurídicos para realização das pretensões subjetivas683. Desse modo, o indivíduo possui um 

                                            
680 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2014 (Teoria & Direito 
Público), p. 256-257. 
681 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional. 5ª ed. Salvador: Juspodivm, 2011, p. 558-559. 
682 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2014 (Teoria & Direito 
Público) p. 258-262. 
683 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2014 (Teoria &Direito 
Público) p. 263-267. 
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conjunto de prerrogativas de exigibilidade perante o Estado ou a determinadas prestações 

positivas para viabilizar a satisfação de certas necessidades684. 

Por último, o status ativo consiste no direito à capacidade ou de competência para 

exercer os direitos políticos de votar. O Estado deve outorgar aos indivíduos capacidades de 

cidadania ativa de participação política ou estabelecer competências para assegurar a 

participação dos indivíduos nas atividades do Estado com o objetivo de contribuir na 

formação das decisões públicas, isto é, a capacidade do indivíduo de participar como membro 

da organização estatal685. Na posição de status ativo, o indivíduo por ser considerado como 

membro pertencente de uma comunidade política, tem a prerrogativa de participar ativamente 

na formação da vontade política do Estado por meio do exercício dos direitos de participação 

política e de cidadania686. 

Em síntese, os direitos subjetivos públicos encontram-se sistematizados nas relações 

dos indivíduos com o Estado em diversas posições jurídicas, por meio de um status passivo, 

em que os indivíduos possuem deveres e responsabilidades em relação ao Estado; por meio de 

um status negativo, em que os indivíduos possuem direito à liberdade contra as intervenções 

do Estado; por meio de um status positivo, em que os indivíduos possuem direitos exigíveis e 

pretensões positivas perante o Estado; e, por meio de um status ativo, em que os indivíduos 

possuem direitos ao exercício da cidadania e direitos de participação política no Estado687. 

A multifuncionalidade das posições jurídicas dos indivíduos possibilitou a 

classificação dos direitos fundamentais em três categorias distintas, a saber: a) direitos de 

liberdade, tendo por objeto a expansão da personalidade das pessoas sem a interferência do 

Estado; b) direitos cívicos, tendo por objeto as prestações positivas por parte do Estado; c) 

direitos políticos, tendo por objeto a participação das pessoas nas atividades e na formação da 

vontade do Estado688. A classificação dos direitos fundamentais corresponde a cada uma das 

posições jurídicas ocupadas pelos indivíduos em relação ao Estado que revela uma 

multifuncionalidade dos direitos, portanto, os direitos fundamentais são classificados em três 

                                            
684 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional. 5ª ed. Salvador: Juspodivm, 2011, p. 559. 
685 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2014 (Teoria & Direito 
Público) p. 267-269. 
686 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional. 5ª ed. Salvador: Juspodivm, 2011, p. 559. 
687 GALDINO, Flávio. Introdução à teoria dos custos dos direitos: direitos não nascem em árvores. Rio de 
Janeiro: Lúmen Júris, 2005, p. 78-79. 
688 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional: Direitos Fundamentais. 5ª ed. Coimbra: Coimbra, 
2014, v. 4, p. 96.   



254 

 

 

grupos distintos: direitos de defesa (status negativo), direitos positivos (status positivo) e 

direitos de participação (status ativo). 

Os direitos de defesa ou pretensão de resistência à intervenção estatal são os direitos 

que permitem os indivíduos resistir a uma possível atuação do Estado ou repelir as possíveis 

interferências do poder público por meio dos mecanismos de resistências previstos no 

ordenamento jurídico. Os direitos de defesa objetivam resguardar a proteção da liberdade dos 

indivíduos das intromissões do Estado, bem como destinada à limitação do exercício do poder 

político689. Os direitos fundamentais de defesa possui uma concepção de matriz liberal-

burguesa, que consiste no direito de defesa (resistência) do indivíduo contra as intervenções 

do Estado em sua esfera de liberdade individual e na esfera da propriedade privada. Nesse 

contexto, os direitos fundamentais de defesa, visa limitar o exercício do poder do Estado por 

meio de um dever de abstenção, assim como outorga direitos subjetivo de liberdade e 

vantagens aos indivíduos para evitar as intromissões do poder público e para eliminar as 

agressões cometidas contra as liberdades individuais690.   

Com efeito, os direitos fundamentais protegem os indivíduos do Estado e dos 

particulares mediante a imposição de deveres de caráter negativo para preservar as liberdades 

e a autodeterminação dos indivíduos contra os abusos e violações. Os direitos fundamentais 

estão relacionados com a defesa da esfera de liberdade das pessoas contra as intervenções dos 

poderes públicos e de terceiros. A função do direito de defesa visa proteger a liberdade da 

pessoa humana perante o Estado, sob duas perspectivas: a) no plano jurídico-objetivo, os 

direitos fundamentais estabelecem normas de competência negativa para os poderes públicos, 

visando a proibição de violações e o respeito do Estado das posições jurídicas individuais das 

pessoas; b) no plano jurídico-subjetivo, as pessoas possuem a prerrogativa de exercício dos 

direitos fundamentais (liberdade positiva), assim como o poder de postular um 

comportamento omissivo dos poderes públicos para resguardar a proteção da liberdade contra 

os abusos e violações (liberdade negativa)691. 

Desse modo, os direitos de defesa são os direitos de resistência à intervenção estatal 

proclamados nas primeiras Declarações de Direitos da concepção liberal clássica, tendo em 

                                            
689 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 5ª ed. São Paulo: 
Atlas, 2014, p. 50. 
690 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais 
na perspectiva constitucional. 12ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015, p. 174-175. 
691 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7 ª ed. Coimbra: 
Almedina, 2003, p. 408. 
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vista que procuravam impor limitações às atividades do Estado e sobre as ações de terceiros, 

com o objetivo de salvaguardar a liberdade dos indivíduos das intervenções abusivas do poder 

público692.  

Por outro lado, os direitos de prestação representam as prerrogativas individuais de 

exigibilidade de atuação do Estado para atenuar as desigualdades e de libertar os indivíduos 

de suas necessidades, com a finalidade de restabelecer uma relação de igualdade693. O Estado 

tem o dever de colocar à disposição das pessoas os meios materiais para subsistência ou 

implementar condições fáticas que possibilitem o efetivo exercício das liberdades 

fundamentais694 e, por outro lado, o indivíduo tem o direito a uma prestação material ou 

jurídica por parte do Estado, como se depreende: a) o direito a prestações materiais do Estado 

(ações fáticas positivas) consiste na faculdade de exigir o oferecimento de bens ou prestação 

desserviços por parte do poder público (saúde, educação, alimentação, segurança pública); b) 

o direito a prestações jurídicas do Estado (ações normativas positivas) representa as 

pretensões de elaboração de normas jurídicas para proteger os direitos fundamentais ou 

estabelecer mecanismos jurídicos (garantias) para assegurar a proteção dos direitos 

fundamentais695.   

A função do direito de prestação visa garantir a proteção e a efetivação de um direito 

fundamental através de uma atuação do Estado mediante a realização de uma prestação 

material ou jurídica696. Nesse contexto, os direitos fundamentais prestacionais expressam as 

reinvenções dos indivíduos a uma postura proativa do poder público - prestação material ou 

prestação jurídica - destinadas à redução das desigualdades ou injustiças sociais, assim como 

para assegurar a libertação das pessoas de suas necessidades do cotidiano por meio de uma 

assistência material697. 

Nos direitos prestacionais, o Estado tem o dever jurídico de agir para a concretização 

dos direitos fundamentais, por meio de prestações materiais com o fornecimento de bens ou 

serviços públicos, bem como por meio de prestação jurídica para regular determinada situação 
                                            
692 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 5ª ed. São Paulo: 
Atlas, 2014, p. 52. 
693 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 9ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2014, p. 159. 
694 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais 
na perspectiva constitucional. 12ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015, p. 191. 
695 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais.5ª ed. São Paulo: 
Atlas, 2014, p. 53. 
696 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7 ª ed. Coimbra: 
Almedina, 2003, p. 408. 
697 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional. 5ª ed. Salvador: Juspodivm, 2011, p. 562-563. 
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para a defesa ou efetivação dos direitos fundamentais dos indivíduos. Assim sendo, os direitos 

a uma prestações demandam uma atuação positiva por parte do poder público para assegurar 

as condições necessárias ao mínimo existencial, ao pleno desenvolvimento da personalidade 

humana e ao exercício dos direitos fundamentais para correção das desigualdades econômicas 

ou sociais.  

Por último, os direitos de participação consistem na possibilidade dos indivíduos 

participarem ativamente na determinação política estatal, haja vista que são direitos públicos 

subjetivos que permitem a participação das pessoas na esfera pública e na formação da 

vontade política do Estado698. Os direitos fundamentais de participação estão situados entre os 

direitos de defesa e os direitos prestacionais, pois constituem direitos destinados à garantia da 

participação dos cidadãos na formação da vontade do poder público699. O Estado deve 

respeitar a participação democrática das pessoas e assegurar condições para viabilizar a 

participação democrática dos indivíduos nos debates, nos assuntos e nas decisões de interesse 

da coletividade.  

Nas funções do direito a participação é possível verificar duas modalidades funcionais, 

uma função que determina ao Estado o fornecimento de meios adequados e necessários para 

assegurar o direito ao exercício da cidadania e a participação dos indivíduos nos assuntos de 

interesses coletivos (perspectiva positiva), bem como uma função de proibir a criação de 

mecanismos e medidas que impossibilitem a participação dos indivíduos na vontade do 

Estado (perspectiva negativa).  

Por derradeiro, os direitos de participação são os direitos civis e políticos que atribuem 

uma competência ao indivíduo para influir na formação das decisões e nos assuntos públicos, 

na vontade do Estado ou nos interesses da comunidade. Nesse sentido, os indivíduos possuem 

prerrogativas de participarem no processo de formação das decisões do poder público e na 

implantação de políticas públicas. 

Em suma, a multifuncionalidade dos direitos fundamentais - direitos de defesa, 

direitos prestacionais e direitos de participação política -, estão previstos na Constituição 

Federal brasileira, uma vez que objetiva resguardar a proteção dos bens da liberdade, da vida, 

da igualdade, da intimidade e da vida privada, da proibição da prática de racismo, assim como 

                                            
698 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 5ª ed. São Paulo: 
Atlas, 2014, p. 53. 
699 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 9ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2014, p. 166. 
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garante o direito à educação, à saúde, à segurança, à assistência social, ao transporte e o 

direito ao exercício da cidadania e de participação política. 

 

 

2.3 Os Direitos de Personalidade e a sua tutela civil-constitucional 

 

 

O ser humano como uma entidade moral e revestido de um valor de ser pessoa 

humana com dignidade constitui um postulado axiológico para o direito positivo. O 

reconhecimento da dignidade pela ordem jurídica foi um dado adquirido com o advento da 

evolução da nossa civilização, que incutiu um mandamento de respeito e de proteção da 

pessoa por parte do poder público e de toda a sociedade. Assim, a personalidade humana foi 

reconhecida e tutelada pela ordem jurídica para assegurar a observância do imperativo de 

respeito e de proteção de todos os homens em relação aos valores existenciais e de sua 

dignidade por ser pessoa humana, atribuindo um conteúdo mínimo de direitos inatos aos 

indivíduos700. 

Nas últimas décadas, a pessoa humana centralizou o universo do sistema jurídico, 

especialmente no regime do direito público e no regime do direito privado, em razão dos 

reflexos provocados pelo desenvolvimento científico e tecnológico mundial, o que demandou 

uma proteção jurídica estatal sobre a personalidade humana contra as ilegalidades cometidas 

por terceiros na órbita privada. Nesse sentido, os riscos gerados aos atributos da personalidade 

humana despertaram interesses por uma tutela dos indivíduos nas suas interações com o 

mundo, devido às transformações operadas com os avanços científicos, econômicos e 

tecnológicos701. 

Os avanços científicos e tecnológicos expuseram os indivíduos sobre novos desafios e 

situações à luz do ordenamento jurídico, reclamando uma disciplina jurídica do direito 

privado para tutelar as qualidades intrínsecas da pessoa humana em face das violações 

                                            
700 PINTO, Paulo Mota. Notas sobre o direito ao livre desenvolvimento da personalidade e aos direito de 
personalidade no direito português. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). A Constituição concretizada: 
Construindo pontes com o público e o privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 61-62. 
701 GONÇALVES, Diogo Costa. Pessoa e direitos de personalidade: Fundamentação ontológica da tutela. 
Coimbra: Almedina, 2008, p. 63-68. 
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cometidas pelos particulares702, tendo em vista a insuficiência de proteção por parte do direito 

público constitucional. A afirmação dos direitos de personalidade surge com o propósito de 

prevenir e de reparar as lesões e os danos causados pelas práticas atentatórias à personalidade 

dos indivíduos (vida, honra, imagem, liberdade, nome), provocadas em virtude dos avanços 

globais e dos progressos científicos e tecnológicos703. 

O processo de codificação dos direitos individuais propiciou o reconhecimento da 

categoria dos direitos de personalidade, destinados em assegurar a proteção dos bens 

essenciais e fundamentais da pessoa humana na esfera privada. Os códigos civis passaram a 

incorporar a tutela da personalidade humana para resguardar a proteção dos bens dos 

indivíduos contra as lesões advindas das relações entre os particulares e as ofensas causadas à 

sua personalidade física, psíquica e moral. 

Nesse contexto, o conjunto de bens e valores intrínsecos da personalidade humana 

passou a ser objeto de tutela pelo direito privado, visando suprir a lacuna legislativa e regular 

à proteção das qualidades das pessoas contra os abusos cometidos nas relações com os 

particulares. O valor da personalidade - conjunto de atributos inerentes e indispensáveis do ser 

humano - passou a constituir um bem jurídico digno de tutela privilegiada no sistema 

normativo, por meio da consagração dos direitos de personalidade704. 

A personalidade humana é composta pelos elementos fundamentais da dignidade, da 

individualidade e da pessoalidade, sendo voltados para a concretização da autorrealização e 

das necessidades sociais das pessoas. A dignidade humana (“die Menschenwürde”) é o 

elemento indicador do ser humano no universo, dotado de dons que possibilitam a construção 

de determinadas tarefas, a realização de valores éticos e de sua auto-edificação. A 

individualidade (“die Individualität”) é a unidade indivisível do ser humano possuidor de um 

caráter específico, sendo evoluído e complementado pela educação, progresso moral e 

espiritual de cada indivíduo no curso da vida. A pessoalidade (“die Personalität”) é o 

elemento da relação da posição dos indivíduos com o mundo, com outras pessoas, com toda a 

sociedade e com os seus valores éticos705. 

                                            
702 TEPEDINO, Gustavo. A tutela da personalidade no ordenamento civil-constitucional brasileiro. In: 
TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 24. 
703 CANTALI, Fernanda Borguetti. Direitos da Personalidade: disponibilidade relativa, autonomia privada e 
dignidade da pessoa humana. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 65.  
704 TEPEDINO, Gustavo. A tutela da personalidade no ordenamento civil-constitucional brasileiro. In: 
TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 27. 
705 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2005, p. 115.  
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Primeiramente, antes de apresentar a compreensão dos direitos de personalidade, cabe 

estabelecer uma breve noção distintiva sobre os termos de pessoa, de personalidade, de 

personalidade jurídica e dos direitos de personalidade. De um modo geral, a pessoa designa 

um ente (pessoa física ou pessoa jurídica), a personalidade um atributo ou qualidade do 

indivíduo, a personalidade jurídica a suscetibilidade da pessoa titularizar direitos e assumir 

deveres na ordenação social e os direitos da personalidade o conjunto de prerrogativas e 

faculdades do indivíduo de proteger os caracteres da personalidade, com fundamento na 

dignidade humana706. 

Em síntese, a pessoa designa um ente - pessoa física ou pessoa jurídica -, considerado 

um sujeito titular de direitos. A personalidade representa as características e as qualidades 

intrínsecas da pessoa dotadas de individualidade, particularidade e singularidade em relação 

aos demais seres vivos. Por conseguinte, a personalidade jurídica consiste na aptidão ou 

suscetibilidade da pessoa titularizar direitos e contrair obrigações nas relações com os outros, 

tendo como objeto de proteção os bens jurídicos da pessoa humana (bens físicos, psíquicos, 

morais e intelectuais do ser humano)707. 

                                            
706 Segundo Diogo Costa Gonçalves, a pessoa é o ente que autopossui na sua própria realidade ontológica, 
mediante uma abertura relacional constitutiva e uma dimensão realizacional, em virtude da especial intensidade 
do seu ato de ser. Por sua vez, a personalidade constitui no conjunto das qualidades e relações que determinam a 
pessoa individual em função da participação na realidade ou na ordem do ser, numa perspectiva única/particular 
e singular/individual. GONÇALVES, Diogo Costa. Pessoa e direitos de personalidade: Fundamentação 
ontológica da tutela. Coimbra: Almedina, 2008, p. 63-68; Para Wanderlei de Paula Barreto, a pessoa física ou 
natural é a pessoa humana dotada de corpo, mente e espírito, distinguindo-se dos demais seres pela característica 
da racionalidade, pela autonomia (livre arbítrio) e pela capacidade de auto-organização coletiva por normas 
sociais. No sentido jurídico, a pessoa é um ente com capacidade de ser sujeito de direitos e obrigações - ter ou 
adquirir direito e de ter deveres ou contrair obrigações -, como elementos subjetivos das relações jurídicas (ativo 
ou passivo). De outro lado, a personalidade é o reconhecimento da ordem jurídica atribuído à pessoa natural ou 
jurídica de atuar na ordem social e de integrar as relações jurídicas, ou seja, a personalidade é a qualificação da 
pessoa reconhecida pela ordem jurídica da pessoa ser capaz de exercer direitos e de contrair obrigações. 
BARRETO, Wanderlei de Paula. Inovações sobre a personalidade jurídica e os direitos da personalidade no novo 
Código Civil brasileiro. In: Mitteilungen der Deutsch – BrasilianischenJuristenvereinigung. Disponível em: 
<http://www.dbjv.de/dbjv-high/mitteilungen/>. Acesso em 13 de jul. de 2016, p. 3-4; Por derradeiro, Elimar 
Szaniawski entende que a personalidade é um bem que se resume no conjunto de caracteres do indivíduo ou na 
parte intrínseca da pessoa humana e, de outro lado, os direitos de personalidade são direito subjetivos que visam 
à proteção dos bens intrínsecos da pessoa humana. SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua 
tutela. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 70. 
707 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. 31ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 140-141 e 144. O 
termo pessoa deriva do latim “persona”, sendo primitivamente considerado como uma máscara usada pelos 
atores nas representações teatrais, em seguida, passou a designar a representação do ser humano em sociedade, 
isto é, no sentido técnico-jurídico a pessoa expressa a pessoa humana titular de direitos e sujeita a obrigações. A 
personalidade deriva do termo latino “personalitas”, designando o conjunto de elementos da qualidade da 
pessoa humana que formam ou constitui o indivíduo - sentido morfológico, fisiológico e psicológico -, ou seja, a 
personalidade é o conjunto de caracteres que formam ou constituem a pessoa humana como um ser individual, 
particular e singular em relação as demais pessoas. Em outro sentido, a personalidade jurídica representa a 
qualidade da pessoa (física ou jurídica) ser investida de proteção legal - aptidão de ser sujeito de direito ou 
suscetibilidade de direitos e obrigações na ordem jurídica -, designando a capacidade e a aptidão da pessoa física 
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Segundo Pontes de Miranda, a qualidade de ser pessoa humana constitui um fato 

significativo de ser sujeito de direitos, que representa a posição do indivíduo de titularizar 

direitos. A personalidade jurídica é o reconhecimento da possibilidade das pessoas serem 

titulares de direitos (bens da vida) e de participarem nas relações jurídicas previamente 

estabelecidas pelo direito positivo, isto é, a possibilidade de o indivíduo ter capacidade de 

direitos e de ser sujeito de direitos na ordem jurídica708. 

Nestes termos, a personalidade humana é um bem jurídico e não direito subjetivo, 

tendo em vista que é uma precondição para o indivíduo adquirir direitos e contrair obrigações 

jurídicas, ou seja, consubstancia no fundamento e pressuposto para o exercício dos direitos de 

personalidade. A personalidade humana representa a constituição física a ser revestida de 

direitos de personalidade porque são valores e dados preexistentes à ordem legal709. Em outro 

sentido, os direitos de personalidade são poderes e prerrogativas conferidas aos indivíduos, 

tendo por objeto a proteção dos seus atributos fundamentais com base na essencialidade do 

ser710. 

Ademais, vale dizer que a distinção entre a personalidade jurídica (art. 1º CC) e os 

direitos de personalidade (art.12 ao art. 21 CC) está prevista no Código Civil brasileiro, pois 

preconiza a personalidade jurídica como a suscetibilidade da pessoa ser sujeito de direitos e 

obrigações e, de outro lado, os direitos de personalidade como um conjunto de prerrogativas e 

faculdades destinado à proteção dos atributos da personalidade humana (aspectos físicos, 

morais e intelectuais). 

Nesse passo, os direitos de personalidade são reconhecidos normativamente a partir do 

momento em que a ordem jurídica outorga à pessoa - desde a concepção ou do nascimento - a 

titularidade de direitos, mediante a atribuição da qualidade de personalidade jurídica ao 

                                                                                                                                        
ou jurídica (entidade) de adquirir direitos (sujeito ativo) e de contrair deveres (sujeito passivo) nas relações com 
terceiros, com a finalidade de proteger seus bens materiais e imateriais.  
708 MIRANDA, Pontes. Tratado de Direito Privado: Parte geral – introdução: pessoas físicas e jurídicas. 
Campinas: Bookseller, 1999, p. 207-215. Para Pontes de Miranda, a pessoa representa o sujeito de direito ou o 
titular do direito e a personalidade é a capacidade da pessoa ser sujeito de direitos (ativo), pretensões, ações e 
exceções e de ser sujeito de deveres (passivo), obrigações, ações e exceções na ordem jurídica. A pessoa está 
relacionada com a titularidade do direito e a personalidade com a capacidade de titularizar direitos e deveres. A 
pessoa é o sujeito de direito ou ente que figura na relação jurídica, designando a pessoa que põe a máscara para 
enfrentar o teatro do mundo jurídico com a aptidão de desempenhar o papel de sujeito de direitos. A 
personalidade é uma proposição de a pessoa humana ser capaz de direito ou da função da possibilidade de ser 
sujeito de direito. Portanto, existe uma diferença entre ser pessoa humana (titular – plano abstrato) e ser sujeito 
de direito (qualidade ou capacidade - plano concreto). 
709 CUPIS, Adriano de. Os direitos da personalidade. Campinas: Romana, 2004, p. 21. 
710 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 65. 
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ente711. O direito civil clássico, baseado na teoria natalista, expressa que a pessoa adquire 

personalidade no momento do nascimento com vida, mas assegura certa proteção ao 

nascituro. Em contrapartida, o direito civil contemporâneo, fundado na teoria concepcionista, 

defende que a personalidade do indivíduo tem início desde o momento da concepção, sendo o 

nascituro considerado um sujeito de direito e portador das qualidades de personalidade712. 

Todavia, hodiernamente a teoria concepcionista tem prevalecido na ordem jurídica 

brasileira porque atribui ao nascituro à aquisição de proteção jurídica da personalidade em 

respeito aos valores fundamentais do ser e da dignidade humana, o que significa que a tutela 

da pessoa humana deve assegurar o direito à vida em todas as manifestações do indivíduo, 

desde o momento de sua concepção. O Superior Tribunal de Justiça têm julgados em que 

reconhece a possibilidade de dano moral ao nascituro713, bem como o direito dos pais de 

receber indenização do seguro do trânsito por conta do atropelamento que resultou na morte 

do nascituro714. Por seu turno, o Supremo Tribunal Federal também reconheceu ao nascituro o 

seu direito ao reconhecimento de sua filiação como expressão da personalidade715. 

Os direitos de personalidade versam sobre a proteção jurídica dos aspectos intrínsecos 

e extrínsecos da pessoa humana. A pessoa - como um ente autônomo e individualizado - é 

                                            
711 BARRETO, Wanderlei de Paula. Inovações sobre a personalidade jurídica e os direitos da personalidade no 
novo Código Civil brasileiro. In: Mitteilungen der Deutsch – BrasilianischenJuristenvereinigung. Disponível 
em: <http://www.dbjv.de/dbjv-high/mitteilungen/>. Acesso em 13 de jul. de 2016, p. 13 
712 A pessoa humana é um ente dotado caracteres fisiopsíquicos e de estrutura biopsicológica, com a 
suscetibilidade de adquirir direitos e obrigações nas suas relações sociais. O reconhecimento da qualidade de ser 
pessoa pela ordem jurídica é um assunto bastante polêmico e controvertido no direito brasileiro. O art. 2º do 
Código Civil dispõe que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas assegura desde a 
concepção a proteção dos direitos do nascituro. O dispositivo legal estabelece o reconhecimento do início da 
personalidade jurídica da pessoa humana a partir do nascimento com vida. No entanto, a doutrina diverge sobre o 
momento do início da personalidade jurídica da pessoa, ou seja, o início da tutela dos bens do indivíduo pelo 
direito positivo. A clássica teoria natalista sustenta que a personalidade jurídica só é adquirida pelo nascimento 
com vida, reconhecendo como sujeitos de direito o ente nascido com vida e o nascituro não seria considerado 
pessoa, gozando de mera expectativa de direito. Em sentido oposto, a teoria concepcionista sustenta que a 
personalidade jurídica é adquirida a partir do momento da concepção (vida intrauterina), reconhecendo o 
nascituro como sujeito de direitos.  
713 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 399028/SP. Relator Ministro Sálvio de Figueiredo 
Teixeira, Quarta Turma, Brasília, DF, 26 de fevereiro de 2002. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=IMG&sequencial=18388&num_regis
tro=200101473190&data=20020415&formato=PDF>. Acesso em 15 de dez. 2016. 
714 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1120676/SC. Relator Ministro Massami Yeda, 
Terceira Turma, Brasília, DF, 07 de dezembro de 2010. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1023432&num_re
gistro=200900175950&data=20110204&formato=PDF>. Acesso em 15 de dez. 2016. 
715 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Questão de Ordem na Reclamação 20401/DF. Relator Ministro Néri da 
Silveira, Brasília, DF, 21 de fevereiro de 2002. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=87540>. Acesso em 15 de dez. 2016. 



262 

 

 

protegida em relação aos seus íntimos valores e nas suas projeções perante a sociedade716. Por 

conseguinte, os poderes e as faculdades jurídicas de defesa da personalidade humana 

atribuídas ao sujeito foram projetados nas relações entre os particulares e regulados pelo 

direito privado717, para proteger as qualidades intrínsecas e externas do indivíduo em face das 

ações abusivas de terceiros.  

A pessoa adquire a personalidade para titularizar direitos e assumir obrigações na 

ordem jurídica, com o objetivo de satisfazer suas necessidades comunitárias ou de se tornar 

um sujeito ativo ou passivo nas relações jurídico-econômicas718. Destarte, a estrutura da 

relação jurídica dos direitos de personalidade é formada pelo sujeito ativo (titular do direito) e 

pelo sujeito passivo (coletividade), tendo por objeto os atributos da personalidade humana 

(vida, liberdade, intimidade, vida privada, imagem, honra, moral, nome, integridade física e 

psíquica).  

Em linhas gerais, os direitos de personalidade foram concebidos pelos anseios e 

necessidades sociais de garantir o respeito pelas liberdades individuais e pela defesa das 

dimensões da dignidade da pessoa humana nas relações intersubjetivas com os particulares719, 

em razão da exposição ao risco de lesão provocado pelos avanços científicos e tecnológicos e 

do desenvolvimento socioeconômico. A proteção jurídica recai sobre os bens pessoais720 - 

atributos da personalidade humana -, portanto, os direitos de personalidade visam resguardar a 

proteção e a inviolabilidade das qualidades que decorrem da personalidade humana das 

pessoas concretas e individualizadas. 

O complexo unitário de valores que compõem a pessoa - física, psíquica e moral - 

justifica a criação dos direitos de personalidade no universo jurídico, pois visa assegurar a 

inviolabilidade da personalidade do indivíduo, com fundamento na dignidade da pessoa 

humana721. O objeto dos direitos de personalidade designa o conjunto de bens e valores 

essenciais da pessoa humana e que estão relacionados aos aspectos físico, moral e intelectual 

                                            
716 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 64. 
717 PINTO, Carlos Alberto da Mota. Teoria Geral do Direito Civil. 4ª ed. Coimbra: Coimbra, 2012, p. 207-208. 
718 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Teoria geral do direito civil. 31ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2014, v.1, p. 131. 
719 ESPINOSA, Miguel Ángel Bañegil. Los derechos de lapersonalidad. In: MIGUEL, Juan Francisco Delgado 
de (Coord.). Instituciones de Derecho Privado: Personas. Madrid: Civitas, 2003, v.2, p. 312.   
720 SOUZA, Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de. O direito geral de personalidade. Coimbra: Coimbra, 
2011, p. 106. O bem jurídico tutelado pelo direito de personalidade é a personalidade humana. O objeto da tutela 
geral é a personalidade física ou moral dos indivíduos, pois representa os bens inerentes à própria materialidade 
e espiritualidade do homem. Nessa perspectiva, a personalidade surge com a pessoa e representa o objeto dos 
direitos e obrigações perante as relações sociais.  
721 AMARAL, Francisco. Direito Civil: introdução. 8ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2014, p. 303.  
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do indivíduo (vida humana, liberdade, corpo humano, integridade física e psíquica, 

intimidade, honra, imagem, nome, invenções e autoria)722. Desse modo, a personalidade 

física, psíquica e moral do indivíduo expressa o objeto de proteção e os bens jurídicos 

tutelados pelos direitos de personalidade, por conta de representar os bens inerentes à 

materialidade e espiritualidade de cada pessoa individual723.  

Em relação à natureza jurídica, os direitos de personalidade são direitos subjetivos da 

pessoa humana aplicados nas relações privadas ou posições de vantagens do indivíduo em 

relação aos demais particulares nas relações privadas. Como explica José de Oliveira 

Ascensão, os direitos subjetivos são posições de vantagem que outorgam atribuições aos 

titulares e de meios jurídicos que permitem a sua tutela, tendo em vista que os direitos de 

personalidade prosseguem a finalidade de assegurar uma posição de vantagem de defesa dos 

atributos da personalidade humana em favor dos indivíduos724. 

Os direitos da personalidade humana são inerentes ao indivíduo porque representa no 

conjunto de poderes e faculdades das pessoas aplicáveis na esfera privada, isto é, são direitos 

subjetivos privados pertencentes à pessoa humana725. Nas palavras de Paulo Mota Pinto, os 

direitos de personalidade designa o conjunto de direitos subjetivos que incidem sobre a 

própria pessoa ou sobre os modos de ser da personalidade (físicos ou morais)726, nas suas 

relações com os particulares. 

De um modo geral, o regime jurídico dos direitos de personalidade pertence à natureza 

do direito privado, mas poderá ser disciplinado pelas normas constitucionais dos Estados 

como um reforço de proteção dos bens existenciais do indivíduo. A sua consagração como 

direito subjetivo privado apresenta duas correntes doutrinárias, a primeira corrente sustenta o 

sistema de unicidade de proteção da personalidade como um direito geral e a segunda corrente 

como um conjunto de direitos específicos de personalidade. A teoria pluralista admite a 

individualização da proteção dos bens da personalidade humana, bem como reconhece a 

existência de múltiplos direitos de personalidade específicos. Em sentido oposto, a teoria 
                                            
722 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2005, p. 87.  
723 SOUZA, Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de. O direito geral de personalidade. Coimbra: Coimbra, 
2011, p. 106.  
724 ASCENSÃO, José de Oliveira. Teoria Geral: Introdução. As pessoas. Os bens. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2010, p. 67. 
725 ESPINOSA, Miguel ÁngelBañegil. Los derechos de lapersonalidad. In: MIGUEL, Juan Francisco Delgado de 
(Coord.). Instituciones de Derecho Privado: Personas. Madrid: Civitas, 2003, v.2, p. 317 e 332.   
726 PINTO, Paulo Mota. Notas sobre o direito ao livre desenvolvimento da personalidade e aos direito de 
personalidade no direito português. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). A Constituição concretizada: 
Construindo pontes com o público e o privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 62. 
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monista reconhece a existência de um único direito geral de personalidade, sob o fundamento 

de que a pessoa humana é um valor unitário que abrange todos os aspectos de proteção da 

personalidade humana727. 

Nesse sentido, Elimar Szaniawski entende que a categoria dos direitos de 

personalidade pertence ao ramo do direito privado porque são protegidos e regulamentados 

pelo Direito Civil, tendo por finalidade a defesa dos bens da personalidade contra as ofensas 

cometidas por outros indivíduos nas relações privadas728. Ou seja, os direitos de personalidade 

são reconhecidos como direitos subjetivos dos indivíduos pertencentes ao regime do direito 

privado, uma vez que visam resguardar os valores da pessoa humana nos seus aspectos 

físicos, morais e intelectuais, perante os particulares729. 

Por outro lado, a noção dos direitos de personalidade possui um vínculo associativo 

com a dignidade da pessoa humana e com os atributos da personalidade do indivíduo - um 

ente autônomo, singular e particular no universo (ser único). As qualidades intrínsecas da 

pessoa humana foram reconhecidas pelo direito positivo como direitos subjetivos destinados à 

tutela das dimensões da integridade física e psíquica, moral e intelectual de cada pessoa nas 

relações com os particulares.   

Em síntese, os direitos de personalidade estão relacionados com as posições da pessoa 

humana na ordem jurídica e a suscetibilidade de postulações por parte de seus titulares, 

visando o reconhecimento das dimensões da sua dignidade e a pretensão de exigibilidade de 

respeito e proteção contra agressões de terceiros730. Nestes termos, Fernanda Borguetti Cantali 

afirma que os direitos de personalidade são os direitos destinados à tutela da pessoa humana, 

sendo considerados como prerrogativas essenciais para necessária proteção da dignidade da 

pessoa humana e da integridade psicofísica do indivíduo731. 

Na doutrina, os direitos de personalidade são designados como direitos individuais, 

direitos sobre a própria pessoa, direitos pessoais, direitos de estado, direitos originários, 

                                            
727 TEPEDINO, Gustavo. A tutela da personalidade no ordenamento civil-constitucional brasileiro. In: 
TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 44-45. 
728 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2005, p. 45.   
729 FERMENTÃO, Cleide Aparecida Gomes Rodrigues. Os direitos da personalidade como direitos essenciais e 
a subjetividade do direito. Revista Jurídica Cesumar, Maringá, v. 6, nº 1, 2006, p. 257-258. 
730 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Direito de Personalidade. Coimbra: Almedina, 2014, p. 6. 
731 CANTALI, Fernanda Borguetti. Direitos da Personalidade: disponibilidade relativa, autonomia privada e 
dignidade da pessoa humana. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 28.  
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direitos inatos, assim como direitos personalíssimos732. As primeiras denominações atribuídas 

aos direitos de personalidade pelo Direito Alemão foram a de direitos individuais 

(“Individualrechte”), de direitos da personalidade (“Personalitätsrechte”), direitos da 

individualidade (“Individualitäts-rechte”) e de direitos sobre a própria pessoa 

(“Persönlichkeitsrechte”)733. 

Nessa linha de análise, a opção terminológica adotada pelo legislador brasileiro foi a 

dos direitos de personalidade elaborada por Otto Von Gierke, como direitos ao domínio sobre 

uma parte da própria esfera da personalidade do indivíduo ou como um conjunto de 

faculdades que visam à proteção das qualidades da personalidade humana734. Em outras 

palavras, os direitos de personalidade são definidos como direitos subjetivos privados 

destinados à proteção das qualidades, dos interesses e dos atributos da personalidade e da 

autonomia do indivíduo no ordenamento jurídico735. Assim sendo, os direitos de 

personalidade são resultados da construção de uma categoria autônoma de direito subjetivos 

com um caráter de essencialidade, cuja função é proteger o mínimo necessário e 

imprescindível da personalidade humana736. 

Não obstante, Wanderlei de Paula Barreto ensina que os direitos de personalidade são 

as expressões do poder que tem a pessoa sobre a sua integridade física, psíquica e intelectual 

(total ou parcial), durante a vida ou após a morte, constituindo em um mínimo necessário para 

garantir a dignidade da pessoa humana e o desenvolvimento da personalidade737. Da mesma 

forma, Orlando Gomes entende que os direitos da personalidade são o conjunto de direitos 

considerados essenciais à pessoa humana com a finalidade de resguardar a sua dignidade e a 

necessidade de proteção contra práticas abusivas e atentatórias à personalidade do 

indivíduo738. 

                                            
732 ESPINOSA, Miguel ÁngelBañegil. Los derechos de lapersonalidad. In: MIGUEL, Juan Francisco Delgado de 
(Coord.). Instituciones de Derecho Privado: Personas. Madrid: Civitas, 2003, v.2, p. 312-313.   
733 BARRETO, Wanderlei de Paula. Inovações sobre a personalidade jurídica e os direitos da personalidade no 
novo Código Civil brasileiro. In: Mitteilungen der Deutsch – BrasilianischenJuristenvereinigung. Disponível 
em: <http://www.dbjv.de/dbjv-high/mitteilungen/>. Acesso em 13 de jul. 2016, p. 9; FRANÇA, Rubens 
Limongi. Direitos da Personalidade. Revista dos Tribunais. São Paulo, vol. 567, ano 72, jan. 1983, p. 9. 
734 GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. 12ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 150. 
735 ESPINOSA, Miguel ÁngelBañegil. Los derechos de lapersonalidad. In: MIGUEL, Juan Francisco Delgado de 
(Coord.). Instituciones de Derecho Privado: Personas. Madrid: Civitas, 2003, v.2, p. 323.   
736 CUPIS, Adriano de. Os direitos da personalidade. Campinas: Romana, 2004, p. 21. 
737 BARRETO, Wanderlei de Paula. Inovações sobre a personalidade jurídica e os direitos da personalidade no 
novo Código Civil brasileiro. In: Mitteilungen der Deutsch – BrasilianischenJuristenvereinigung. Disponível 
em: <http://www.dbjv.de/dbjv-high/mitteilungen/>. Acesso em 13 de jul. 2016, p. 13. 
738 GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. 12ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 149. 
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Segundo Jorge Miranda, os direitos de personalidade são posições jurídicas 

fundamentais do indivíduo como emanações da personalidade humana, tendo por objeto a 

proteção dos aspectos físicos e morais da pessoa humana em defesa da dignidade das 

pessoas739. Por derradeiro, Francisco Amaral assevera que os direitos de personalidade são 

direitos ou situações jurídicas subjetivas que têm por objeto a proteção dos bens e valores 

intrínsecos da personalidade humana em seu aspecto físico, moral e intelectual, com 

fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana740. 

Em síntese, os direitos da personalidade consubstanciam no conjunto de faculdades 

jurídicas cujo objetivo é proteger os diversos aspectos da própria pessoa humana, bem como 

de suas projeções sociais741. Portanto, apresentam como um conjunto de direitos subjetivos - 

faculdades e prerrogativa -, que visam assegurar o respeito e a proteção dos bens e dos 

atributos da personalidade humana de cada pessoa nas suas relações com os demais 

particulares.  

O direito positivo protege os atributos e as qualidades de cada pessoa por meio de 

normas codificadas, facultando ao titular a prerrogativa de fazer cessar uma ameaça a um bem 

jurídico ou de obter a reparação civil dos danos, mediante o ajuizamento de ações judiciais 

preventivas e reparadoras. A tutela da personalidade no sistema jurídico brasileiro é realizada 

pelo regime de direito público (direito constitucional) e pelo regime de direito privado (direito 

civil), haja vista que coexistem a proteção dos atributos da pessoa através dos direitos de 

personalidade e dos direitos fundamentais. 

A legislação assegura a proteção jurídica das pessoas contra qualquer tipo de ameaça 

ou de ofensas à integridade física, moral ou intelectual do seu titular (vítima da ofensa), bem 

como garante o direito de exigibilidade do indivíduo de requer a cessação da ameaça ou a 

reparação dos danos pelas lesões causadas aos bens de sua personalidade. A faculdade de 

                                            
739 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional: Direitos Fundamentais. 5ª ed. Coimbra: Coimbra, 
2014, v. 4, p. 73.   
740 AMARAL, Francisco. Direito Civil: introdução. 8ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2014, p. 301-302. A respeito 
disso, Francisco Amaral comenta o seguinte sobre os direitos de personalidade: “Direitos da personalidade são 
direitos subjetivos ou melhor, situações jurídicas existenciais que têm por objetivo os bens e valores essenciais 
da pessoa, de natureza física, moral e intelectual. Como direito ou situações jurídicas subjetivas, conferem ao 
seu titular o poder de agir na defesa dos bens ou valores essenciais da personalidade, que compreendem no seu 
aspecto físico, o direito à vida e ao próprio corpo; no aspecto intelectual, o direito à liberdade de pensamento, 
direito de autor e inventor; e no aspecto moral, o direito à liberdade, à honra, ao recato, ao segredo, à imagem, 
à identidade, e, ainda, o direito de exigir de terceiros o respeito a esses direitos.”  
741 FRANÇA, Rubens Limongi. Direitos da Personalidade. Revista dos Tribunais, São Paulo, vol. 567, ano 72, 
jan. 1983, p. 9. 
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proteger os atributos e as características da personalidade da pessoa - ente autônomo e 

individualizado -, opera-se por meio do plano constitucional e do plano civil. 

A Constituição Federal brasileira garante o direito à vida e o direito à liberdade (art. 

5º, “caput”, CF/88) bem como o direito à intimidade, direito à vida privada, direito à honra, 

direito à imagem (art. 5º, inciso X, CF/88). Por outro lado, o Código Civil disciplina a tutela 

geral de personalidade (art. 12 CC), direito de disposição do próprio corpo e à integridade 

física (art. 13 CC), direito à incolumidade psicofísica (art. 14 CC), direito ao nome (art. 16 

CC) e direito à vida privada (art. 21 CC). 

A defesa da personalidade humana poderá incidir sobre parcelas da personalidade 

(intimidade, vida privada, honra, nome, imagem, liberdade), sobre grandes zonas e com uma 

amplitude maior de proteção da personalidade (integridade física, integridade psíquica ou 

integridade intelectual), bem como poderá incidir sobre a globalidade ou a universalidade da 

personalidade humana (direito geral de proteção da personalidade)742. 

Nestes termos, a proclamação constitucional da cidadania, da dignidade da pessoa 

humana, do direito à liberdade e do direito à igualdade conferiu conteúdo aos direitos de 

personalidade e realçou a pessoa humana como ponto central do ordenamento jurídico 

brasileiro743. A proteção constitucional fundada na dignidade da pessoa humana visou tutelar 

os múltiplos aspectos da personalidade humana e possibilitou o reconhecimento do conjunto 

de direitos subjetivos em favor das pessoas para resguardar os valores mais significativos e 

relevantes da natureza humana. 

Portanto, no ordenamento jurídico brasileiro a tutela dos atributos da personalidade 

humana é realizada pelo direito privado por meio do conjunto de direitos de personalidades 

específicos, bem como pelo direito público-constitucional por meio de uma cláusula geral ou 

de um direito geral de proteção da personalidade humana, fundamentado no princípio da 

dignidade da pessoa humana e nos direitos fundamentais. 

 

 

 

 

                                            
742 SOUZA, Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de. O direito geral de personalidade. Coimbra: Coimbra, 
2011, p. 105.  
743 FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Parte Geral e LINDB. 12ª ed. 
Salvador: Juspodivm, 2014, v.1, p. 170.  
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a) Os aspectos históricos dos Direitos de Personalidade 

 

 

A evolução dos direitos fundamentais no pós-guerra impulsionou o reconhecimento de 

uma nova categoria jurídica dos direitos de personalidade na esfera do direito privado, 

procurando proteger os aspectos físicos, morais e intelectuais das pessoas em face das 

agressões cometidas pelos particulares. A categoria dos direitos de personalidade é resultante 

das concretizações dos direitos fundamentais nas relações entre os particulares e da sua 

extensão de aplicação para o direito privado744, bem como pela lacuna legislativa na esfera 

privada e pela insuficiente proteção à personalidade humana pelo regime de direito público 

(direitos fundamentais)745. 

Conforme ensina Roxana Cardoso Brasileiro Borges, primeiramente os direitos de 

personalidade foram reconhecidos como direitos fundamentais, com a função de defender os 

bens da vida, da integridade física e da liberdade do indivíduo contra a intervenção estatal, 

mas com o advento do aumento populacional, das relações econômicas e dos avanços 

tecnológicos, emergiu uma necessidade pela consagração dos direitos de personalidade na 

órbita privada, visando proteger os bens essenciais da pessoa humana em face das 

intervenções lesivas dos particulares746.  

Nessa perspectiva de análise, os direitos de personalidade foram positivados em 

virtude da necessidade de uma disposição normativa que disciplinasse o reconhecimento e a 

respectiva proteção jurídica da personalidade da pessoa humana após as atrocidades causadas 

pela Segunda Guerra Mundial. O progresso científico e tecnológico (globalização), o 

desenvolvimento dos instrumentos de comunicação e a difusão de informações foram os 

principais acontecimentos que marcaram o reforço da proteção jurídica sobre os atributos da 

personalidade dos indivíduos (integridade física, moral e intelectual) e a elaboração de meios 

adequados à tutela da pessoa humana pelo direito privado747. 

                                            
744 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2005, p. 19. Segundo Elimar Szaniawski, os direitos fundamentais foram os primeiros direitos que tutelaram a 
pessoa humana individual contra as agressões de terceiros, em seguida, houve a necessidade pelo 
reconhecimento da categoria dos direitos de personalidade para proteger os atributos da personalidade humana 
dos indivíduos.  
745 FRANÇA, Rubens Limongi. Direitos da Personalidade. Revista dos Tribunais, São Paulo, vol. 567, ano 72, 
jan. 1983, p. 10. 
746 BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Direitos de personalidade e autonomia privada. 2° ed. São Paulo: 
Saraiva, 2007, p. 24. 
747 AMARAL, Francisco. Direito Civil: introdução. 8ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2014, p. 303.  
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Para Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de Souza, a tutela da personalidade 

humana é fruto de uma longa evolução das relações sociais, econômicas e jurídicas entre os 

homens e a sociedade, que propiciou o reconhecimento igualitário da personalidade e a 

capacidade jurídica de todos os indivíduos de defender os modos de expressão da 

personalidade humana pelo direito positivo748. Deste modo, a categoria dos direitos de 

personalidade surgiu ao final do século XX, devido à necessidade do reconhecimento e da 

proteção dos atributos da pessoa humana (personalidade do indivíduo), bem como em virtude 

do redimensionamento da noção da dignidade da pessoa humana em relação aos riscos 

futuros749.  

Ademais, pode-se afirmar também que a tutela e a construção dos direitos de 

personalidade são provenientes dos seguintes fatores: a) das manifestações do Cristianismo 

em razão da proclamação da ideia de dignidade da pessoa humana; b) da Escola de Direito 

Natural, ao apresentar os direitos naturais dos seres humanos como preexistentes ao 

reconhecimento do Estado; c) das influências do movimento iluminista, ao priorizar a 

valoração do ser humano perante as relações do Estado750. 

Na Grécia antiga, a categoria jurídica destinada à proteção da personalidade estava 

relacionada com a noção de repúdio a prática da injustiça, em razão da vedação do 

cometimento de qualquer excesso contra um indivíduo a outro e pela proibição de prática de 

atos de insolência contra a pessoa humana, sendo que a proteção da personalidade era 

exercida por meio da “hybris” (excesso ou injustiça), a fim de reprimir a prática de injúria e 

sevícias751. No pensamento jurídico grego, a pessoa tinha personalidade e capacidade jurídica 

para defender os atributos da personalidade humana por meio de uma ação punitiva de caráter 

penal, que visava estabelecer uma sanção pelos ultrajes ou sevícias cometidas contra a pessoa 

de um cidadão grego752. 

Por sua vez, no período romano a tutela da personalidade era assegurada pela “actio 

iniuriarum”, quando houvesse a prática ofensiva de injúria contra a personalidade de uma 

pessoa. A lei assegurava aos indivíduos lesados uma ação contra a prática de injúria que 

                                            
748 SOUZA, Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de. O direito geral de personalidade. Coimbra: Coimbra, 
2011, p. 27.  
749 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Teoria geral do direito civil. 31ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2014, v.1, p. 133. 
750 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 51. 
751 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2005, p. 25.   
752 SOUZA, Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de. O direito geral de personalidade. Coimbra: Coimbra, 
2011, p. 44.  
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abrangia qualquer atentado à pessoa física ou moral do cidadão753, ou seja, a ação servia para 

tutela das ofensas cometidas por terceiros contra a vida e a integridade física das pessoas, 

possuindo uma feição de cláusula protetora da personalidade humana754. No direito romano, a 

capacidade jurídica para defender a personalidade era outorgada apenas para as pessoas que 

possuíssem os seguintes status na sociedade: “status familiae” (qualidade de chefe de 

família), “status civitatis” (qualidade de cidadão) e, “status libertatis” (qualidade de pessoa 

livre). Não obstante, a tutela para apreciar as ofensas contra a personalidade moral e os bens 

imateriais da pessoa humana era reservada aos tribunais civis755.  

Por outro lado, no período renascentista surgiu a afirmação do direito geral de 

personalidade como poder do “ius in se ipsum” (direitos inerentes à pessoa humana), que diz 

respeito ao direito sobre o próprio corpo756. A doutrina dos direitos naturais exerceram fortes 

influências e contribuições para o reconhecimento dos direitos individuais, para a 

compreensão da dignidade da pessoa humana e para a tutela do direito geral da personalidade. 

Os movimentos renascentista e humanista foram manifestações que contribuíram para a 

emergência dos direitos subjetivos como direito naturais dos indivíduos e para a formação de 

um direito de defesa da personalidade humana, com fundamento no poder da vontade 

individual outorgado pelo direito objetivo757. 

Nesse período histórico, o direito geral de personalidade era considerado um direito 

natural e inalienável das pessoas, pois visava à proteção dos bens formados pelo próprio corpo 

do indivíduo. Em seguida, os direitos de personalidade passaram a ser reconhecidos pelo 

Estado e positivados sistematicamente em documentos formais como direitos humanos, o que 

possibilitou a elaboração da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão 

(1789), que incorporou os direitos naturais e inalienáveis da pessoa como direitos subjetivos 

públicos758.  

                                            
753 TEPEDINO, Gustavo. A tutela da personalidade no ordenamento civil-constitucional brasileiro. In: 
TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 24. 
754 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2005, p. 31-32.   
755 SOUZA, Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de. O direito geral de personalidade. Coimbra: Coimbra, 
2011, p. 47-57.  
756 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2005, p. 38-39.   
757 SOUZA, Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de. O direito geral de personalidade. Coimbra: Coimbra, 
2011, p. 61-63.  
758 CANTALI, Fernanda Borguetti. Direitos da Personalidade: disponibilidade relativa, autonomia privada e 
dignidade da pessoa humana. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 33-36.  
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No século XIX, a Escola Histórica concebia o direito geral de personalidade como um 

direito que o indivíduo possui sobre sua própria pessoa, mas negava a proteção da 

personalidade como um direito subjetivo. Por outro lado, o positivismo jurídico reconheceu a 

categoria dos direitos de personalidade como direitos subjetivos positivados pelo Estado, 

subdividindo a categoria em direito público de personalidade, que visava à defesa da pessoa 

contra os abusos do poder estatal, assim como em direito privado de personalidade, que 

visava à defesa da pessoa contra as agressões perpetrada pelos particulares ou pelas 

corporações privadas759. 

Na concepção jusnaturalista, os direitos de personalidade são direito originários ou 

direitos naturais da pessoa humana como propriedade pessoal ou como um conjunto de 

faculdades pertencentes a cada indivíduo por sua própria natureza humana. Por seu turno, na 

concepção juspositivista, os direitos de personalidade são concebidos como direitos subjetivos 

da pessoa humana, reconhecidos e positivados na ordem jurídica pelo legislador, bem como 

um conjunto de faculdades garantidas pela lei destinadas à proteção das qualidades essenciais 

e os atributos da personalidade dos indivíduos.  

Não obstante, as codificações europeias influenciadas pela Escola Histórica e pelo 

positivismo jurídico foram indispensáveis para a consagração dos direitos especiais de 

personalidade, fragmentando a tutela da personalidade humana entre direitos públicos 

subjetivos e direitos privados subjetivos760. Nestes termos, primeiro os direitos de 

personalidade foram consagrados pelo direito público como direitos individuais em face ao 

poder estatal, em seguida, os direitos de personalidade foram incorporados pelos códigos civis 

para disciplinar os atributos e as qualidades essenciais das pessoas nas relações privadas com 

outros particulares. Em diversos países europeus houve o reconhecimento dos direitos de 

personalidade específicos ou a tipificação dos direitos de personalidade, mas somente depois é 

que o direito alemão, o direito austríaco e o direito suíço desenvolveram a tutela do direito 

geral de personalidade761.  

A ordem jurídica passou a reconhecer o direito geral de proteção da personalidade do 

indivíduo com fundamento na posição de que cada pessoa possui uma única personalidade e 

                                            
759 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2005, p. 42-44. 
760 CANTALI, Fernanda Borguetti. Direitos da Personalidade: disponibilidade relativa, autonomia privada e 
dignidade da pessoa humana. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 46-48.  
761 ZANINI, Leonardo Estevam de Assis. Direitos da personalidade: aspectos essenciais. São Paulo: Saraiva, 
2011, p. 45. 
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capacidade de autodeterminação. A primeira concepção ficou conhecida como direito geral de 

personalidade - poder do sujeito sobre a sua própria pessoa -, pois configurava um direito 

geral à livre atuação e manifestação da individualidade do ser humano em todos os sentidos e 

dimensões, ou seja, o direito geral de personalidade compreendia toda a manifestação da 

individualidade humana independentemente de uma previsão legal762.  

Nessa perspectiva, Gustavo Tepedino assevera que a categoria dos direitos de 

personalidade começou a ser construída a partir das concepções doutrinárias germânicas e 

francesas na segunda metade do século XIX, sendo compreendida como um conjunto de 

direitos atinentes à tutela da pessoa humana e considerados essenciais ou fundamentais à sua 

dignidade e para proteção da integridade dos indivíduos763. No mesmo sentido, Francisco 

Amaral entende que os direitos de personalidade ou personalíssimos foram resultados da 

construção doutrinária do direito civil no século XIX, tendo como expoente Otto Von Gierke, 

haja vista que reconheceu a tutela dos valores essenciais da personalidade humana como 

direitos subjetivos do indivíduo764. 

Todavia, somente a partir do século XX foi que os direitos de personalidade passaram 

a ser consolidados como uma verdadeira categoria autônoma de direitos subjetivos. As 

guerras mundiais foram causas que propiciaram a modificação das estruturas do ordenamento 

jurídico de diversos países, procurando resguardar a proteção dos valores da personalidade 

humana e dos indivíduos em face dos abusos e violações cometidas por terceiros. No pós-

guerra, as Constituições dos Estados buscaram uma tutela especial do indivíduo e realizaram a 

proteção de sua personalidade com o objetivo de salvaguardar a dignidade enquanto pessoa 

humana. Ou seja, houve uma (re)personalização do direito mediante a valorização da pessoa 

como ser humano merecedor de uma proteção especial por ser dotado de dignidade humana e 

recolocou o indivíduo como ponto nuclear do direito e o principal destinatário da ordem 

jurídica765. 

Nesse momento, a concepção tradicional patrimonialista do direito foi superada pela 

consagração dos valores do ser humano em normas jurídicas. A proteção da dignidade da 

pessoa humana e dos bens intrínsecos e extrínsecos do indivíduo foi deslocada para o centro 

                                            
762 GONÇALVES, Diogo Costa. Pessoa e direitos de personalidade: Fundamentação ontológica da tutela. 
Coimbra: Almedina, 2008, p. 78. 
763 TEPEDINO, Gustavo. A tutela da personalidade no ordenamento civil-constitucional brasileiro. In: 
TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 24. 
764 AMARAL, Francisco. Direito Civil: introdução. 8ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2014, p. 310.  
765 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2005, p. 55-57. 
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do ordenamento jurídico e passou a ser regulamentados tanto pelo direito privado como pelas 

Constituições, com o objetivo de efetivar os valores existenciais e concretizar a justiça social, 

em detrimento das questões e valores patrimoniais.  

Em suma, a categoria jurídica dos direitos de personalidade surgiu com os alemães no 

século XX, por meio da positivação dos direitos sobre a própria pessoa ou sobre a própria 

existência pessoal para assegurar o desenvolvimento das faculdades do pensar e do sentir766. 

Por conseguinte, inicialmente foram concebidos como um poder jurídico sobre a própria 

pessoa humana ou como um exercício de defesa dos direitos da pessoa e dos bens da sua 

realidade pessoal.  

De acordo com Miguel Ángel Bañegil Espinosa, os direitos de personalidade derivam 

da construção recente da elaboração a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) e 

da Lei Fundamental de Bonn (1949), uma vez que reconheceram a inviolabilidade dos direitos 

humanos como fundamento da comunidade e proclamaram o direito de todos ao livre 

desenvolvimento da personalidade individual767. A partir da década de cinquenta, a doutrina 

passou admitir de forma consolidada a existência dos direitos de personalidade como direito 

subjetivos atinentes à proteção das qualidades da personalidade do indivíduo, correlacionada 

com o modelo dos direitos subjetivos patrimoniais768. 

As codificações inspiradas no positivismo jurídico influenciou a elaboração do Código 

Civil alemão (“Bürgerliches Gesetzbuch”), que passou garantir a proteção jurídica dos 

direitos especiais de personalidade ou dos direitos de personalidade específicos (direito à vida, 

direito à liberdade, direito à honra, direito ao nome e direito ao corpo). A proteção da 

personalidade humana realizada pelo regime jurídico do direito privado objetivava resguardar 

a pessoa contra as lesões e ofensas cometidas pelos particulares perante as relações privadas. 

Por outro lado, em seguida a Constituição da República Federal da Alemanha de 1949 (Lei 

Fundamental de Bonn) garantiu a tutela geral da personalidade humana como um direito 

subjetivo do indivíduo, assegurando a todas as pessoas o direito ao livre desenvolvimento de 

sua personalidade. Com efeito, a norma constitucional alemã passou admitir a existência de 

                                            
766 GONÇALVES, Diogo Costa. Pessoa e direitos de personalidade: Fundamentação ontológica da tutela. 
Coimbra: Almedina, 2008, p. 78. 
767 ESPINOSA, Miguel Ángel Bañegil. Los derechos de la personalidad. In: MIGUEL, Juan Francisco Delgado 
de (Coord.). Instituciones de Derecho Privado: Personas. Madrid: Civitas, 2003, v.2, p. 317.   
768 TEPEDINO, Gustavo. A tutela da personalidade no ordenamento civil-constitucional brasileiro. In: 
TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 29. 
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um único direito geral de personalidade como direito subjetivo, com fundamento no conteúdo 

normativo da dignidade da pessoa humana e do livre desenvolvimento da personalidade769.  

A cláusula geral de proteção dos direitos da personalidade foi regulamentada pelo art. 

1°, nº 1 (dignidade da pessoa humana) e pelo art. 2°, nº 1 (desenvolvimento da personalidade) 

da Constituição da República Federal da Alemanha (Lei Fundamental de Bonn). Desse modo, 

a cláusula geral de proteção da personalidade teve como fundamento a dignidade da pessoa 

humana, tendo em vista que visava a tutela dos atributos e valores da pessoa humana contra os 

abusos praticados pelo Estado ou pelos particulares. 

O constituinte alemão, objetivando garantir uma maior proteção à pessoa humana 

depois dos atentados da Segunda Guerra Mundial e sensível às lacunas da teoria fracionária e 

tipificadora dos direitos de personalidade, optou pela consagração da cláusula geral de 

proteção da personalidade humana por meio da positivação e incorporação do direito geral de 

personalidade. Em seguida, o Tribunal Federal de Justiça (“Bundesgerichtshof”) reconheceu 

o direito geral de personalidade como uma categoria jurídica constitucional em relação aos 

demais direitos de personalidade previstos pelo código civil, considerando o direito geral de 

personalidade como um direito fundamental reconhecido pela norma constitucional alemã770. 

No direito alemão coexiste um sistema dual de proteção dos direitos de personalidade, 

subdividido em direito geral de personalidade previsto na Constituição e o conjunto de 

direitos de personalidade específicos previstos e tipificados na lei ordinária. O Código Civil 

alemão (BGB) disciplina os direitos de personalidade especiais (direito ao nome, direito a 

vida, direito ao corpo), enquanto que a Constituição Alemã procura resguardar a tutela da 

dignidade da pessoa humana e do direito geral de personalidade do indivíduo771. 

Nessa perspectiva, a partir da Segunda Guerra Mundial os códigos de diversos países 

foram reformulados para reconhecer e garantir a proteção dos aspectos físicos, psíquicos e 

intelectuais das pessoas (atributos da personalidade) e da dignidade humana contra os 

atentados de aniquilação aos valores humanos, assim como para salvaguardar a proteção das 

pessoas em detrimento de novos episódios atentatórios contra a humanidade assistidos por 

conta do nazismo. A consciência dos riscos da subalternização do ser humano em face do 

poder estatal no pós-guerra e o desenvolvimento das diversas interferências na vida privada 

                                            
769 SOUZA, Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de. O direito geral de personalidade. Coimbra: Coimbra, 
2011. p. 85. 
770 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2005, p. 59. 
771 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Direito de Personalidade. Coimbra: Almedina, 2014, p. 62. 
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dos indivíduos possibilitou as lutas reivindicatórias pelo reconhecimento de uma unidade e 

expansividade de proteção da personalidade dos indivíduos, através da consagração do direito 

geral de personalidade em complemento aos direitos especiais de personalidade previstos nos 

códigos civis772. 

Por sua vez, os direitos de personalidade também foram inseridos e sistematizados no 

Código Civil italiano, contemplando os direitos originários do homem sobre a sua pessoa e 

protegendo os atos de disposição do próprio corpo humano e à repressão em face dos abusos 

de exposição e publicação da imagem das pessoas por terceiros773. Deste modo, o código 

italiano adotou a teoria tipificadora e fracionária dos direitos de personalidade, haja vista que 

procurou proteger diversos bens específicos da personalidade e os modos de ser da pessoa 

humana774. Em seguida, a Constituição italiana de 1947 positivou o direito geral de 

personalidade com a finalidade de estabelecer princípios gerais de proteção à pessoa e da sua 

dignidade humana, assim, a norma constitucional vinculou os direitos fundamentais aos 

direitos de personalidade, com a finalidade de superar a tradicional visão tradicional 

dicotômica entre a tutela dos direitos fundamentais e a tutela da personalidade pelo direito 

privado775. 

O Código Civil português tutelou os bens existenciais dos indivíduos contra quaisquer 

ofensas ilícitas ou ameaças de lesões à sua personalidade humana física ou moral, por meio da 

cominação de responsabilidade civil e de concessões de providências adequadas às 

circunstâncias destinadas a evitar a consumação da ameaça ou atenuar os efeitos da ofensa776. 

Por derradeiro, a Constituição Portuguesa de 1976 garantiu a dignidade da pessoa humana 

como um valor básico de proteção dos direitos fundamentais, bem como assegurou o direito 

ao livre desenvolvimento da personalidade como um direito geral de personalidade. 

Não obstante, as reivindicações pela tutela da personalidade humana foram reforçadas 

depois dos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, em virtude das menções aos direitos 

invioláveis das pessoas e de sua incorporação nos diversos documentos internacionais de 

direitos humanos, a saber: na Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948), na 

                                            
772 SOUZA, Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de. O direito geral de personalidade. Coimbra: Coimbra, 
2011, p. 84-85.  
773 GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. 12ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 149. 
774 CANTALI, Fernanda Borguetti. Direitos da Personalidade: disponibilidade relativa, autonomia privada e 
dignidade da pessoa humana. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 57.  
775 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2005, p. 111.  
776 SOUZA, Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de. O direito geral de personalidade. Coimbra: Coimbra, 
2011, p. 27.  
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Convenção Europeia dos Direitos do Homem (1949), no Pacto Internacional sobre os Direitos 

Humanos e Civis (1966), no Tratado de Helsínqui (1973) e na Carta de Direitos Fundamentais 

da União Europeia (2000)777.  

De outro lado, a inclusão dos direitos de personalidade no Código Civil brasileiro teve 

como base as influências apresentadas pelos códigos civis italiano e português, pois 

objetivava valorizar os valores da pessoa humana e estabelecer as conquistas dos direitos 

individuais na esfera do direito privado. A princípio, o direito privado visou reconhecer a 

pessoa como titular de situações subjetivas para viabilizar a tutela dos bens e dos direitos 

essenciais da pessoa humana778. 

Nesse sentido, os direitos de personalidade foram tutelados no ordenamento jurídico 

pelo art. 1º, inciso III, e pelo art. 5º, inciso X, da Constituição Federal brasileira, ao 

estabelecer a proteção da dignidade da pessoa humana, a inviolabilidade à intimidade, à vida 

privada, à honra e à honra das pessoas, assegurando o direito a indenização pelos danos 

causados em razão de sua violação.  Segundo Elimar Szaniawski, a Constituição Federal 

brasileira consagrou o direito geral de personalidade com fundamento no princípio da 

dignidade da pessoa humana, assim como os direitos específicos de personalidade por meio 

da positivação dos direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à integridade psicofísica, à 

imagem, à livre expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, à 

intimidade, à honra, ao segredo das comunicações telegráficas, telefônicas e de dados779. 

Por conseguinte, a tutela da personalidade humana pelo direito civil se operou de 

acordo com a teoria tipificadora e fracionária, uma vez que o legislador brasileiro optou em 

disciplinar os direitos específicos de personalidade. O art. 11 ao art. 21 do Código Civil 

brasileiro reconheceu o direito à vida, o direito à integridade física, o direito ao corpo, o 

direito ao nome, o direito à imagem, o direito à honra e a vida privada, garantindo a cessação 

da ameaça de lesão aos direitos de personalidade e de indenização por perdas e danos. 

Desse modo, a tutela dos direitos de personalidade é realizada pelo regime do direito 

público e pelo regime de direito privado. A Constituição Federal e o Código Civil brasileiro 

resguardaram a proteção da autonomia do indivíduo, da liberdade e das qualidades da 

personalidade humana em todas as suas dimensões, com fundamento no princípio da 

                                            
777 AMARAL, Francisco. Direito Civil: introdução. 8ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2014, p. 303.  
778 BELTRÃO, Silvio Romero. Direitos da personalidade. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 1. 
779 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2005, p. 240.  
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dignidade da pessoa humana e, tendo como base os resultados históricos causados pelas 

guerras mundiais e pelos riscos dos avanços científicos e tecnológicos sobre os indivíduos. 

Portanto, na ordem jurídica brasileira os direitos de personalidade estão previstos na 

Constituição Federal e positivados no Código Civil como um conjunto de direitos subjetivos 

inerentes aos indivíduos enquanto pessoa humana, destinados à proteção das dimensões da 

personalidade humana da integridade física, da integridade moral e da integridade intelectual, 

assim como da dignidade das pessoas nas suas respectivas projeções sociais. 

 

 

b) A titularidade dos Direitos de Personalidade 

 

 

A titularidade dos direitos de personalidade é atribuída para as pessoas físicas, assim 

como para as pessoas jurídicas, naquilo que lhe couberem. A pessoa como uma entidade 

dotada de autonomia e liberdade, torna suscetível de titularizar os direitos de personalidade 

em defesa da integridade física e psíquica, da integridade moral e da integridade intelectual. 

De outro modo, a pessoa jurídica também é suscetível de titularizar os direitos de 

personalidade para defender especificamente os aspectos da integridade moral e do nome da 

empresa. 

Segundo Francisco Amaral, os titulares dos direitos de personalidade podem ser as 

pessoas naturais desde a concepção (indivíduos), as pessoas jurídicas (empresas), assim como 

os estrangeiros residentes no território nacional, uma vez que os direitos relacionados à 

proteção da personalidade humana acompanham o ciclo vital das pessoas físicas e das pessoas 

jurídicas780.   

A tutela da personalidade física ou moral dos indivíduos pressupõe um elo vinculativo 

entre múltiplas pessoas, isto é, a existência de sujeitos contrapostos nas relações jurídicas. O 

sujeito ativo das relações jurídicas é a pessoa, cujo objeto imediato de proteção é o bem 

jurídico da personalidade humana. Por outro lado, os sujeitos passivos das obrigações de 

respeitar os bens da personalidade são as pessoas singulares e as pessoas coletivas, sendo que 
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as responsabilidades poderão advir das ações ou omissões lesivas à personalidade de 

outrem781. 

Por sua vez, todas as pessoas naturais - pessoas com uma individualidade fisio-

psíquica - são titulares dos direitos de personalidade, haja vista que são direitos subjetivos 

dotados de caráter de generalidade, mas as pessoas jurídicas também poderão ser titulares de 

alguns direitos de personalidade, visando proteger a imagem e o nome da empresa782. 

O Código Civil brasileiro estabelece a proteção para as pessoas naturais (art. 2º CC), 

assim como admite a proteção por parte das pessoas jurídicas de direito privado e de direito 

público (art. 52 CC), contra qualquer ameaça ou lesão à personalidade. Assim, as pessoas 

naturais e as pessoas jurídicas poderá titularizar direitos que versam sobre os bens da 

personalidade, bem como requer a cessão antes de consumar a lesão ou a reparação pelos 

danos causados. 

 

 

c) A dimensão objetiva e subjetiva dos Direitos de Personalidade  

 

 

A tutela jurídica da personalidade humana na ordem jurídica possui uma dimensão 

objetiva e subjetiva. Segundo Maria Helena Diniz, na dimensão axiológica os direitos de 

personalidade materializam os valores fundamentais da pessoa individual ou socialmente 

consideradas e, na dimensão objetiva, os direitos de personalidade representam os direitos 

subjetivos assegurados pela ordem jurídica, visando restringir as autoridades estatais e 

proteger os indivíduos contra os abusos que possam advir dos progressos científicos e 

tecnológicos para conciliar a liberdade individual e social783. 

No mesmo sentido, Pedro Pais de Vasconcelos entende que os direitos de 

personalidade podem ser concebidos em uma vertente objetiva de valores e na vertente 

subjetiva de direitos. Os direitos de personalidade na dimensão objetiva (direito objetivo de 

personalidade) são os valores que resultam obrigações para o Estado e aos particulares de 

                                            
781 SOUZA, Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de. O direito geral de personalidade. Coimbra: Coimbra, 
2011, p. 359-369.  
782 PINTO, Paulo Mota. Notas sobre o direito ao livre desenvolvimento da personalidade e aos direito de 
personalidade no direito português. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). A Constituição concretizada: 
Construindo pontes com o público e o privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 80. 
783 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Teoria geral do direito civil. 31ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2014, v.1, p. 133. 
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respeitar e proteger a personalidade e a dignidade de cada pessoa humana, ou seja, 

estabelecem padrões éticos de comportamentos para os poderes públicos e para os 

particulares.  Os direitos de personalidade na dimensão subjetiva (direito subjetivo de 

personalidade) são direitos pessoais outorgados aos indivíduos para proteger a sua 

personalidade e dignidade humana contra a opressão do Estado e as agressões de terceiros784. 

Em uma perspectiva objetiva, os direitos de personalidade representam uma ordem de 

valores que vinculam e limitam as atividades do poder público e as ações dos particulares para 

garantir a proteção das qualidades intrínsecas da pessoa humana (aspectos físicos, psíquicos, 

morais e intelectuais). De outro lado, na perspectiva subjetiva, os direitos de personalidade 

expressam as prerrogativas e as vantagens favoráveis aos indivíduos para se opor ou 

reivindicar uma pretensão contra um abuso do poder público ou de terceiros. 

 

 

d) Características dos Direitos de Personalidade 

 

 

                                            
784 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Direito de Personalidade. Coimbra: Almedina, 2014, p. 47-60. A relação 
entre direito objetivo e direito subjetivo de personalidade está ancorado na relação entre o bem comum 
(comunitário) e o bem próprio (pessoa). A distinção está no modo de pensar a inserção da pessoa no mundo: a) 
no modo de pensar platónico-aristotélico (dimensão objetiva), parte do modo de pensar da comunidade para a 
pessoa, representando uma ordem objetiva de deveres destinadas ao bem comum ou padrões de comportamentos 
éticos; b) modo de pensar estóico (dimensão subjetiva) parte do modo de pensar a pessoa em relação a 
comunidade, representando as projeções do indivíduo na construção da sociedade com fundamento no 
humanismo. O direito objetivo de personalidade é um dever geral de respeito ou de agir perante os outros e o 
direito subjetivo de personalidade é o direito subjetivo que cada pessoa tem de defender a sua dignidade e 
personalidade humana. No direito objetivo de personalidade as limitações convencionais são contrárias à lei e à 
ordem pública; no direito subjetivo de personalidade as limitações estão submetidas à autonomia privada. O 
direito objetivo de personalidade impõe a todos um dever de respeitar a dignidade da pessoa humana e os 
atributos da personalidade de cada indivíduo, tendo como conteúdo um dever vinculativo ao Estado e aos 
particulares. O direito subjetivo de personalidade estabelece um conjunto de prerrogativas/poderes que o seu 
titular pode exercer contra os particulares ou contra o Estado por meio de uma ação ou legítima defesa. De um 
lado, o direito objetivo de personalidade (dimensão objetiva) é a defesa da personalidade do indivíduo por meio 
de normas jurídicas fundadas em razões de ordem pública e de bem comum, com mandamentos morais de 
respeitar e proteger cada pessoa humana. As normas de tutela da personalidade são impostas pelo respeito à 
dignidade da pessoa humana, instituindo a todos os particulares e ao Estado um mandamento de dever de 
respeito pela dignidade da pessoa humana de cada um dos indivíduos singulares, assim como estabelece limites e 
orientações para as atividades estatais. Em outro sentido, o direito subjetivo de personalidade (dimensão 
subjetiva) é o direito pessoal do indivíduo de defender a sua dignidade e personalidade humana, ou seja, consiste 
nos poderes jurídicos outorgados a cada indivíduo para proteger as qualidades da pessoa humana e a autonomia 
da vontade. O direito de personalidade subjetivo designa as posições jurídicas pessoais e concretas de vantagens 
ou o exercício das faculdades destinadas à realização de fins específicos de proteger a dignidade e os atributos da 
personalidade humana do seu titular.  
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Os elementos da infungibilidade da pessoa humana apresentam certas características 

relacionadas com os direitos de personalidade785. O caráter da essencialidade dos direitos de 

personalidade apresenta uma função peculiar em relação aos demais direitos subjetivos dos 

indivíduos e ao seu objeto de proteção jurídica786. 

A tutela da personalidade humana possui características especiais em razão da posição 

singular no direito privado, que visam assegurar uma proteção eficaz da pessoa e de 

resguardar a proteção dos bens mais elevados do indivíduo787. Em síntese, os direitos de 

personalidade expressam um conjunto de direitos subjetivos que formam uma categoria 

especial de proteção da personalidade humana, apresando suas próprias características na 

ordem jurídica, a saber: a) direitos inatos; b) direitos absolutos; c) indisponibilidade 

(intransmissíveis e irrenunciáveis); d) imprescritibilidade; e) extrapatrimonialidade 

(personalíssimo); f) vitalícios. 

Em relação à primeira característica, os direitos de personalidade são inatos ou 

originários porque são adquiridos com o ato do nascimento da pessoa humana e são extintos 

com a sua morte788, isto é, os direitos de personalidade são direito naturais da pessoa humana 

porque pertencem ao homem antes do seu reconhecimento e da positivação pelo legislador na 

ordem jurídica. Nesta perspectiva, os direitos de personalidade surgem com os indivíduos 

com o evento do nascimento e decorrem do reconhecimento da personalidade jurídica por 

parte do Estado789. 

Os bens jurídicos emergentes da tutela da personalidade humana possuem um caráter 

originário do indivíduo, sendo direitos inatos do sujeito com o mero reconhecimento de sua 

personalidade jurídica790. A característica dos direitos de personalidade por serem inatos 

representa a ideia dos direitos naturais ou originários dos indivíduos, por nascerem com o 

nascimento das pessoas e por serem aniquilados com a morte do indivíduo791. 

                                            
785 BELTRÃO, Silvio Romero. Direitos da personalidade. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 4. 
786 TEPEDINO, Gustavo. A tutela da personalidade no ordenamento civil-constitucional brasileiro. In: 
TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 35. 
787 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 43. 
788 ESPINOSA, Miguel Ángel Bañegil. Los derechos de la personalidad. In: MIGUEL, Juan Francisco Delgado 
de (Coord.). Instituciones de Derecho Privado: Personas. Madrid: Civitas, 2003, v.2, p. 332.   
789 CANTALI, Fernanda Borguetti. Direitos da Personalidade: disponibilidade relativa, autonomia privada e 
dignidade da pessoa humana. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 130.  
790 SOUZA, Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de. O direito geral de personalidade. Coimbra: Coimbra, 
2011, p. 415.  
791 BELTRÃO, Silvio Romero. Direitos da personalidade. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 18. 
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Por outro lado, os direitos de personalidade possuem caráter absoluto por terem 

oponibilidade “erga omnes”, gerando um dever geral de abstenção792 e uma eficácia 

vinculante perante terceiros, ou seja, representa uma obrigação universal passiva e ativa em 

relação aos direitos subjetivos793. A oponibilidade contra todos - Estado e particulares - 

produz relações jurídicas obrigacionais para terceiros de respeitar e de proteger a 

personalidade humana do titular dos direitos. 

Nesse sentido, os direitos de personalidade são direitos pessoais absolutos, uma vez 

que o sujeito pode atuar na ordem civil se opondo contra todos os particulares e o poder 

público. No entanto, o caráter absoluto dos direitos de personalidade poderá sofrer restrição 

em dois sentidos: a) limites intrínsecos, sendo os limites demarcados por lei ao estabelecer o 

conteúdo (poderes e deveres) dos direitos de personalidade; b) limites extrínsecos, 

representando os limites dos direitos de personalidade pela necessidade da conjugação de 

outras situações protegidas da personalidade humana (direito de outrem)794. 

Não obstante, a oponibilidade “erga omnes” gera para o sujeito passivo uma 

obrigação negativa (dever de abstenção) de respeitar os bens da personalidade humana de 

cada indivíduo, assim como uma obrigação prestacional (dever positivo) de proteger os bens 

fundamentais da personalidade humana795. Os direitos de personalidade tem um caráter geral, 

universal, vinculante e com oponibilidade contra terceiros, estabelecendo deveres objetivos 

negativos e positivos na ordem jurídica (respeito e proteção), com a finalidade de resguardar a 

proteção dos bens da personalidade humana de cada pessoa. 

Na característica da indisponibilidade, os direitos de personalidade não são passíveis 

de disposições por parte de seus titulares e  não podem ser comercializados, transmitidos e 

renunciados pelos titulares dos direitos de personalidade796. O indivíduo não poderá alienar, 

transmitir ou renunciar os direitos de personalidade por serem qualidades intrínsecas da 

pessoa humana, como um ser humano considerado individual, particular e singular. Nestes 

termos, a característica da indisponibilidade dos direitos de personalidade consiste na 

                                            
792 GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. 12ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 152. 
793 PINTO, Paulo Mota. Notas sobre o direito ao livre desenvolvimento da personalidade e aos direito de 
personalidade no direito português. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). A Constituição concretizada: 
Construindo pontes com o público e o privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 63. 
794 ASCENSÃO, José de Oliveira. Teoria Geral: Introdução. As pessoas. Os bens. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2010, p. 74-75. 
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796 ESPINOSA, Miguel Ángel Bañegil. Los derechos de la personalidad. In: MIGUEL, Juan Francisco Delgado 
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ausência de faculdade ou do poder de disposição por parte do titular do direito de transferir 

para outrem (alienação) ou de renunciar a exigibilidade de acordo com sua vontade 

(eliminação)797. 

O caráter da intransmissibilidade dos direitos de personalidade abrange a 

impossibilidade de cessão dos direitos pelos titulares, a impossibilidade de alienação ou a 

oneração sobre os direitos, a impossibilidade de sucessão e o impedimento à aquisição de um 

direito de personalidade por um terceiro por meio da transmissão, em virtude dos direitos de 

personalidade se constituírem em bens jurídicos fundamentais da personalidade humana. O 

caráter da irrenunciabilidade proíbe a abdicação do titular dos seus direitos de personalidade 

por conta da inseparabilidade dos bens de personalidade em relação ao sujeito de direito. O 

caráter da indisponibilidade impede o titular da faculdade jurídica de dispor dos atributos da 

personalidade humana em favor de outra pessoa, ou seja, a capacidade de exigibilidade é 

indisponível ao titular por se destinar à proteção da personalidade e da dignidade da pessoa 

humana798. 

Os direitos de personalidade são intransmissíveis, não admitindo a sub-rogação 

pessoal para outrem ou suscetíveis de outorga ou transmissão de exercício dos direitos de 

personalidade. Por seu turno, a característica da indisponibilidade dos direitos de 

personalidades expressa que o titular não poderá dispor dos seus direitos de personalidades, 

uma vez que compreende a intransmissibilidade (doação ou alienação a terceiros) e a 

irrenunciabilidade (renúncia pelo titular).  

Conforme ensina José de Oliveira Ascensão, a característica de indisponibilidade dos 

direitos de personalidade resulta em três aspectos: a) intransmitibilidade, os direitos de 

personalidade não podem ser objeto de cessão (transferência) e de sucessão (substituição); b) 

irrenunciabilidade, os direitos de personalidade não podem ser renunciados pelo sujeito de 

direito (titular), mas poderá abdicar do seu exercício na ordem jurídica; c) indisponibilidade, 

os direitos de personalidade não estão sujeito à disposição do titular, mas podem ser 

restringidos ou disponíveis escassamente através da realização de um negócio jurídico (limites 

convencionais)799. 

                                            
797 CUPIS, Adriano de. Os direitos da personalidade. Campinas: Romana, 2004, p. 55-58. 
798 BELTRÃO, Silvio Romero. Direitos da personalidade. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 13-16. 
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Como se observa, excepcionalmente, admite-se a possibilidade de disposição 

voluntária e temporária dos direitos de personalidade, mediante a contraprestação pecuniária 

pelo uso e pela parcial disposição do seu titular. A par disso, o Enunciado 4 da Jornada de 

Direito Civil preconiza que o exercício dos direitos de personalidade por seu titular pode 

sofrer limitação voluntária, desde que não seja permanente e geral.  

Os direitos de personalidade por serem considerados bens jurídicos das pessoas são 

passíveis de disposição por parte de seu titular de forma transitória e específica. O uso de 

imagem e a intimidade de uma determinada pessoa pode sofrer uma disposição de voluntária, 

específica e temporária para realização de fins comerciais. 

Em regra, os direitos de personalidade são indisponíveis pelos indivíduos, mas existem 

situações em que se permite a disponibilidade dos direitos de personalidade, quando houver a 

satisfação dos pressupostos da voluntariedade do indivíduo por sua disposição, a 

especificidade do direito (parcial) e a temporariedade da disposição (não permanência). No 

entanto, os excessos praticados pela falta de manifestação voluntária de disposição por parte 

de seu titular ou desprovida de autorização quanto ao uso por terceiros, poderá ensejar a 

reparação civil dos danos por meio do ajuizamento de ação de indenização por danos morais. 

O ato de disposição dos direitos de personalidade deve atentar-se aos limites da 

autonomia, não podendo haver disposição de direitos de personalidade mediante a violação da 

dignidade da pessoa humana do titular do direito, da boa-fé e dos bons costumes, ou seja, o 

ato de disposição do titular deve observar a não contrariedade com a moral, a lei e as normas 

de ordem pública. Nesse sentido, o Enunciado 139 da Jornada de Direito Civil dispõe que os 

direitos de personalidade não podem ser exercidos mediante o abuso do direito de seu titular, 

contra a boa-fé subjetiva e os usos e costumes consagrados na comunidade. 

Portanto, a disponibilidade, a tramissibilidade e a renúncia completa e permanente dos 

direitos de personalidade ou a abdicação por parte de seu titular, torna nulo a celebração do 

negócio jurídico ou inválido os atos praticados pelas partes. O consentimento do titular de um 

direito de personalidade não tem o condão de afastar a revogação (nulidade) do negócio 

jurídico em que houve a disposição da personalidade humana, por conta dos atributos da 

personalidade humana serem considerados indisponíveis, intransmissíveis e irrenunciáveis. 

Por outro lado, na característica personalíssima vale ressaltar que os direitos de 

personalidade são personalíssimos ou extrapatrimoniais, uma vez que são desprovidos de 

conteúdo econômico-financeiro ou de cunho patrimonial. Os direitos de personalidade são 
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bens essenciais que visam à proteção dos atributos da personalidade pessoa humana, bem 

como insuscetíveis de caráter patrimonial. 

Para Silvio Romero Beltrão, os direitos de personalidade são pessoais por serem 

desprovidos de caráter patrimonial, estando relacionados às qualidades intrínsecas da 

personalidade da pessoa humana800. Nesse passo, os bens jurídicos protegidos pelo direito de 

personalidade - atributos da pessoa humana - não são suscetíveis de apreciação econômica e 

de avaliação pecuniária, embora possam constituir objeto de negócio jurídico e como 

pressuposto de indenização quantificável pela ofensa à personalidade801. 

Dessa forma, o conteúdo da extrapatrimonialidade dos direitos de personalidade 

consiste que os bens essenciais da pessoa humana não podem responder pelas dívidas 

patrimoniais do indivíduo802. No entanto, a violação dos direitos de personalidade cometida 

por outrem ou a disponibilização específica e transitória por seu titular é suscetível de 

apreciação econômica, ou seja, os direitos de personalidade poderá ter conteúdo econômico 

na reparação civil dos danos ou para fins de comercialização pelo titular de forma específica e 

transitória. 

Em relação à característica da vitaliciedade, o objeto de proteção dos direitos de 

personalidade é os atributos e os valores da personalidade humana do indivíduo, sendo que se 

inicia com o nascimento e cessa com a morte de seu titular. O aspecto da vitaliciedade traduz 

na ideia de que os direitos de personalidade acompanham o ser humano por toda a sua 

existência e transcende à morte do seu titular, ou seja, a tutela da personalidade é estendida 

em momento anterior ao nascimento do indivíduo e para além da morte do titular do 

direito803. 

Em suma, o caráter vitalício diz respeito que a proteção dos direitos de personalidade 

acompanha a pessoa durante toda a sua existência, sendo que inicia durante a concepção do 

sujeito e cessa apenas com a morte do seu titular, isto é, os direitos da personalidade surgem e 

cessam com a pessoa humana. 

Na característica da imprescritibilidade, os direitos de personalidade nunca prescrevem 

por falta de uso do titular, haja vista que são direitos essenciais da pessoa humana desde o seu 

                                            
800 BELTRÃO, Silvio Romero. Direitos da personalidade. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 17. 
801 GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. 12ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 152-153. 
802 SOUZA, Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de. O direito geral de personalidade. Coimbra: Coimbra, 
2011, p. 415.  
803 CANTALI, Fernanda Borguetti. Direitos da Personalidade: disponibilidade relativa, autonomia privada e 
dignidade da pessoa humana. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 132.  
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nascimento, contudo, a prescrição incide sobre a pretensão de exercício pelo titular de um 

direito de personalidade lesionado de acionar os órgãos jurisdicionais804. Nessa perspectiva, 

os direitos de personalidade são imprescritíveis porque não extinguem em consequência da 

omissão de exercício por parte de seu titular805. 

A imprescritibilidade impede que a lesão causada a um direito de personalidade se 

convalesça com o passar do tempo e que obstaculize a pretensão do titular do direito de obter 

o ressarcimento ou a reparação das lesões causada por um terceiro806. Os direitos de 

personalidade são exigíveis pelos indivíduos a qualquer momento, mas a sua pretensão de 

exercício em obter a reparação civil dos danos pela violação está submetida ao prazo 

prescricional de três anos (art. 206, §3°, do Código Civil). Desse modo, a exigibilidade de um 

direito de personalidade por seu titular não prescreve pelo decurso do tempo, contudo a falta 

de exercício por parte do seu titular e a pretensão de obter a reparação de danos pela violação 

de um terceiro é passível de prescrição pelo decurso do tempo.  

Portanto, o não uso dos direitos de personalidade pelos indivíduos não estão sujeitos 

ao prazo prescricional, mas a inércia do seu titular poderá resultar na perda da pretensão 

indenizatória de obter a reparação dos danos. A imprescritibilidade repousa sobre a 

exigibilidade de um direito subjetivo de personalidade e não sobre o exercício ou a pretensão 

do indivíduo de ajuizar ação de reparação por danos. 

 

 

e) Classificações dos Direitos da Personalidade 

 

 

A classificação dos direitos de personalidade é realizada de acordo com a proteção dos 

atributos do ser humano - aspecto físico, moral e intelectual -, tendo como fundamento a 

dignidade da pessoa humana807. A constituição de uma multiplicidade de direitos de 

                                            
804 ESPINOSA, Miguel Ángel Bañegil. Los derechos de la personalidad. In: MIGUEL, Juan Francisco Delgado 
de (Coord.). Instituciones de Derecho Privado: Personas. Madrid: Civitas, 2003, v.2, p. 334.   
805 ASCENSÃO, José de Oliveira. Teoria Geral: Introdução. As pessoas. Os bens. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2010, p. 75. 
806 TEPEDINO, Gustavo. A tutela da personalidade no ordenamento civil-constitucional brasileiro. In: 
TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 34. 
807 AMARAL, Francisco. Direito Civil: Introdução. 8ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2014, p. 304-305 e 313-314. 
Os direitos de personalidade são classificados de acordo com os aspectos fundamentais da personalidade humana 
e o objeto de tutela jurídica: o físico, o intelectual e o moral. Os direitos de personalidade são sintetizados pelo 
direito à integridade física, pelo direito à integridade moral e pelo direito à integridade intelectual, representando 
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personalidade destinados à proteção da pessoa humana avulta a necessidade pela 

contemplação de uma categoria sistematizada considerando os múltiplos aspectos 

fisiopsicológicos808. 

Como se depreende, a classificação tem como fundamento as dimensões das 

características dos seres humanos, pois está relacionada com os elementos que compõem a 

personalidade de cada pessoa (corpo, alma e intelecto): a) proteção da integridade física 

(tutela do corpo humano); b) proteção da integridade moral (valores do ser humano); c) 

proteção da integridade intelectual (inteligência humana). A classificação corresponde à 

projeção da tutela da personalidade da pessoa humana em todas as suas dimensões e a 

sistematização de acordo com os a tutela dos bens jurídicos da personalidade humana. 

Portanto, o sistema classificatório da categoria dos direitos de personalidade tem como 

base principal a pessoa humana como um ser dotado de autonomia e individualidade, com 

atributos naturais de composição corpórea (físico ou elemento externo), de atributos da 

inteligência e sentimentos (psíquicos ou elemento intrínseco) e de atributos de ser social 

correspondente a qualidade da pessoa e de sua conceituação pela coletividade (moral ou 

elemento social). Em primeiro lugar, a pessoa é um ser individual e identificado pela 

formação de sua integridade física e psíquica, por outro lado, em segundo lugar a pessoa é um 

ser integrado na coletividade com atributos valorativos e dignidade809. 

A doutrina tradicional do século XIX apresentava a divisão dos direitos de 

personalidade em duas categorias, a saber: a) direito geral de personalidade, como um único 

direito geral que emana da personalidade humana dos indivíduos; b) direitos de personalidade 

tipificados, como um conjunto de direitos subjetivos destinados à proteção dos atributos da 

pessoa humana. Por sua vez, os direitos de personalidade tipificados encontram subdivididos 

na categoria de direitos de personalidade público, tendo por escopo a defesa do indivíduo nas 

                                                                                                                                        
a proteção jurídica dos bens e valores da pessoa na ordem jurídica. O direito a integridade física compreende a 
proteção jurídica da vida, do corpo humano (corpo, tecidos, órgãos e partes do corpo suscetíveis de separação), o 
cadáver e o direito à liberdade da pessoa se submeter a tratamento médico. O direito à integridade moral consiste 
na proteção da honra, da liberdade individual, intimidade, imagem e ao nome. O direito à integridade intelectual 
consiste na proteção da autoria de uma obra pelo indivíduo, compreendendo o direito de reivindicar a 
paternidade da obra e o direito de disposição da obra. 
808 ASCENSÃO, José de Oliveira. Teoria Geral: Introdução. As pessoas. Os bens. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2010, p. 88. 
809 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 115. 
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relações com o Estado, bem como na categoria de direitos de personalidade privado, visando 

à proteção do indivíduo nas relações com os particulares810. 

Com efeito, Gustavo Tepedino assevera que a subdivisão classificatória está em 

consonância com o conjunto de direitos de personalidade previstos pela norma constitucional, 

pelo Código Civil e pela legislação especial, uma vez que fornecem elementos normativos 

capazes de permitir a configuração da dogmática811. Nesse passo, a classificação dos direitos 

de personalidade é realizada com base no objeto dos atributos da personalidade da pessoa 

humana e nos aspectos de tutela normativa (integridade física, psíquica/moral e intelectual)812. 

Ou seja, tendo como fundamento os elementos que compõem a personalidade do indivíduo: a) 

integridade física (corpo humano); b) integridade psíquica (alma e valores); c) integridade 

intelectual (inteligência). 

De acordo com a tradicional civilística, os direitos de personalidade são subdivididos 

nas seguintes categorias: a) integridade física, uma vez que compreende a proteção jurídica do 

direito à vida, direito ao corpo (corpo vivo), direito ao cadáver (corpo morto); b) integridade 

moral, compreendendo a proteção ao direito à privacidade (segredo e intimidade), direito à 

liberdade (civil, política e religiosa), direito à vida privada, direito à imagem (retrato, atributo 

e voz), direito à honra (objetiva e subjetiva), direito ao nome (prenome, sobrenome, 

pseudônimo) e direito à identidade pessoal; c) integridade intelectual, tendo em vista a 

proteção do direito à autoria científica ou literária (direitos autorais), direito à liberdade 

pensamento e direito à liberdade de expressão. 

Em síntese, Orlando Gomes classificou os direitos de personalidade em duas 

categorias distintas, a saber: a) direito à integridade física, constituída pelo direito à vida, 

direito ao corpo humano e o direito ao cadáver; b) direito à integridade moral, constituída pelo 

direito à honra, direito à liberdade, direito à imagem, direito ao nome e o direito autoral813.  

Do mesmo modo Rubens Limongi França, os direitos de personalidade correspondem 

a determinados aspectos da personalidade, compreendendo o direito à integridade física 

(aspecto físico), o direito à integridade intelectual (aspecto da inteligência) e o direito à 

integridade moral (aspectos morais). Nesse sentido, os direitos de personalidade são 

                                            
810 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2005, p. 87-88.  
811 TEPEDINO, Gustavo. A tutela da personalidade no ordenamento civil-constitucional brasileiro. In: 
TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 35. 
812 ESPINOSA, Miguel Ángel Bañegil. Los derechos de la personalidad. In: MIGUEL, Juan Francisco Delgado 
de (Coord.). Instituciones de Derecho Privado: Personas. Madrid: Civitas, 2003, v.2, p. 331.   
813 GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. 12ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 153-154. 
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classificados da seguinte forma: a) o direito à integridade física, que compreende o direito à 

vida e aos alimentos, o direito ao próprio corpo vivo ou morto, o direito ao corpo alheio vivo 

ou morto, bem como o direito sobre partes do corpo vivo ou morto; b) o direito à integridade 

intelectual, que abrange o direito à liberdade de pensamento, o direito de autor científico, o 

direito de autor artístico e o direito pessoal de inventor; c) o direito à integridade moral, que 

compreende o direito à liberdade civil, política e religiosa, o direito à honra, o direito à 

honorificência, o direito ao recato, o direito ao segredo pessoal e profissional, o direito à 

imagem e o direito à identidade pessoal, familiar e social814. 

Por sua vez, José de Oliveira Ascensão classifica os direitos de personalidade sob o 

domínio dos direitos fundamentais, sendo subdivididos nas seguintes espécies de direitos à 

personalidade (direitos), de direitos à conservação da personalidade (garantias) e de direitos à 

realização da personalidade (liberdades). Os direitos à personalidade designam os direitos 

relacionados ao patrimônio básico constitutivo da personalidade humana (vida, integridade 

física e psíquica, honra, imagem e nome). Os direitos à conservação da personalidade 

representam os direitos de defesa do indivíduo contra as intromissões de terceiros ou a defesa 

contra invasões alheias (inviolabilidade de domicílio, intimidade e vida privada). Por último, 

os direitos à realização da personalidade são os direitos de liberdade do indivíduo de 

desenvolver a sua personalidade, ou seja, as liberdades visam assegurar o exercício da 

                                            
814 FRANÇA, Rubens Limongi. Direitos da Personalidade. Revista dos Tribunais, São Paulo, vol. 567, ano 72, 
jan. 1983, p. 14. Nesse sentido, Rubens Limongi França classifica os direitos de personalidade segundo o critério 
dos aspectos fundamentais da personalidade humana, nos seguintes termos: 1. Direito à integridade física. 1.1 
Direito à vida: 1.1.1 Direito à concepção e à descendência (gene artificial, inseminação artificial, inseminação de 
proveta); 1.1.2 Direito ao nascimento (aborto); 1.1.3 Direito ao leite materno; 1.1.4 Direito ao planejamento 
familiar (limitação de filhos, esterilização masculina e feminina); 1.1.5 Direito à proteção do menor pela família 
e sociedade; 1.1.6 Direito à alimentação; 1.1.7 Direito à habitação; 1.1.8 Direito à educação; 1.1.9 Direito ao 
trabalho; 1.1.10 Direito ao transporte adequado; 1.1.11 Direito à segurança física; 1.1.12 Direito à estética 
humana; 1.1.13 Direito à proteção médica e hospitalar; 1.1.14 Direito ao meio ambiente ecológico; 1.1.15 
Direito ao sossego; 1.1.16 Direito ao lazer; 1.1.17 Direito ao desenvolvimento vocacional profissional; 1.1.18 
Direito ao desenvolvimento vocacional artístico; 1.1.19 Direito à liberdade física; 1.1.20 Direito ao 
prolongamento artificial da vida; 1.1.21 Direito à reanimação; 1.1.22 Direito à velhice digna; 1.1.23 Direitos 
relativos à eutanásia. 1.2 Direito ao Corpo Vivo: 1.2.1 Direito ao espermatozoide e ao óvulo; 1.2.2 Direito ao uso 
do útero para procriação alheia; 1.2.3 Direito ao exame médico; 1.2.4 Direito à transfusão de sangue; 1.2.5 
Direito à alienação de sangue; 1.2.6 Direito ao transplante; 1.2.7 Direito à experiência científica; 1.2.8 Direito ao 
transexualismo; 1.2.9 Direito à mudança artificial do sexo; 1.2.10 Direito ao débito conjugal; 1.2.11 Direito à 
liberdade física; 1.2.12 Direito ao passe esportivo. 1.3 Direito ao Corpo Morto: 1.3.1 Direito ao sepultamento; 
1.3.2 Direito à cremação; 1.3.3 Direito à utilização científica; 1.3.4 Direito ao transplante; 1.3.5 Direito ao culto 
religioso. 2. Direito à integridade intelectual: 2.1 Direito à liberdade de pensamento; 2.2 Direito de autor; 2.3 
Direito de inventor; 2.4 Direito de esportista; 2.5 Direito de esportista participante de espetáculo público. 3. 
Direito à integridade moral: 3.1 Direito à liberdade civil, política e religiosa; 3.2 Direito à segurança moral; 3.3 
Direito à honra; 3.4 Direito à honorificência; 3.5Direito ao recato; 3.6Direito à intimidade; 3.7Direito à imagem; 
3.8Direito ao aspecto moral da estética humana; 3.9Direito ao segredo pessoal, profissional, político e religioso; 
3.10Direito à identidade pessoal, familiar e social (profissional, política e religiosa); 3.11Direito à identidade 
sexual; 3.12Direito ao nome; 3.13Direito ao título; 3.14Direito pseudônimo; 3.15Direito à alcunha. 
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autonomia individual necessária ao desenvolvimento humano (liberdade de locomoção, 

liberdade de participação social, liberdade de reunião, liberdade de manifestação)815. 

O direito à integridade física concerne à proteção do corpo humano e da incolumidade 

corporal da pessoa, compreendendo o corpo vivo (vida), o corpo morto (cadáver), os tecidos, 

os órgãos e as partes suscetíveis de separação e individualização da pessoa. O direito à 

integridade psíquica (moral) diz respeito à proteção dos atributos psicológicos da pessoa 

humana ou aos atributos relacionados à incolumidade moral, destinados à preservação do 

conjunto psicológico da estrutura humana, abrangendo a honra, a liberdade, o recato, a 

imagem, a vida privada e ao nome. Por último, o direito à integridade intelectual é destinado à 

proteção do elemento criativo e a inteligência da pessoa humana, compreendendo as criações, 

as manifestações intelectuais, a liberdade de pensamento e a invenção816. 

Os direitos de personalidade físicos são os componentes da estrutura humana 

(integridade corporal), os direitos de personalidade psíquicos são os elementos intrínsecos à 

personalidade humana (integridade psíquica, liberdade e intimidade) e, os direitos morais são 

os atributos valorativos da pessoa na sociedade (moral, hora, manifestações intelectuais). 

Portanto, os direitos de personalidade encontram-se classificados na posição de proteção 

individual (patrimônio físico e intelectual), assim como na posição de proteção perante outros 

seres da comunidade ou nas projeções da coletividade (patrimônio moral)817. 

A maioria dos doutrinadores brasileiros adotam a tipologia dos direitos de 

personalidade ou a categoria dos direitos específicos de personalidade (tipificada e 

fracionada), com a finalidade de assegurar a tutela das diversas manifestações e os aspectos 

específicos da personalidade da pessoa. Todavia, a teoria tipificada e fracionada é criticada 

pela insuficiência de proteção das qualidades da personalidade humana perante os novos 

desafios da humanidade, em virtude das transformações provocadas pelos avanços sociais, 

científicos e tecnológicos, o que demanda uma consagração de uma teoria geral dos direitos 

de personalidade pautada na dignidade da pessoa humana818. 

A cláusula geral de proteção da personalidade assegura uma proteção eficaz da pessoa 

humana, tendo em vista que possibilita a incorporação da tutela de novos valores relacionados 

                                            
815 ASCENSÃO, José de Oliveira. Teoria Geral: Introdução. As pessoas. Os bens. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2010, p. 88-89. 
816 FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Parte Geral e LINDB. 12ª ed. 
Salvador: Juspodivm, 2014, v.1, p. 204-268.  
817 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 49. 
818 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2005, p. 228-229.  
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à personalidade humana dos indivíduos, com fundamento na dignidade da pessoa humana. A 

ampliação da tutela é uma contraposição aos direitos específicos de personalidade, pois 

permite uma tutela dos atributos das pessoas diante de novas situações e admite uma proteção 

jurídica abrangente da pessoa humana nas suas relações sociais travadas com o poder público 

e os particulares. 

Nesse aspecto, o direito geral de personalidade realiza uma tutela adequada da pessoa 

humana nas suas projeções sociais, haja vista que permite uma proteção globalizante e 

abrangente de todos os bens relacionados à personalidade humana que não estão previstos 

pelo direito positivo819. A par disso, Elimar Szniawski discorre que a Constituição Federal 

brasileira consagrou a cláusula geral de proteção da pessoa humana, com fundamento no 

princípio da dignidade da pessoa humana e no exercício da cidadania, em contraposição à 

classificação tipificada e fragmentada dos direitos especiais de personalidade820. 

O direito geral de personalidade é concebido tendo como objeto a tutela da 

personalidade humana em todas as suas manifestações atuais e futuras, previsíveis e 

imprevisíveis, numa perspectiva globalizante para incluir os bens de personalidade não 

tipificados na lei. O aspecto geral de proteção representa uma cláusula aberta que permite a 

tutela de novos direitos subjetivos da personalidade em face das renovadas ameaças à pessoa 

humana821. Por último vale ressaltar que o Enunciado 274 da Jornada de Direito Civil 

reconhece que os direitos de personalidade são regulados pelo Código Civil de forma 

abrangente, como decorrência da consagração da cláusula geral de tutela da pessoa humana, 

insculpida no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 

Dessa forma, a cláusula geral de personalidade ou o direito geral de personalidade 

representa um valor unitário da personalidade humana, que visa resguardar a proteção dos 

bens fundamentais e das qualidades intrínsecas das pessoas em qualquer circunstância e nas 

diversas situações concretas imprevisíveis de violação aos atributos da personalidade dos 

indivíduos ou nos casos que não estejam previstos na lei, portanto, o direito geral de 

personalidade abrange uma tutela adequada e irrestrita dos valores intrínsecos dos seres 

humanos, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana.  

                                            
819 CANTALI, Fernanda Borguetti. Direitos da Personalidade: disponibilidade relativa, autonomia privada e 
dignidade da pessoa humana. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 81.  
820 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2005, p. 240.  
821 PINTO, Paulo Mota. Notas sobre o direito ao livre desenvolvimento da personalidade e aos direito de 
personalidade no direito português. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). A Constituição concretizada: 
Construindo pontes com o público e o privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 68. 
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2.4 A cláusula geral de proteção da pessoa humana na perspectiva tridimensionalista: o 

critério material da dignidade da pessoa humana como fundamento e justificação da 

correlação entre os Direitos Fundamentais e os Direitos de Personalidade e da tutela 

civil-constitucional 

 

 

A proposta de abordagem da cláusula geral é apresentar o desenvolvimento do critério 

material de justificação dos direitos fundamentais e dos direitos de personalidade à luz da 

fundamentalidade da dignidade da pessoa humana e, também, apresentar a construção da 

tutela civil-constitucional como um reforço de proteção jurídica dos bens e valores dos 

indivíduos pelo regime do direito público e privado. A pretensão consiste demonstrar os 

fundamentos da (re)unificação das categorias dos direitos subjetivos da pessoa humana - dos 

direitos fundamentais e dos direitos de personalidade -, com base no princípio constitucional 

da dignidade da pessoa humana, no sentido de possibilitar a construção de uma cláusula geral 

de proteção na ordem jurídica brasileira sob a perspectiva da tutela civil-constitucional. 

Nesse contexto, o conteúdo e a finalidade dos direitos humanos, dos direitos 

fundamentais e dos direitos de personalidade contém um feixe de prescrições morais 

destinadas à orientação das condutas dos agentes públicos e dos particulares em uma 

determinada comunidade política e de um conjunto de prerrogativas normativas vocacionadas 

à proteção dos bens e valores fundamentais das pessoas. A teoria dos valores identifica os 

direitos da pessoa humana como um ponto central axiológico fundamental da ordem jurídica 

ao estabelecer uma multiplicidade de normas morais revestida de juridicidade que são 

difundidas na sociedade, com o objetivo de conformar e de subordinar as ações dos 

particulares e do poder público822. 

Em primeiro lugar, cabe ressaltar que a pessoa-indivíduo passou a constituir o 

fundamento ético-ontológico do direito positivo, uma vez que a ordem jurídica está voltada 

pelas pessoas e para as pessoas - como princípio e fim do direito positivo -, com o propósito 

de regular as interações e as projeções do indivíduo com o mundo. Desta maneira, o direito 

positivo deve apenas constatar e reconhecer as qualidades e os valores do ser humano, não 

                                            
822 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional: Direitos Fundamentais. 5ª ed. Coimbra: Coimbra, 
2014, v. 4, p. 68.   
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tendo o poder e a legitimidade para extinguir ou aniquilar os bens da personalidade e da 

dignidade da pessoa humana823.  

Como se observa, o indivíduo passou a ocupar o centro das preocupações jurídicas 

como emanação de um substrato axiológico fundamental da dignidade da pessoa humana, no 

qual se constitui todo o direito positivo824. Segundo Elimar Szaniawski, a ordem jurídica é 

construída e formada por uma unidade e hierarquia de valores em que atribui ao homem à 

qualidade de ser pessoa humana, dotada de inalienável e inviolável dignidade. Em outras 

palavras, o direito positivo consiste em um sistema ético-jurídico que contém em seu núcleo a 

proteção do ser humano, sendo o primeiro valor que fundamenta o universo normativo por 

meio da incorporação do princípio da dignidade da pessoa humana825. 

Desse modo, desde os primórdios da civilização humana o direito positivo estava 

voltado para a proteção da pessoa humana, o que significa que o centro da atenção normativa 

é o homem na sua existência concreta. A tutela dos bens dos indivíduos atravessou por várias 

fases, pois iniciou com a proteção do corpo humano - vida e sua integridade física -, depois 

protegeu o conjunto de manifestações dos indivíduos - liberdades públicas -, bem como 

passou pelo reconhecimento dos direitos fundamentais sociais para se chegar a mais recente 

proteção dos direitos da fraternidade e da solidariedade826.  

Por seu turno, Miguel Reale ensina que a pessoa humana é o valor-fonte da ordenação 

axiológica, em virtude de possuir a faculdade de atribuir sentidos aos atos e as coisas do 

universo, bem como pela consciência de sua dignidade não só pelo mero fato de existir, mas 

pelo significado e o sentido de sua existência, “como autoconsciência espiritual, é o valor 

que dá sentido a todo evolver histórico, ou seja, valor a cuja atualização tendem os 

renovados esforços do homem em sua faina civilizadora”827.  

O sistema jurídico existe para a pessoa humana em meio à sua vida social, segundo a 

aplicação dos critérios de justiça, com a finalidade de preservar os bens necessários à 

                                            
823 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Direito de Personalidade. Coimbra: Almedina, 2014, p. 6. 
824 PINTO, Paulo Mota. Notas sobre o direito ao livre desenvolvimento da personalidade e aos direito de 
personalidade no direito português. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). A Constituição concretizada: 
Construindo pontes com o público e o privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 62. 
825 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2005, p. 58. 
826 ALARCÓN, Pietro de Jesús Lora. Patrimônio genético humano e sua proteção na Constituição Federal de 
1988. São Paulo: Método, 2004, p. 13.  
827 REALE, Miguel. Filosofia do Direito. 20ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 2.010. 
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consecução dos seus fins naturais828 e de assegurar o bem comum. O direito positivo tem um 

fundamento axiológico delimitado à pessoa humana - um produto do homem feito para o 

homem -, sendo anterior e superior a toda obra da coletividade ou da criação humana, pois a 

norma jurídica tem o escopo de apenas reconhecer e descrever os direitos essenciais dos 

indivíduos829. 

O valor fundamental da ordem jurídica brasileira, erigido pela norma constitucional da 

dignidade da pessoa humana, reconheceu a elevação do ser humano ao centro do sistema 

jurídico e atribuiu um novo sentido ao destino das normas voltado para a proteção da pessoa e 

para a sua realização existencial, assim como garantiu um mínimo de direitos vocacionados a 

lhes proporcionar uma vida com dignidade. O princípio da dignidade da pessoa humana é 

resultado da expressão da tutela de todos os direitos subjetivos reconhecidos em favor dos 

indivíduos, para a afirmação de sua autonomia, liberdade, integridade física, psíquica, 

intelectual e do livre desenvolvimento da personalidade830. 

A pessoa humana passa a se tornar a gênese de valores éticos que gravitam sobre o 

ordenamento jurídico e constitui a principal tarefa-finalidade do Estado, da sociedade e dos 

particulares para resguardar os seus valores intrínsecos e de proteger os seus aspectos físicos, 

morais e intelectuais. De acordo com Gustavo Tepedino, à luz do sistema jurídico-

constitucional, a pessoa humana requer uma proteção integrada com a superação da dicotomia 

do direito público e do direito privado para proteger e promover a dignidade da pessoa 

humana, assim como para assegurar o seu desenvolvimento e a sua realização social831. 

O reconhecimento da natureza social do homem pelo direito positivo - qualidade de 

pessoa humana passível de convivência comunitária -, outorga ao indivíduo faculdades e a 

capacidade para titularizar direitos subjetivos reconhecidos e criados pelo Estado e, por 

conseguinte, a pessoa humana se torna o valor-fonte de todos os direitos e a razão finalística 

de todas as normas do ordenamento jurídico832. O homem é transformado em um ser social 

                                            
828 FRANÇA, Rubens Limongi. Direitos da Personalidade. Revista dos Tribunais: São Paulo, vol. 567, ano 72, 
jan. 1983, p. 10. 
829 TEPEDINO, Gustavo. A tutela da personalidade no ordenamento civil-constitucional brasileiro. In: 
TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 39. 
830 FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Parte Geral e LINDB. 12ª ed. 
Salvador: Juspodivm, 2014, v.1, p. 158.  
831 TEPEDINO, Gustavo. A tutela da personalidade no ordenamento civil-constitucional brasileiro. In: 
TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 53. 
832 MONTORO, André Franco. Introdução à Ciência do Direito. 26ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 
511. 
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integrante com os demais membros de uma determinada comunidade, pois é um ser humano 

voltado para o mundo e que interage com outros indivíduos833.  

Nessa mesma linha de análise, a pessoa - como resultado de emancipação de domínio - 

representa uma unidade e o centro de referência para as relações sociais, sendo a 

autodeterminação e o desenvolvimento da sua personalidade protegidos e concretizados por 

meio do reconhecimento dos direitos subjetivos outorgados pelo Estado834, isto é, por meio de 

um conjunto de faculdades e prerrogativas atribuídas em favor dos indivíduos, que são 

reconhecidas e positivadas no ordenamento jurídico com o escopo de assegurar a proteção dos 

bens e dos valores intrínsecos da pessoa humana, em face das ameaças, dos abusos e 

violações perpetradas pelo poder público e pelos particulares. 

De outro lado, o fenômeno da constitucionalização do direito é associado com a 

eficácia irradiante das normas constitucionais por todo o ordenamento jurídico, sendo que os 

valores e as normas jurídicas contempladas pela Constituição representam o fundamento e a 

condição de validade para todas as normas da ordem jurídica e produz uma eficácia 

vinculante ao poder público e aos particulares da esfera privada. As múltiplas funções 

desempenhadas pela constitucionalização consistiram no estabelecimento de uma limitação do 

poder de discricionariedade ou da liberdade de conformação ao legislador; na imposição de 

deveres de atuação ao Poder Legislativo para assegurar a realização dos direitos 

constitucionais; no estabelecimento de limites e deveres para atuação da Administração 

Pública; no estabelecimento de parâmetros de controle de constitucionalidade das normas 

constitucionais e ao condicionar a interpretação de todas as normas pelo Poder Judiciário, por 

meio da subordinação das instituições e dos particulares aos valores constitucionais e ao 

respeito aos direitos e garantias fundamentais dos indivíduos835. 

A Constituição passou a ser considerada como a norma fundamental do Estado, 

ocupando o núcleo do sistema jurídico e subordinando as disposições legais aos comandos e 

valores constitucionais. Desse modo, a constitucionalização dos direitos produziu os seguintes 

efeitos na ordem jurídica: a constitucionalização-inclusão, que representa o tratamento dado 

pela Constituição sobre temas que antes eram disciplinados pela legislação ordinária, bem 

                                            
833 ALARCÓN, Pietro de Jesús Lora. Patrimônio genético humano e sua proteção na Constituição Federal de 
1988. São Paulo: Método, 2004, p. 44-45. 
834 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7 ª ed. Coimbra: 
Almedina, 2003, p. 1.257. 
835 BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito (o triunfo tardio do 
direito constitucional no Brasil). Revista de Direito Constitucional e Internacional, São Paulo, ano 15, nº 58, 
jan./mar. 2007, p. 141. 
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como a constitucionalização-releitura, que consiste na vinculação de todo o ordenamento 

jurídico à luz dos valores constitucionais836. 

A ordem jurídica foi (re)construída a partir da Constituição e aos novos valores da 

dignidade humana, assim como sua incidência se operou de forma unificada e sistematizada, 

propiciando a harmonização do Direito Civil aos preceitos e valores constitucionais. Os 

desdobramentos da constitucionalização possibilitou a transposição dos institutos do direito 

privado à norma constitucional, a subordinação do direito privado a uma hermenêutica guiada 

pelos valores estabelecidos pela Constituição e a respectiva abertura de aplicação do direito 

privado por meio do substrato das normas-princípios constitucionais837.  

O processo de constitucionalização dos direitos é denominado pela irradiação da 

eficácia das normas e dos valores constitucionais para outros ramos jurídicos do direito 

positivo. As grandes influências e o ponto central do processo desse fenômeno foi realizar a 

unificação da ordem jurídica, relativizando a clássica distinção entre o direito público e o 

direito privado e a substituição dos princípios gerais dos direitos pelos princípios 

constitucionais, bem como atribuir à norma constitucional, o fundamento comum de validade 

a diversos ramos do direito positivo838.  

Em síntese, a Constituição desenvolveu a ampliação da noção de ordenamento jurídico 

como um conjunto de regras que integram o direito positivo, assentado nos seguintes 

princípios: unidade, plenitude e coerência. A norma constitucional é uma unidade de valores, 

princípios e de regras que direcionam os modos de interpretação e aplicação das demais 

normas do ordenamento jurídico (unidade), destinados a realização da adaptação dos valores 

com as necessidades que emergem da consciência social (plenitude), assim como representa 

um conjunto de valores que conferem sentido a ordem jurídica, para evitar as lacunas ou 

eliminar antinomias e contradições que podem surgir (coerência)839. 

A readequação do ordenamento jurídico, após as atrocidades ocorridas no período da 

Alemanha Nacional Socialista (Nazismo), foi indispensável para o reconhecimento normativo 

da dignidade da pessoa humana e para possibilitar a reaproximação das normas jurídicas aos 

valores éticos-morais, enfatizando uma maior proteção sobre o indivíduo e sobre os bens 

                                            
836 SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direito Constitucional: Teoria, História e 
Métodos de Trabalho. 2ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 44. 
837 HUPSEL, Francisco. Autonomia privada na dimensão civil-constitucional: o negócio jurídico, a pessoa 
concreta e suas escolhas existenciais. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 50. 
838 SILVA, Virgílio Afonso da. A constitucionalização do direito: os direitos fundamentais nas relações entre 
particulares. 4ª tir. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 48-49. 
839 PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Los Derechos Fundamentales. 11ª ed. Madrid: Tecnos, 2013, p. 137-139. 
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essenciais da personalidade humana. As transformações acarretaram na elevação do valor 

fundamental da dignidade da pessoa humana às disposições constitucionais, dando sentido, 

unidade e coerência para os direitos fundamentais e para os direitos de personalidade. 

Os desrespeitos com a pessoa e as violações da liberdade do ser humano durante os 

regimes totalitários despertaram uma nova postura mundial voltada para o reconhecimento do 

indivíduo como pessoa e para proteger os valores da personalidade humana e de sua 

dignidade em todas as suas dimensões. Os documentos constitucionais passaram a tutelar de 

forma especial os bens existenciais da pessoa, ao regular as formas de proteção dos atributos 

da personalidade humana e ao estabelecer garantias da inviolabilidade da dignidade da pessoa 

humana840. 

Nesse enfoque, o fenômeno da constitucionalização expressou um novo processo 

hermenêutico de compatibilização do Código Civil e da legislação extravagante pertencente 

ao direito privado em relação aos dispositivos da Constituição Federal, o que reivindicou dos 

juristas um novo papel e sentido interpretativo do Código Civil à luz da Constituição Federal. 

As disposições legais previstas no Código Civil e no regime privado foram editadas e 

contempladas pela norma constitucional, com o objetivo de formular a unificação de direitos 

da pessoa humana e de estabelecer uma unidade de núcleo normativo841. 

Para Luís Roberto Barroso, a Constituição atua como um filtro axiológico pelo qual 

deve repassar o Direito Civil, uma vez que estabelece regras específicas de valores 

constitucionais com múltiplos impactos sobre o direito privado. O desenvolvimento da 

constitucionalização do direito privado se operou em torno do princípio da dignidade da 

pessoa humana e da reconstrução dos direitos humanos após a Segunda Guerra Mundial, 

tendo como objetivo estabelecer limites positivos ao Estado para garantir a satisfação do 

mínimo existencial e de promover a repersonalização do direito privado aos valores 

existenciais e ao espírito humano, mediante o reconhecimento dos direitos de personalidade e 

da proteção do indivíduo nas suas dimensões físicas e psíquicas842. 

Em contrapartida, a despatrimonialização do Direito Civil representou uma tendência 

dos efeitos e dos reflexos produzidos pelo processo de constitucionalização e pela normativa-

                                            
840 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2005, p. 57. 
841 TEPEDINO, Gustavo. Premissas metodológicas para a constitucionalização do Direito Civil. In: TEPEDINO, 
Gustavo. Temas de Direito Civil. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 1-2. 
842 BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito (o triunfo tardio do 
direito constitucional no Brasil). Revista de Direito Constitucional e Internacional, São Paulo, ano 15, nº 58, 
jan./mar. 2007, p. 155-157. 
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cultural de concretização do personalismo (valorização do indivíduo), em detrimento da 

concepção tradicional patrimonialista. O direito privado foi inclinado pela adequação aos 

novos valores constitucionais, em que a pessoa passa a prevalecer sobre os aspectos 

patrimoniais, simbolizando a passagem de superação dos interesses patrimoniais para os 

valores existências da pessoa humana843.  

A despatrimonialização e a (re)personalização direito privado concorreram para o 

reconhecimento de um novo conteúdo vocacionado à tutela privilegiada da pessoa humana e 

dos seus múltiplos atributos. A vinculação dos direitos de personalidade aos direitos humanos 

auxiliou a superação da tradicional distinção entre o direito público e o direito privado, sendo 

que os princípios constitucionais passaram a fornecer critérios de valores inspiradores para a 

formação de uma unidade de tutela da personalidade humana na ordem jurídica844. 

Nestes termos, Luiz Edson Fachin reconhece que a transformação operada sobre a 

teoria do Direito Civil surgiu com o advento da teoria contratualista e com a Declaração dos 

Direitos do Homem, momento em que o sujeito-indiuvíduo passou a gozar de formal 

dignidade jurídica. A repersonalização do Código Civil (re)ordenou os fundamentos do 

sistema privado à luz do projeto socioeconômico e político do Estado, bem como alterou a 

concepção do estatuto patrimonial do direito privado e recolocou o indivíduo no centro dos 

interesses jurídicos, resguardando às pessoas e aos hipossuficientes um patrimônio mínimo 

garantido (direitos de personalidade)845.  

Da mesma forma, Fernanda Borghetti Cantali discorre que o fenômeno da 

constitucionalização e da repersonalização realizou a inserção das matérias direito privado ao 

corpo das Constituições dos Estados e elegeu o princípio da dignidade da pessoa humana 

como valor fundamental do Estado de Direito, pois colocou a pessoa no centro do universo 

jurídico como forma de superação da dicotomia entre o regime do direito público e o regime 

do direito privado846. 

Portanto, a constitucionalização do direito designa um processo hermenêutico de 

compatibilização das normas previstas na ordem jurídica com princípios e valores da 

Constituição Federal ou o sentido interpretativo de conformidade das normas do direito 

                                            
843 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil: Introdução ao Direito Civil Constitucional. 3ª ed. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2007, p. 33. 
844 FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Parte Geral e LINDB. 12ª ed. 
Salvador: Juspodivm, 2014, v.1, p. 203.  
845 FACHIN, Luiz Edson. Teoria crítica do Direito Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 216.  
846 CANTALI, Fernanda Borguetti. Direitos da Personalidade: disponibilidade relativa, autonomia privada e 
dignidade da pessoa humana. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 80.  
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privado com a norma constitucional. O direito privado passou a ser adequado de acordo com 

os valores e interesses incorporados pela Constituição, o que possibilitou a (re)aproximação 

entre o regime do direito público e o regime do direito privado e a formação da cláusula geral 

de proteção por meio de um novo tipo de tutela civil-constitucional à luz da dignidade da 

pessoa humana. 

Nestes termos, a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana possibilita a 

construção de uma cláusula geral de proteção do indivíduo e justifica a interligação material 

das categorias dos direitos fundamentais e dos direitos de personalidade por meio da formação 

de um núcleo fundamental (unidade normativa) de inviolabilidade dos direitos subjetivos do 

ser humano. Além disso, o seu reconhecimento viabiliza a superação da tradicional dicotomia 

entre o regime do direito público e o regime do direito privado para construir um duplo 

reforço de proteção aos bens e aos valores do indivíduo por meio das normas do direito 

público e privado. 

Em resumo, as funções fundamentadora e integradora do princípio da dignidade da 

pessoa humana servem de base para a justificação da formação da cláusula geral de proteção 

sob o prisma da tutela civil-constitucional e como critério material de fundamentalidade da 

correlação dialógica entre as normas dos direitos fundamentais e as normas dos direitos de 

personalidade. 

 

 

a) O princípio jurídico-constitucional da dignidade da pessoa humana como critério 

material de justificação da correlação entre os Direitos Fundamentais e os Direitos de 

Personalidade  

 

 

A elevação da dignidade humana ao topo do escalonamento normativo, como um 

princípio revestido de valor fundamental para toda a ordem jurídica, concedeu unidade de 

sentido às disposições constitucionais e infraconstitucionais. O constitucionalismo atribuiu 

uma unidade de sentido, de valor e de concordância prática ao regime dos direitos 

fundamentais e dos direitos de personalidade com fundamento na dignidade da pessoa 
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humana, visando assegurar a proteção da pessoa concreta em razão de ser considerada um ser 

humano irredutível, insubstituível e irrepetível847.  

Primeiramente, cabe ressaltar que os direitos fundamentais e os direitos de 

personalidade possuem as mesmas características quanto ao seu conteúdo e finalidade, haja 

vista que objetivam a proteção dos valores intrínsecos e extrínsecos dos indivíduos nas suas 

projeções sociais por meio da aplicação do critério material da dignidade da pessoa humana. 

Nesse passo, a aproximação das categorias dos direitos fundamentais e de personalidade é 

resultado da manifestação da constitucionalização dos direitos e da despatrimonialização do 

direito privado, devido às exigências e a necessidade social de assegurar uma maior proteção 

jurídica à pessoa contra os abusos cometidos pelo poder público e pelos particulares. 

No entanto, existe uma distinção entre as categorias dos direitos fundamentais e dos 

direitos de personalidade que decorre do fato dos direitos fundamentais pertencerem ao 

regime jurídico do direito público (Direito Constitucional) e os direitos de personalidade ao 

regime jurídico do direito privado (Direito Civil), tendo em vista que os direitos fundamentais 

incidem em uma relação vertical de poder entre o indivíduo e o Estado, enquanto que os 

direitos de personalidade são aplicados nas relações horizontais entre os próprios particulares 

na órbita privada. No ponto de vista formal, os direitos fundamentais e os direitos de 

personalidade possuem significações distintas, haja vista que os direitos fundamentais 

pertencem ao regime do Direito Constitucional e incidem nas relações públicas e privadas, 

pressupondo uma relação vertical de poder entre o indivíduo e o Estado e, por outro lado, os 

direitos de personalidade são aplicados ao regime do Direito Civil e incidem na somente na 

esfera privada, pressupondo uma relação horizontal de igualdade entre o indivíduo e os 

particulares848. 

A relação entre os direitos fundamentais e os direitos da personalidade emerge a partir 

da sobreposição ao nível da pessoa humana em dois planos jurídico-normativos: a do Direito 

Civil (direitos da personalidade) e a do Direito Constitucional (direitos fundamentais). Em 

que pese haja diversos direitos de personalidade constitucionalmente reconhecidos como 

direitos fundamentais, nem todos os direitos de personalidade constituem direitos 

                                            
847 ARAÚJO, Maria Angélica Benetti. A disciplina dos direitos de personalidade no direito português. Revista de 
Direito Privado, São Paulo, ano 12, nº 45, jan./mar. 2011, p. 52. 
848 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional: Direitos Fundamentais. 5ª ed. Coimbra: Coimbra, 
2014, v. 4, p. 76 
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fundamentais e, por outro lado, nem todos direitos fundamentais são direitos de 

personalidade, em razão de se revestirem de sentido, função e de aplicações distintas849. 

Carlos Alberto Bittar850 e Elimar Szaniawski851 apresentam o entendimento dos 

tradicionais civilistas brasileiros sobre a distinção das categorias, discorrendo que os direitos 

fundamentais são os direitos que objetivam a proteção do indivíduo contra a ingerência e os 

abusos cometidos pelo Estado, ou seja, são direitos pertencentes ao regime jurídico do direito 

público que decorrem de uma relação vertical de poder entre indivíduo “versus” Estado, com 

o intuito de limitar ao exercício do poder estatal e de restringir a discricionariedade de atuação 

de seus agentes. Em contrapartida, os direitos de personalidade são direitos aplicados na 

esfera do regime jurídico do direito privado, que visa à proteção dos bens da personalidade 

humana contra as ameaças e as violações perpetradas nas relações horizontais entre os 

particulares. 

A diferenciação formal das categorias dos direitos fundamentais e dos direitos de 

personalidade ocorre por meio da aplicação normativa, da competência legislativa, do regime 

jurídico e do sistema de garantia de direitos852. Todavia, no seu aspecto material - de 

essencialidade ou de conteúdo - não existe nenhuma diferenciação entre os direitos 

fundamentais e os direitos de personalidade, tendo em vista que as normas relacionadas aos 

direitos da pessoa humana formam um núcleo intangível e uma unidade indivisível de 

                                            
849 SOUZA, Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de. O direito geral de personalidade. Coimbra: Coimbra, 
2011, p. 584. 
850 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 56.  
851 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2005, p. 45.  
852 Em síntese, a diferença dos direitos fundamentais e dos direitos de personalidade na ordem jurídica brasileira 
é realizada da seguinte forma: a) Em relação à aplicação normativa: os direitos fundamentais são aplicados no 
contexto de uma relação pública de poder entre o indivíduo e o Estado, uma vez que se originaram dos ideais 
liberais contra os abusos e arbitrariedades praticadas pelo soberano (eficácia vertical). Os direitos da 
personalidade são aplicados nas relações privadas entre o indivíduo e os particulares, sendo que surgiram com a 
evolução social e tecnológica com a finalidade de assegurar a proteção dos atributos do indivíduo em face dos 
abusos perpetrado pelos particulares (eficácia horizontal); b) Em relação à competência legislativa: a 
competência legislativa para criar e incluir novos direitos fundamentais é do Poder Constituinte Originário ou 
Derivado. A competência para criar e disciplinar sobre direitos da personalidade é privativa da União (art. 22, 
inciso I, CF/88); c) Em relação ao regime jurídico: os direitos e garantias fundamentais pertencem ao regime do 
direito público ou ao Direito Constitucional (art. 5º CF/88). Os direitos da personalidade estão vinculados ao 
direito privado ou ao Direito Civil (art. 11 e art. 21 CC); d) Em relação ao sistema de garantias: os direitos 
fundamentais são assegurados por meio das garantias das ações constitucionais (direito de petição, ação popular, 
ação civil pública, mandado de segurança, habeas data, habeas corpus) e ações de controle de 
constitucionalidade. Os direitos de personalidade são assegurados de forma preventiva por meio de ação 
inibitória (art. 12 CC e art. 303 CPC c/c art. 497 CPC) ou de forma reparadora por meio da responsabilidade civil 
de indenização (art. 12 CC e art. 927 CC). 
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proteção dos bens existenciais, ou seja, para salvaguardar a proteção e a promoção da 

liberdade, da igualdade e da dignidade da pessoa humana. 

A difusão dos problemas globais e os desafios enfrentados pelo mundo contemporâneo 

(terrorismo, corrupção, desigualdade social e econômica, manipulação genética avanços 

científicos e tecnológicos) viabilizaram o entrelaçamento e a interdependência sistêmica entre 

os direitos humanos, direitos fundamentais e os direitos de personalidade - dependência 

recíproca das categorias em interações coordenadas - para solucionar as novas controvérsias 

sem previsão normativa, por meio da invocação do princípio da dignidade da pessoa humana, 

em razão de constituir um critério material de maior abrangência e de expansão em relação ao 

conteúdo normativo das prerrogativas e dos direitos subjetivos dos indivíduos.   

As reivindicações pela aproximação normativa das categorias são justificadas em uma 

moral universalista fundada na dignidade da pessoa, cujo conteúdo é incorporado pela 

consagração dos direitos subjetivos. O nexo interno entre o princípio da dignidade da pessoa 

humana e os direitos subjetivos representa o único critério que permite a ligação dos valores 

ético-morais do indivíduo ao direito positivo e a construção de uma ordem social e política 

mais justa e solidária853. 

Os direitos subjetivos são prerrogativas e faculdades previstas pela ordem jurídica em 

favor dos indivíduos, com a capacidade de defender seus interesses ou de proteger os bens 

positivados pela norma, ou seja, representa a suscetibilidade da pessoa titularizar direitos para 

assegurar a proteção dos interesses ou de suas faculdades individuais854. No direito positivo, 

os direitos subjetivos designam os poderes que o sujeito possui para satisfazer um interesse 

assegurado pela norma jurídica ou, também, uma faculdade atribuída a cada indivíduo de agir 

para resguardar a tutela de um interesse ou bem juridicamente protegido.  

A subjetividade de um direito corresponde ao interesse juridicamente protegido855. 

Nesse ponto de vista, os direitos humanos, os direitos fundamentais e os direitos de 

                                            
853 HABERMAS, Jürgen. Um ensaio sobre a Constituição da Europa. Lisboa: Edições 70, 2012, p. 57. 
854 PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución. 10ª ed. Madrid: 
Tecnos, 2010, p. 33-34, os direitos subjetivos são faculdades de exercício ou o poder de agir por um sujeito 
titular de direito, com a pretensão de exigir um determinado comportamento de outrem. Os direitos subjetivos 
estão relacionados com as faculdades da autonomia e vontade do indivíduo, como prerrogativas outorgadas pelo 
Estado e previamente estabelecidas pelas regras jurídicas; ARAÚJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, 
Vidal Serrano. Curso de Direito Constitucional. 11ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 99. O Estado reconhece e 
protege os direitos subjetivos da pessoa humana por meio da positivação dos bens e valores humanos em normas 
jurídicas, com o objetivo de assegurar as prerrogativas constitucionais de exercício de um direito pelo seu titular 
em face das lesões perpetradas por terceiros, 
855 FERMENTÃO, Cleide Aparecida Gomes Rodrigues. Os direitos da personalidade como direitos essenciais e 
a subjetividade do direito. Revista Jurídica Cesumar, Maringá, v. 6, nº 1, 2006, p. 259-260. 
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personalidade são caracterizados como direitos subjetivos essenciais da pessoa humana, pois 

constituem no conjunto de faculdades e de prerrogativas atribuídas a cada pessoa individual, 

previamente estabelecidas pelo ordenamento jurídico-positivo, com o objetivo de resguardar a 

proteção dos bens e valores fundamentais das pessoas e de assegurar a sua realização social e 

o bem comum.  

No sistema jurídico brasileiro, os direitos da pessoa humana são previstos na 

Constituição Federal (art. 5º), no Código Civil (art. 11 ao art. 21) e nos tratados internacionais 

de direitos humanos incorporados e ratificado pelo Estado (Declaração Universal dos Direitos 

Humanos; Pacto dos Direitos Civis e Políticos; Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais; Convenção Americana de Direitos Humanos), sendo que formam o alicerce da 

cláusula geral de proteção da pessoa e uma unidade material de concretização da liberdade, da 

igualdade, da dignidade da pessoa humana e de proteção das qualidades da personalidade 

humana, nas relações intersubjetivas travadas com o poder público e com os particulares. 

Em síntese, o regime material dos direitos subjetivos é composto pelos direitos 

humanos (positivação no plano internacional), pelos direitos fundamentais (positivação no 

plano constitucional) e pelos direitos de personalidade (positivação no plano do direito 

privado). A justificação do sentido material - conteúdo e finalidade - dos direitos humanos, 

dos direitos fundamentais e dos direitos de personalidade expressa um conjunto de faculdades 

subjetivas outorgadas aos indivíduos, com o objetivo de proteger os bens fundamentais das 

pessoas e de concretizar a dignidade, a liberdade e a igualdade em uma determinada 

organização político-social. 

Na ordem jurídico-constitucional contemporânea não existe mais uma dissociação 

entre os direitos subjetivos da pessoa humana, pois os direitos fundamentais e os direitos de 

personalidade ocupam a centralidade das liberdades e das finalidades constitucionais 

substantivas, como resultados da autonomia individual e do autogoverno democrático. Neste 

sentido, o princípio da unidade da Constituição exige uma interpretação de acordo com a Lei 

Fundamental, como o único instrumento normativo sem contradições e hierarquia de normas, 

assim como obriga à adoção de uma hermenêutica de ponderação, de harmonização e de 

concordância prática entre as categorias dos direitos fundamentais e dos direitos de 

personalidade856. 

                                            
856 MACHADO, Jónatas Eduardo Mendes. Liberdade de programação televisiva: notas sobre os seus limites 
constitucionais negativos. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). Direitos fundamentais, informática e 
comunicação: algumas aproximações. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 136. 
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Desse modo, a correlação entre os direitos da pessoa humana - direitos humanos, 

direitos fundamentais e os direitos de personalidade -, encontra seu fundamento de validade 

no plano jurídico-normativo, por meio da incorporação do princípio constitucional da 

dignidade da pessoa humana, em virtude de constituir uma unidade normativa de proteção dos 

direitos subjetivos e dos valores da pessoa humana (físicos, psicológicos e intelectuais), como 

uma cláusula geral de proteção do indivíduo. 

Com efeito, o reconhecimento da fundamentalidade do conteúdo da dignidade da 

pessoa humana pelo direito positivo atribuiu sentido e força normativa às normas 

enunciadoras dos direitos subjetivos e à sua relação existencial, bem como proporcionou a 

garantia dos mínimos direitos condizentes com a dignidade das pessoas individualmente 

consideradas857, assim, a dignidade da pessoa humana passou a representar o ponto nuclear de 

todas as prerrogativas dirigidas ao reconhecimento e à afirmação da dimensão moral do 

indivíduo, como fundamento dos estatutos dos direitos subjetivos da pessoa positivados no 

ordenamento jurídico858. 

Nesse passo, o princípio da dignidade da pessoa humana constitui o fundamento 

jurídico-positivo da conexão material entre os direitos fundamentais e os direitos da 

personalidade, da formação da unidade normativa da cláusula geral de proteção à pessoa e do 

critério de justificação da construção da tutela civil-constitucional. Os direitos fundamentais e 

os direitos de personalidade possuem uma matriz axiológica na dignidade da pessoa humana e 

uma fungibilidade jurídica em relação ao conteúdo e finalidade de proteção normativa859.  

Segundo Carlos Alberto Bittar, a incorporação da dignidade da pessoa humana pela 

ordem jurídica tornou possível à afirmação de uma unidade de tratamento das matérias e dos 

ramos do direito positivo ao proporcionar a aproximação do privado e do direito público e ao 

fundamentar a enunciação dos direitos humanos, dos direitos fundamentais e dos direitos de 

personalidade para resguardar a proteção dos bens e valores essenciais da pessoa humana860. 

                                            
857 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: parte geral e LINDB. 13ª ed. 
São Paulo: Atlas, 2015, p. 127.  
858 PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución. 10ª ed. Madrid: 
Editorial Tecnos, 2010, p. 51; 
859 HUPSEL, Francisco. Autonomia privada na dimensão civil-constitucional: o negócio jurídico, a pessoa 
concreta e suas escolhas existenciais. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 61. 
860 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 42 e 59-61. O 
princípio jurídico da dignidade da pessoa humana propiciou a reidentificação dos ramos do direito num sistema 
integrado de forças. Nas últimas décadas houve uma tendência à superação da visão tradicional da divisão entre 
o regime de direito público e o regime de direito privado, cedendo lugar para uma fundamentação unificada da 
luta pela efetividade dos direitos com a finalidade de assegurar a plena realização da dignidade da pessoa 
humana em suas diversas manifestações. Não obstante, atualmente, não sustenta um ponto de vista tradicional 
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No mesmo sentido, Fernanda Borghetti Cantali discorre que não existe uma diferença 

substancial entre os direitos fundamentais e os direitos de personalidade por conta de dois 

motivos, o primeiro é devido à fundamentalidade dos direitos fundamentais e dos direitos de 

personalidade ser extraída do princípio da dignidade da pessoa humana e, o segundo é pelo 

advento da constitucionalização dos direitos que teve por escopo realizar a aproximação das 

categorias jurídicas861. 

Conforme discorre Elimar Szaniawski, a extensão da dignidade da pessoa humana - 

condição de princípio-matriz do ordenamento jurídico -, manifesta a justificação e a 

fundamentalidade material de todos os direitos fundamentais da pessoa humana, bem como 

produz eficácia vinculante às ações dos poderes públicos e a dos particulares na esfera 

privada862.  Ademais, Francisco Amaral pondera que o princípio da dignidade da pessoa 

humana é resultado da positivação de um valor constitucionalmente reconhecido pelo Estado, 

que consiste em um núcleo fundamental do sistema jurídico brasileiro e que desempenha uma 

função de unificar os direitos da personalidade e os direitos fundamentais. Ou seja, a 

dignidade humana reconhece os bens da personalidade humana e a pessoa como uma entidade 

independente, dotada de autonomia, liberdade e dignidade, atribuindo vantagens e direitos 

invioláveis863. 

Portanto, o princípio jurídico atribui aos direitos subjetivos um caráter de unidade e de 

fungibilidade para os casos concretos submetidos à apreciação do Poder Judiciário, 

estabelecendo uma conexão e a correlação material dos direitos da pessoa humana, com a 

finalidade de possibilitar a formação de uma cláusula geral de proteção do indivíduo contra os 

abusos decorrentes das relações com o poder público ou com os particulares. Ademais, vale 

ressaltar que a tutela jurídica incide sobre o regime do direito público internacional como 

direitos humanos, sobre o regime do direito público interno como direitos fundamentais e 

sobre o regime do direito privado como direitos de personalidade.  

O conteúdo do caráter deontológico e axiológico da dignidade da pessoa humana 

representa um princípio constitucional valorativo de unificação do sistema de direitos 

                                                                                                                                        
acerca das construções dogmáticas, em virtude das constantes transformações científicas, tecnológicas e sociais, 
sendo uma tendência prezar por uma unidade e integração dos direitos humanos, dos direitos fundamentais e dos 
direitos de personalidade na ordem jurídica, com o objetivo de proteger os valores essenciais da pessoa humana. 
861 CANTALI, Fernanda Borguetti. Direitos da Personalidade: disponibilidade relativa, autonomia privada e 
dignidade da pessoa humana. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 129.  
862 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2005, p. 145. 
863 AMARAL, Francisco. Direito Civil: introdução. 8ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2014, p. 305.  
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fundamentais. A Constituição Federal brasileira elevou o valor da dignidade humana à 

posição de norma-princípio fundamental, conferindo uma densidade normativa de unidade 

material ao sistema jurídico-constitucional e uma função de limitar o exercício do poder 

público, de proteger os direitos da pessoa contra qualquer forma de abuso de terceiros e de 

servir como norma-diretriz para interpretação e aplicação dos direitos constitucionais e dos 

direitos privados864. 

Para Daniel Sarmento, a dignidade da pessoa humana é o princípio jurídico 

fundamental de estruturação da ordem jurídico-constitucional e do Estado Democrático de 

Direito porque representa uma norma-diretriz de interpretação e de aplicação dos direitos da 

pessoa humana, destinada em assegurar o respeito e a proteção dos indivíduos em todos os 

seus aspectos e sentidos (aspectos físicos, psíquicos, morais e intelectuais). A sua principal 

função é impedir o desamparo normativo da pessoa diante das graves lesões à sua dignidade, 

em virtude das lacunas e incompletudes dos direitos subjetivos constitucionais865.  

Dessa forma, o princípio jurídico constitucional da dignidade da pessoa humana 

representa o fundamento da correlação entre os direitos fundamentais e os direitos de 

personalidade por meio de uma relação tridimensional, bem como simboliza uma unidade 

normativa de cláusula geral de proteção da pessoa humana na ordem jurídico-constitucional 

(tutela do ser humano), pois objetiva assegurar uma ampla proteção e a concretização dos 

direitos subjetivos das pessoas contra os abusos e violações praticadas por terceiros. 

 

 

b) A cláusula geral de proteção da pessoa humana na perspectiva na tutela civil-

constitucional 

 

 

Inicialmente, vale dizer que a cláusula geral de proteção da pessoa humana passou a 

ser consagrada pela ordem jurídica brasileira por meio da incorporação da dignidade da 

pessoa humana, como princípio jurídico diretriz de aplicação e de interpretação dos direitos 

fundamentais e dos direitos de personalidade, voltado para a limitação do exercício do poder, 

                                            
864 FALCÃO, Valdirene Ribeiro de Souza. Os direitos fundamentais e o princípio da dignidade da pessoa 
humana. Revista Seção Judiciária do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, n° 38, volume 20, dez., 2013, p. 227 
865 SARMENTO, Daniel. Dignidade da pessoa humana: conteúdo, trajetórias e metodologia. Belo Horizonte: 
Fórum, 2016, p. 86. 
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para a proteção dos indivíduos nas suas relações com o poder público (eficácia vertical) e nas 

relações com os particulares (eficácia horizontal) e para a concretização da tutela civil-

constitucional. 

A expansão econômica, a complexidade dos processos comunicativos da sociedade de 

massa e os avanços tecnológicos são fatores que contribuíram para a ampliação dos sistemas 

de proteção dos direitos fundamentais e dos direitos de personalidade e para construção de 

uma cláusula geral de proteção da pessoa, com base na dignidade humana866. Nesse sentido, 

os direitos subjetivos privados foram (re)estruturados e vinculados aos princípios 

constitucionais, com o objetivo de assegurar os mínimos pressupostos necessários para uma 

vida com liberdade, igualdade e dignidade. 

De acordo com Maria Celina Bodin Moraes, o ponto de confluência da consolidação 

da cláusula geral de tutela da pessoa é a dignidade da pessoa humana, tendo em seu cerne o 

princípio da igualdade, da integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade. A sua função 

consiste proteger a pessoa em suas múltiplas características que lhes são próprias, contra as 

desigualdades socioeconômicas, as violações das liberdades individuais e contra as práticas de 

injustiças sociais867.  

Os movimentos renascentistas e do jusnaturalismo iluminista e liberal foram 

responsáveis pelo crescente reconhecimento do homem como origem e fundamento da 

ordenação social e pela consolidação da noção dos direitos subjetivos oponíveis contra o 

Estado e contra os particulares, outorgando às pessoas mecanismos endógenos e operacionais 

para possibilitar a tutela de poderes e faculdades inerentes à dignidade da pessoa humana e da 

autonomia da vontade do indivíduo868. 

Como se observa, a partir de uma análise histórica não havia quaisquer relações dos 

direitos subjetivos com a dignidade da pessoa humana, tendo em vista que as categorias 

jurídicas foram consagradas em momentos diversos e possuíam interesses e finalidades 

distintas. No entanto, a vinculação jurídico-positiva entre direitos fundamentais e dignidade 

da pessoa humana começou a surgir nos documentos internacionais pelas Declarações de 

Direitos e nas Constituições elaboradas depois da Segunda Guerra Mundial, em respostas às 

                                            
866 SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). Direitos fundamentais, informática e comunicação: algumas aproximações. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 7. 
867 MORAES, Maria Celina Bodin de. O conceito de dignidade humana: substrato axiológico e conteúdo 
normativo. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). Constituição, Direitos Fundamentais e Direito Privado. 3ª ed. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 141. 
868 SOUZA, Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de. O direito geral de personalidade. Coimbra: Coimbra, 
2011, p. 91-92. 
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atrocidades e as degradações praticadas contra a pessoa humana. Em seguida, o preâmbulo da 

Carta das Nações Unidas e o preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

reconheceram a dignidade da pessoa humana e dos direitos dos membros da comunidade 

como fundamento para a realização da liberdade, da justiça e da promoção da paz mundial869. 

A positivação da dignidade humana nos documentos internacionais e na ordem 

jurídica dos Estados, como princípio geral de observância obrigatória e com eficácia 

vinculante às atividades do poder público e de toda a sociedade, possibilitou a construção e a 

respectiva formação da cláusula geral de proteção da pessoa e reaproximou os direitos 

fundamentais e os direitos da personalidade, com a finalidade de assegurar uma tutela 

abrangente do indivíduo em face dos ataques de terceiros, por meio de uma tutela civil-

constitucional. Conforme dito anteriormente, os direitos fundamentais e os direitos da 

personalidade passaram a ser correlacionados por força do princípio da dignidade da pessoa 

humana, através de uma relação tríade formadora de um núcleo intangível ou de uma unidade 

indissolúvel na ordem jurídica. 

Nesse sentido, Jorge Miranda afirma que a Constituição está assentada no princípio da 

dignidade da pessoa humana, como fundamento da sociedade e do Estado, pois confere 

unidade de sentido e justifica a conjugação dos direitos fundamentais e dos direitos de 

personalidade para assegurar a proteção da pessoa e do desenvolvimento da personalidade 

humana, ponderando o seguinte: 

 

A Constituição confere uma unidade de sentido, de valor e de concordância prática 
ao sistema de direitos fundamentais. E ela repousa na dignidade da pessoa humana, 
ou seja, na concepção que faz da pessoa fundamento e sim da sociedade do Estado. 
Pelo menos, de modo directo e evidente, os direitos, liberdades e garantias pessoais 
e os direitos económicos, sociais e culturais comuns têm a sua fonte ética na 
dignidade da pessoa, de todas as pessoas. Mas quase todos os outros direitos, ainda 
quando projectados em instituições, remontam à ideia de proteção e 
desenvolvimento das pessoas. A copiosa extensão do elenco não deve fazer perder 
de vista esse referencial. [...]. Para além da unidade do sistema, o que conta é a 
unidade da pessoa. A conjugação dos diferentes direitos e das normas 
constitucionais, legais e internacionais a eles atinentes torna-se mais clara a essa luz. 
O “homem situado” no mundo plural, conflitual e em acelerada mutação do nosso 
tempo encontra-se muitas vezes dividido por interesses, solidariedades e desafios 
discrepantes; só na consciência da sua dignidade pessoal retoma unidade de vida e 
de destino.870 

                                            
869 MIRANDA, Jorge. A dignidade da pessoa humana e a unidade valorativa do sistema de direitos 
fundamentais. In: MIRANDA, Jorge; SILVA, Marco Antonio Marques da (coord.). Tratado Luso-Brasileiro da 
Dignidade Humana. 2ª ed. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 168. 
870 MIRANDA, Jorge. A dignidade da pessoa humana e a unidade valorativa do sistema de direitos 
fundamentais. In: MIRANDA, Jorge; SILVA, Marco Antonio Marques da (Coord.). Tratado Luso-Brasileiro da 
Dignidade Humana. 2ª ed. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 169. 
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Para Anderson Schreiber, a ciência jurídica contemporânea visa superar o abismo 

tradicional criado pelos juristas entre o regime de direito público e o regime de direito privado 

para reunificar as duas esferas em torno da unidade constitucional, por meio da aplicação do 

princípio da dignidade da pessoa humana, portanto, os direitos de personalidade e os direitos 

fundamentais estão correlacionados como consectários do princípio da dignidade humana871. 

Do mesmo modo, Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de Souza reconhece o avanço de 

uma tendência pela tutela dos direitos da personalidade por meio da norma constitucional, 

como direitos fundamentais fundamentados no reconhecimento constitucional da dignidade da 

pessoa humana, bem como em razão do reconhecimento da dimensão relacional entre os 

direitos fundamentais e os direitos de personalidade872.  

Na mesma linha de análise, Ingo Wolfgang Sarlet também entende que existe uma 

indissociável relação entre o princípio da dignidade da pessoa humana e os direitos 

fundamentais dos indivíduos, pois argumenta que a dignidade da pessoa humana é o 

fundamento e o conteúdo material da enunciação dos direitos fundamentais na ordem jurídica 

porque se destina em assegurar a proteção e promoção dos direitos do ser humano na 

realidade social873. 

Por tais razões, a consagração da dignidade da pessoa humana na Constituição Federal 

representa um critério material e um princípio enunciativo do catálogo dos direitos subjetivos 

da pessoa, uma vez que possibilita o reconhecimento de um conjunto de direitos 

(prerrogativas) inalienáveis e inderrogáveis aos indivíduos enquanto pessoa humana e por 

estabelecer mandamentos obrigacionais (deveres jurídicos) ao Estado e aos particulares, de 

respeitar e de proteger os direitos, liberdades e garantias fundamentais dos indivíduos874.  

Em outro sentido, a cláusula geral de proteção da pessoa é fundamentada na relação 

tridimensional, através da correlação entre o princípio da dignidade da pessoa humana com os 

direitos fundamentais e os direitos de personalidade. A relação dialógica entre princípio e os 

direitos subjetivos tem por finalidade integrar o sistema para suprir as lacunas e as falhas 

normativas e atribuir unidade de sentido e coerência às normas do ordenamento jurídico, o 

                                            
871 SCHREIBER, Anderson. Direitos da personalidade. São Paulo: Atlas, 2011, p. 13. 
872 SOUZA, Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de. O direito geral de personalidade. Coimbra: Coimbraedit, 
2011, p. 585. 
873 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade (da pessoa) Humana e Direito Fundamentais na Constituição Federal 
de 1988. 10ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015, p. 125. 
874 COSTA, José Manuel M. Cardoso da. O princípio da dignidade da pessoa humana na Constituição e na 
Jurisprudência Constitucional Portuguesas. In: BARROS, Sérgio Resende de; ZILVETI, Fernando Aurélio. 
Direito Constitucional: estudos em homenagem a Manoel Gonçalves Ferreira Filho. São Paulo: Dialética, 1999, 
p. 192. 
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que possibilita a formação de uma cláusula geral de proteção do indivíduo e a construção da 

tutela civil-constitucional.  

Nessa perspectiva, a relação tríade formada pela dignidade da pessoa humana (art. 1º, 

inciso III, CF/88), pelos direitos fundamentais (art. 5º CF/88) e pelos direitos de 

personalidade (art. 11 CC ao art. 21 CC) foi incorporada pela ordem jurídica brasileira, como 

resultado das concretizações dos valores constitucionais da liberdade, da igualdade e da 

justiça social que fundamentam o Estado Democrático de Direito. 

Assim sendo, a cláusula geral de proteção da pessoa e a tutela civil-constitucional são 

concretizadas no plano jurídico, a partir de uma relação tridimensional conjugada pelo 

princípio da dignidade humana (norma-princípio e valor) e pelos direitos fundamentais e de 

personalidade (norma-regra), pois visam unificar os diferentes regimes jurídicos do direito 

público e do direito privado para conferir uma maior proteção a todos os atributos dos 

indivíduos (físico e psíquico, moral e intelectual), assim como conferir uma ampla garantia de 

aplicação de responsabilidades ao Estado e aos particulares pelas ofensas e violações 

cometidas, através do ajuizamento de ações judiciais de reparação dos danos.  

Nesse sentido, a distinção formal entre os direitos fundamentais e direitos da 

personalidade foram superadas pela constitucionalização dos direitos e pela positivação do 

princípio da dignidade da pessoa humana no sistema jurídico brasileiro, ao realizar a 

interligação das categorias dos direitos subjetivos quanto ao seu aspecto material de conteúdo 

e finalidade. Por seu turno, a relação entre o princípio da dignidade da pessoa humana, os 

direitos fundamentais e os direitos de personalidade objetiva estabelecer uma unidade 

indivisível de proteção à pessoa em todos os aspectos (físico e psíquico, moral e intelectual) e 

de justificar a construção da cláusula geral de proteção do ser humano e sua tutela no plano 

civil-constitucional. 

Portanto, a consagração da dignidade da pessoa humana pela Constituição Federal 

brasileira sedimentou a construção da cláusula geral de proteção e a unificação dos direitos 

subjetivos públicos e privados, ampliando os meios de proteção bens jurídicos intrínsecos e 

extrínsecos da pessoa humana nas suas relações com o Estado e com os particulares. Assim, o 

processo de normatização da dignidade da pessoa humana representa o fundamento e a 

justificação da enunciação e da correlação dos direitos fundamentais e dos direitos da 

personalidade. 
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Não obstante, a correlação entre os direitos fundamentais e os direitos de 

personalidade tem recebido o beneplácito dos Tribunais Superiores brasileiro para formar uma 

cláusula geral de proteção, tendo em vista que realizam a aplicação do princípio da dignidade 

da pessoa humana para integrar as lacunas da ordem jurídica, para resolver colisões entre 

direitos e valores fundamentais e para realizar a interpretação dos direitos fundamentais e dos 

direitos de personalidade. A justificativa da cláusula geral de proteção, por meio da correlação 

entre os direitos fundamentais e os direitos de personalidade, torna mais abrangente os 

mecanismos de proteção jurídica dos indivíduos e concretiza a formação da tutela civil-

constitucional à luz do princípio da dignidade da pessoa humana. 

Com efeito, os Tribunais utilizam o princípio constitucional da dignidade da pessoa 

humana para efetuar a correlação com um determinado direito fundamental ou de 

personalidade do indivíduo, ou seja, estabelecem a conexão das categorias à luz do critério 

material da dignidade humana para encontrar um sentido ou determinar o alcance dos direitos 

subjetivos da pessoa humana. O Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) aplicam o princípio da dignidade da pessoa humana em vista da concretização 

da cláusula geral de proteção da pessoa e para efetuar a correlação entre os direitos 

fundamentais e os direitos de personalidade, a fim de possibilitar a efetivação da tutela civil-

constitucional. 

No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 132875, a 

Corte Constitucional reconheceu a união homoafetiva como instituto jurídico e assegurou a 

possibilidade de casais do mesmo sexo constituírem uniões estáveis para promover os direitos 

dos indivíduos e para assegurar a liberdade de opção sexual, com fundamento no princípio da 

dignidade da pessoa humana. Em outro sentido, no julgamento do Recurso Extraordinário 

248869876, a Suprema Corte ponderou sobre o direito ao nome do indivíduo como corolário 

do princípio da dignidade da pessoa humana, com a finalidade de efetivar o direito à 

identidade pessoal e do direito de saber a origem de sua ancestralidade. 

                                            
875 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 132/RJ. Relator 
Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, Brasília, DF, 05 de março de 2011. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=628633>. Acesso em 15 de dez. 2016. 
876 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 2488691/SP. Relator Ministro Maurício Corrêa, 
Segunda Turma, Brasília, DF, 07 de agosto de 2003. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=257829>. Acesso em 15 de dez. 2016. 
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Do mesmo modo, no julgamento do Habeas Corpus 71.373877, o Supremo Tribunal 

Federal entendeu que na ação de paternidade, o investigado não poderá ser submetido à força 

pelo Estado para realização de exame de DNA, em respeito à intimidade, à manutenção da 

integridade física e moral e da intangibilidade do corpo humano, em primazia da observância 

e proteção da dignidade humana. Por outro lado, no julgamento da ADI 2649878 o Tribunal 

declarou a constitucionalidade da Lei nº 8.899/94, com o objetivo de assegurar às pessoas 

com deficiência o seu acesso ao transporte público, com fundamento no princípio da 

dignidade da pessoa humana. 

Por derradeiro, no Recurso Especial 1169337/SP879, o Superior Tribunal de Justiça 

aplicou o princípio da dignidade da pessoa humana como diretriz de interpretação para colisão 

entre direitos fundamentais e direitos de personalidade, sendo assegurado o respeito e a 

proteção à honra e à imagem da pessoa em face das ofensas perpetradas por particulares em 

jornais de comunicação. Em outro julgado, o Tribunal Superior deferiu o pedido de 

homologação de sentença estrangeira para autorizar a modificação do nome do filho menor 

por meio da extração ou retirada do nome de família do pai biológico, em razão da mãe 

biológica ter contraído novas núpcias e de ter optado pela utilização do sobrenome do novo 

consorte, invocando a tutela do direito de personalidade ao nome e o respeito à dignidade da 

pessoa humana880. 

Por conseguinte, no julgamento do Recurso Especial 617.588/SP881 e do Recurso 

Especial 684.442/RS882, o Superior Tribunal de Justiça aplicou o princípio da dignidade da 

                                            
877 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 713734/RS. Relator Ministro Francisco Rezek, Tribunal 
Pleno, Brasília, 10 de novembro de 1994. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=73066>. Acesso em 15 de dez. 2016. 
878 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 2649/DF. Relatora Ministra 
Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, Brasília, DF, 08 de maio de 2008. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=555517>. Acesso em 15 de dez. 2016. 
879 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1169337/SP. Relator Ministro Luis Felipe Salomão, 
Quarta Turma, Brasília, DF, 18 de novembro de 2014. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1365933&num_re
gistro=200902371635&data=20141218&formato=PDF>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
880 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Sentença Estrangeira Contestada 5726/EX. Relatora Ministra Maria 
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, Brasília, DF, 29 de agosto de 2012. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1174455&num_re
gistro=201200554470&data=20120913&formato=PDF>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
881 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 617588/SP. Relator Ministro Luiz Fux, Primeira 
Turma, Brasília, DF, 27 de abril de 2004. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=470693&num_regi
stro=200302353999&data=20040531&formato=PDF>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
882 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 684442/RS. Relator Ministro José Delgado, 
Primeira Turma, Brasília, DF, 03 de fevereiro de 2005. Disponível em: 
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pessoa humana para assegurar o fornecimento da prestação de serviços essenciais à vida 

humana (água e energia elétrica), em razão da inadimplência do pagamento das faturas por 

parte do usuário dos serviços públicos. Nesse caso, o princípio da dignidade da pessoa 

humana foi utilizado como critério material para fundamentar a pretensão subjetiva do 

indivíduo ao direito ao mínimo existencial, a fim de garantir a proteção da pessoa mediante o 

acesso às condições mínimas para uma vida digna. 

Por seu turno, o Tribunal Constitucional de Portugal pronunciou pela 

inconstitucionalidade da norma pela violação do direito ao mínimo existencial, ou seja, 

aplicou o princípio da dignidade da pessoa humana para efetivar os direitos fundamentais e os 

direitos de personalidade do indivíduo, uma vez que assegurou a garantia do direito a um 

mínimo de existência condigna ou a um mínimo de sobrevivência por ser inerente ao respeito 

do princípio da dignidade humana883. Em outro julgado, a Corte Constitucional de Portugal 

declarou a inconstitucionalidade da lei que admitia a penhora de vencimentos de uma 

determinada pessoa em um montante capaz de privá-lo de dispor de um rendimento mínimo 

mensal e necessário à sua subsistência, pelo desrespeito ao princípio da dignidade da pessoa 

humana884. 

Por último, o Tribunal Constitucional de Portugal tem julgados em que reconhece a 

cláusula geral de proteção do indivíduo, por meio do diálogo estabelecido entre o princípio da 

dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais e de personalidade, uma vez que 

admitiu a aplicação das normas e a integração dos direitos de personalidade e dos direitos 

fundamentais à luz da dignidade da pessoa humana e da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos885.   

                                                                                                                                        
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=524116&num_regi
stro=200401209590&data=20050905&formato=PDF>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
883 PORTUGAL. Tribunal Constitucional. Acórdão nº 509/02. Relator Conselheiro Luís Nunes de Almeida, 
Pleno, Lisboa, 19 de dezembro de 2002. Disponível em: 
<http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20020509.html>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
884 PORTUGAL. Tribunal Constitucional. Acórdão nº 96/04. Relatora Conselheira Maria Helena Brito, 1ª 
Secção, Lisboa, 11 de fevereiro de 2004. Disponível em: 
<http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20040096.html>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
885 PORTUGAL. Tribunal Constitucional. Acórdão nº 6/84. Relator Conselheiro Magalhães Godinho, 2ª Secção, 
Lisboa, 18 de janeiro de 1984. Disponível em: 
<http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19840006.html>. Acesso em 16 de dez. 2016. Nestes termos, 
segue o teor do acórdão proferido pelo Tribunal Constitucional de Portugal: “O mais poderoso argumento pode 
equacionar-se assim: a nossa Constituição logo no seu artigo 1.º declara que Portugal é uma República sobe-
rana baseada na dignidade da pessoa humana, logo acolhe o princípio de que a todo e qualquer direito de 
personalidade, isto é, a todo e qualquer aspecto em que necessariamente se desdobra um direito geral de 
personalidade, deve caber o maior grau de protecção do ordenamento jurídico, ou seja o que assiste aos 
direitos fundamentais, pois os direitos da personalidade são inerentes à própria pessoa, não podendo, por isso, 
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Nesse contexto, a assimetria e as diferenças formais entre os direitos fundamentais e 

os direitos de personalidade foram reconstruídas com o princípio da dignidade da pessoa 

humana, que transformou a ordem jurídica em uma unidade de sentido e de coerência 

destinados ao indivíduo. A proteção da pessoa e a tutela civil-constitucional emergem por 

uma de uma relação tríade formada pelo princípio da dignidade da pessoa humana, em que 

representa o sustentáculo e diretriz para interpretação e aplicação dos direitos fundamentais e 

dos direitos de personalidade. 

Em relação aos conflitos e as lacunas normativas envolvendo os direitos fundamentais 

e os direitos da personalidade, sugere-se ao intérprete a aplicação do princípio da dignidade da 

pessoa humana para buscar uma solução justa e adequada das antinomias ou das falhas 

normativas, com o intuito de assegurar a efetiva proteção dos bens e das prerrogativas das 

pessoas sob a perspectiva da tutela civil-constitucional, por meio da utilização dos critérios da 

proporcionalidade e da preponderância dos interesses. 

Dessa forma, a cláusula geral de proteção é construída a partir da aplicação do 

princípio constitucional da dignidade da pessoa humana em uma relação tríade, tendo em 

vista que representa o critério de justificação material da correlação entre os direitos 

fundamentais e os direitos da personalidade para assegurar uma ampla proteção dos atributos 

da personalidade humana (físico e psíquico, moral e intelectual) e dos direitos dos indivíduos 

nas suas projeções sociais, por meio de uma tutela civil-constitucional. 

 

 

 

                                                                                                                                        
ser postergados por qualquer modo, sob pena de se negar o papel de pessoa como figura central da sociedade. 
De resto o direito geral de personalidade tem diversos afloramentos na Constituição, como sejam os enunciados 
por Capelo de Sousa no seu trabalho «A Constituição e os direitos de personalidade», publicado no 2.º vol. dos 
Estudos sobre a Constituição, pp. 93 a 196, não só pela razão anterior como por esta, conclui que o mesmo tem 
assento na Constituição. Aliás, o mesmo autor reforça o seu ponto de vista com a circunstância de que também 
por força dos n.ºs 1 e 2 do artigo 16.º e do artigo 8.º da Constituição, «fazem parte do direito português os 
direitos de personalidade resultantes das regras aplicáveis de direito internacional, devendo ainda os direitos 
constitucionais e legais relativos aos direitos fundamentais ser integrados de harmonia com a Declaração 
Universal dos Direitos do Homem». E esta razão é também de acolher, pois o artigo 26.º da Declaração 
Universal, no seu n.º 2, refere, ainda que incidentalmente, a plena expansão da personalidade humana, e já o 
artigo 22.º estabelecia que todo o homem como membro da sociedade tem direito à realização dos direitos 
indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade. Mas é preciso não esquecer 
que o artigo 29.º também prescreve que todo o homem tem deveres para com a sociedade, na qual o livre e 
pleno desenvolvimento da sua personalidade é possível, isto no seu n.º 1, e, sobretudo o comando do seu n.º 2, 
no qual se declara que no exercício dos seus direitos e liberdades, todo o homem estará sujeito apenas às limi-
tações determinadas pela lei exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos 
direitos e liberdades de outrem e satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem estar de 
uma sociedade democrática.”  
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c) A cláusula geral e a sua relação com o combate à corrupção 

 

 

O princípio ético-jurídico da dignidade da pessoa humana exerce múltiplas funções no 

direito positivo, ao limitar o exercício do poder e ao dirimir as ações do poder público e de 

toda a coletividade nas suas projeções sociais, com o objetivo de assegurar o cumprimento 

dos deveres ético-normativos da legalidade, da moralidade e da boa-fé (honestidade) e dos 

deveres normativos de respeito e de proteção da pessoa humana contra os abusos e 

ilegalidades cometidas por terceiros.  

A dimensão ética do princípio da dignidade da pessoa humana é um elemento 

contributivo para o combate à corrupção, em virtude do seu mandamento de preservação das 

prerrogativas e dos valores da pessoa humana e da conscientização da prática de boas 

condutas morais nas atividades da Administração Pública, com a finalidade de inibir os 

abusos de poder. A fundamentação ético-filosófica da proteção dos direitos da pessoa humana 

em face do exercício abusivo e das ilegalidades cometidas pelo poder público e pelos 

particulares justifica a observância dos deveres - respeito, proteção e promoção - criados em 

decorrência da positivação das normas dos direitos fundamentais e dos direitos de 

personalidade, no sentido de resguardar a proteção e de viabilizar a concretização da 

liberdade, da igualdade, da dignidade humana e do livre desenvolvimento da personalidade886. 

A propósito, Daniel Sarmento discorre que os direitos da pessoa humana são garantias 

de valores morais coletivos contra a atuação ilegal do Estado e dos particulares, uma vez que 

estabelecem um dever geral de observância e de proteção aos direitos subjetivos dos 

indivíduos, direcionados ao poder público, à sociedade e aos particulares887. Desse modo, a 

dignidade da pessoa humana é um princípio jurídico revestido de valores morais que 

direcionam as condutas dos agentes públicos e dos particulares para resguardar a proteção dos 

bens e dos valores fundamentais da pessoa humana contra os abusos e violações provenientes 

das relações públicas e privadas. 

A aplicação da cláusula geral de proteção da pessoa no combate à corrupção 

representa um mecanismo jurídico auxiliador na proteção e na efetivação dos direitos 

subjetivos da pessoa humana, ao estabelecer regras de condutas (positivas e negativas) para os 

                                            
886 NOVAIS, Jorge Reis. As restrições aos Direitos Fundamentais não expressamente autorizadas pela 
Constituição. 2ª ed. Coimbra; Coimbra, 2010, p. 71. 
887 SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2004, p. 135. 
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destinatários das normas de atuar em conformidade com os valores ético-morais consagrados 

na ordem jurídica, assim como ao estabelecer um mandamento constitucional de prática de 

boas condutas nas relações com o poder público e nos setores da iniciativa privada. 

Os direitos relacionados à proteção dos bens fundamentais da pessoa humana são 

parâmetros éticos de limitação ao exercício do poder e bases para uma boa convivência 

comunitária, fundada no respeito aos valores e às liberdades dos indivíduos. Por tais razões, as 

normas que disciplinam os direitos subjetivos fundamentais estabelecem obrigações jurídicas 

ao Estado de garantir a proteção dos indivíduos contra os abusos de poder e aos novos 

problemas sociais causados pelo crime organizado e pela corrupção, com o propósito de 

garantir a paz social888.    

As diretrizes constitucionais e a garantia do exercício dos direitos fundamentais 

desempenham uma função específica de conscientizar a coletividade sobre o exercício dos 

deveres de cidadania e de contribuir com a coibição dos desvios de condutas e a prevenção da 

prática da corrupção, por meio da promoção da transparência, do acesso à informação pública, 

do direito de petição, do direito de ação e do direito fundamental do indivíduo de exigir uma 

boa gestão pública. Não obstante, a democracia participativa possibilita uma aproximação dos 

cidadãos nos assuntos e nos procedimentos de tomadas de decisões públicas e a respectiva 

amplitude na participação e no controle das ações dos governantes889. 

A sociedade globalizada, aberta e multicultural, assentada nos princípios democráticos 

e da garantia dos direitos fundamentais da pessoa humana exige uma pragmática conformação 

do exercício do poder dos governantes aos valores normativos constitucionais. Por 

conseguinte, o exercício das funções públicas está fundamentado nos princípios da boa 

governança (legalidade, moralidade, impessoalidade, transparência, eficiência e 

responsabilidade), outorgando em favor dos indivíduos prerrogativas de exigibilidade de um 

Estado transparente e livre da prática da corrupção, bem como reconhece a capacidade 

fiscalizatória e de controle sobre a atuação dos órgãos públicos890. 

A corrupção é um dos grandes problemas do mundo globalizado dado que prejudica o 

bom governo, a legitimidade política, impede o desenvolvimento econômico e o progresso 

humano, consistindo em um fator prejudicial que propicia o aumento das desigualdades, das 

                                            
888 DESIMONI, Luis María. El derecho a la dignidad humana: Orígenes y evolución. Buenos Aires: Depalma, 
1999, p. 146-149. 
889 RAMOS, Elival da Silva. Ética e política. In: PIRES, Luis Manuel Fonseca; ZOCKUN, Maurício; ADRI, 
Renata Porto (Coord.). Corrupção, ética e moralidade administrativa. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 94. 
890 LOPES, José Mouraz. O espectro da corrupção. Coimbra: Almedina, 2011, p. 82. 
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discriminações, da pobreza e da respectiva negação dos direitos fundamentais dos indivíduos 

de obterem as mínimas condições condignas para subsistência891 ou de participarem 

ativamente na política em igualdade de condições.  

Nessa linha de análise, a cláusula geral de proteção fundamentada na dignidade da 

pessoa humana representa uma das vertentes de trabalho no combate à corrupção e ao abuso 

do exercício do poder, devido à proteção dos bens de propriedade intrínsecas dos seres 

humanos e a previsão de mecanismos jurídicos públicos e privados, preventivos e repressivos, 

contra as ameaças e violações perpetradas pelos agentes públicos e pelos particulares.  

Em outro viés, Lucas Rocha Furtado pondera que a criminalidade organizada procura 

as brechas normativas e falhas nas legislações para poderem agir com maior liberdade e para 

desenvolverem novos mecanismos de burla do sistema jurídico, de fraudes ao erário público, 

de apropriação e desvio dos recursos públicos ou para praticar atos de subornos, impedindo o 

Estado de utilizar o Direito Penal como um efetivo instrumento de combate à corrupção. A 

remodelagem das condutas e dos novos meios fraudulentos surge para o Estado a necessidade 

de combater e de prevenir as novas formas dos atos de corrupção, com base em outros 

instrumentos hábeis fornecidos pelo direito privado (responsabilização civil, invalidação de 

negócios jurídicos fraudulentos, indisponibilidade e bloqueio de bens). Nesse passo, a 

aproximação e a respectiva interação entre o regime de direito público e do regime do direito 

privado permite a elaboração de respostas eficazes para inibir e combater a corrupção nos 

setores públicos e privados, por causa da sua capacidade de desenvolver ante a renovada 

forma de atuação892. 

A Constituição Federal brasileira possui preceitos repressivos contra a prática da 

corrupção e ao exercício abusivo do poder político para resguardar a tutela dos direitos 

fundamentais da pessoa humana em face das ações lesivas da corrupção cometidas pelos 

governantes e pelos indivíduos particulares, assim como para garantir a consolidação de uma 

ordem justa e democrática, pautada na transparência e na participação ativa dos indivíduos 

por meio da garantia do direito ao exercício da cidadania. 

 

 

                                            
891 NUNES, Antonio Carlos Ozório. Corrupção: O combate através da prevenção. In: PIRES, Luis Manuel 
Fonseca; ZOCKUN, Maurício; ADRI, Renata Porto (Coord.). Corrupção, ética e moralidade administrativa. 
Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 15. 
892 FURTADO, Lucas Rocha. As raízes da corrupção no Brasil: estudos de casos e lições para o futuro. Belo 
Horizonte: Fórum, 2015, p. 35. 
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2.5 A prática da corrupção como causa de restrição dos direitos fundamentais da pessoa 

humana e de limitação do acesso aos serviços públicos  

 

 

A corrupção possui impactos negativos no meio social, ao privar as pessoas do acesso 

à prestação dos serviços públicos e ao restringir a liberdade e o exercício dos direitos 

fundamentais dos indivíduos. A prática do abuso do poder para obtenção de vantagens 

privadas poderá resultar na transgressão das obrigações normativas do Estado de assegurar os 

princípios da boa governança da gestão pública, de garantir o acesso à prestação dos serviços 

públicos à população e de proteger ou concretizar os direitos fundamentais das pessoas em um 

regime democrático. 

Os atos de corrupção cometidos pelos agentes públicos e pelos particulares poderão 

caracterizar violações (direta e indireta) aos direitos fundamentais da pessoa humana e 

transgressões às obrigações do poder público, ao restringir o exercício das prerrogativas de 

participação política e social dos indivíduos e ao limitar o acesso e a respectiva 

disponibilização da prestação dos serviços públicos essenciais à população. Os direitos civis, 

políticos, econômicos e sociais consagrados no ordenamento jurídico e nos documentos 

jurídicos internacionais são vulnerados pelos atos de corrupção, ao satisfazer os interesses 

privados dos agentes públicos e de terceiros, em detrimento do interesse da coletividade. 

Em uma melhor análise, Víctor García San Inocencio e Víctor Rivera Hernánd 

entendem que a prática da corrupção nos setores públicos culmina na deterioração da 

integridade, na redução do bem-estar social e na privação dos direitos humanos. Ou seja, os 

atos de corrupção perpetrados pelos agentes públicos resultam na violação dos direitos 

fundamentais das pessoas e compromete a capacidade do Estado de prestar os serviços 

públicos893.  

                                            
893 INOCENCIO, Víctor García San; HERNÁNDEZ, Víctor Rivera. Derechos Humanos y Corrupción. San 
Juan: Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico, 2015, p. 25-26. Nesse sentido, Víctor García San Inocencio 
e Víctor Rivera Hernánd discorrem nos seguintes termos: “Para fines de este Informe es importante establecer 
que en todos los enfoques de corrupción antes mencionados se experimenta un beneficio personal o a terceros/as, 
una merma en el patrimonio público o una lesión a la función o integridad pública que, a su vez, reduce el 
bienestar social y lacera el interés público. De ahí la pertinencia que esa laceración y daño afecte los derechos 
humanos. La lesión a los derechos humanos provocada por los actos u omisiones corruptas se manifiesta de 
manera absolutamente directa y a modo de consecuencia. En el primer caso, asistimos a la actuación corrupta 
inequívocamente dirigida a eliminar, restringir o interferir con el ejercicio y disfrute de los derechos humanos. 
Pongamos por caso el de un/a juez/a corrupto/a que a base de un soborno deja de adjudicar los derechos que 
pertenecen a alguien o los anula. O tomemos el caso de un/a policía que persigue y violenta los derechos de una 
persona, acusándola sin fundamento, por lucro o cualquier otro motivo. En ambos casos el acto de corrupción va 
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No mesmo sentido, Mary Robinson reconhece que a corrupção é causa de violação dos 

direitos humanos porque atinge as pessoas mais pobres e vulneráveis da sociedade, tendo em 

vista que não dispõem de meios de defesa para assegurar o exercício dos seus direitos 

reconhecidos pela ordem jurídica e para obter o acesso à prestação dos serviços públicos em 

igualdade de condições. Em contrapartida, os direitos de participação política dos cidadãos 

são restringidos pela corrupção, por meio do pagamento de subornos, da manipulação dos 

meios de comunicação e pelas fraudes em processos eleitorais, intimidações e pela 

manipulação dos meios de comunicação, o que resulta em uma desigualdade política e uma 

desproporcional desvantagem ao candidato894. 

No período renascentista, Nicolau Maquiavel destacava sua preocupação com os 

impactos da corrupção dos governos sobre a liberdade dos cidadãos e o bem comum da 

sociedade romana, asseverando que a corrupção representa uma inaptidão do cidadão obter 

liberdade num determinado Estado por conta da relação de desigualdade, ou seja, a corrupção 

sistêmica prejudica a manutenção da ordem social e a conservação da liberdade das pessoas 

de participarem dos assuntos políticos. Nesse passo, a corrupção representa uma causa da 

desordem social e de restrição da liberdade dos cidadãos, haja vista que os governantes 

usurpam do poder atribuído para manipular as leis e conquistar ou manter o poder estatal, com 

o intuito de satisfazer seus interesses particulares em detrimento do interesse coletivo895. 

A abordagem teórica da corrupção como causa de violação dos direitos fundamentais 

da pessoa humana e de transgressão das obrigações do poder público de assegurar o acesso e a 

                                                                                                                                        
dirigido sin duda a violentar un derecho humano. Por otro lado, está el acto u omisión corrupta cuyo efecto o 
consecuencia es preterir, dilatar, reducir o menoscabar el disfrute de derechos, para cuya materialización se 
requiere la utilización de recursos públicos. Cuando el efecto es de desaparición, desvío de propósitos, 
enajenación, apropiación o de utilización ilegal del recurso público o del fin público, se lesiona entonces el 
disfrute de derechos humanos de los/las integrantes de la sociedad en general o de grupos específicos a quienes 
tales recursos y función pública iban dirigidos. En el primer caso, se asesta un golpe directo y medular a los 
derechos humanos de una persona. En el segundo caso, se suelen afectar más los derechos humanos de los/las 
integrantes de un conglomerado vecinal, comunitario o social, y en una cuota indeterminada, los derechos de 
todos y todas.”. 
894 ROBINSON, Mary. Corruption and Human Rights. In: TRANSPARENCY INTERNATIONAL. Global 
Corruption Report 2004: Political Corruption. Berlin: Transparency International, London: Pluto Press, 2004, p. 
07/08. 
895 MACHIAVELLI, Niccolò. Comentários sobre a primeira década de Tito Lívio. 3ª ed. Brasília: Universidade 
de Brasília, 1994, p.73-77. Segundo Nicolau Maquiavel, a sociedade corrompida que vive sob o domínio de um 
príncipe é incapaz de manter a ordem social e de recobrar a liberdade dos cidadãos, ainda que o príncipe seja 
destruído e substituído por outro governante. No reinado dos Tarquínios, o povo romano possuía liberdade e as 
virtudes cívicas de participação nos interesses da pólis porque não estavam corrompidos, mas depois da morte e 
a extinção de todos os Césares se tornou impossível resgatar a liberdade dos cidadãos, uma vez que a cidade e o 
império estavam infectados por uma profunda corrupção sistêmica. No entanto, para que Roma pudesse resgatar 
e manter a liberdade dos cidadãos foi necessário a promulgação de novas leis e o estabelecimento de novas 
instituições no Estado com um governo virtuoso. 
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disponibilidade dos bens e da prestação serviços estatais encontra fundamento na teoria 

contratualista, tendo em vista que os indivíduos renunciaram a sua condição natural para 

formar uma sociedade civil e para instituir uma organização política regida por meio de 

normas jurídicas, visando estabelecer uma limitação do exercício do poder e resguardar a 

proteção da liberdade e dos direitos das pessoas contra os abusos e opressões dos governantes 

ou de terceiros.  

Os principais defensores do contratualismo - Thomas Hobbes, John Locke e Jean 

Jacques Rousseau - justificam a construção do poder político pela formação do contrato 

social, em que os homens consentiram em associar coletivamente para instituírem uma 

organização política e para estabelecerem uma multiplicidade de direitos e obrigações, com a 

finalidade de subordinar as ações dos governantes às normas jurídicas, de garantir uma 

segurança social e de resguardar a proteção da liberdade e dos direitos das pessoas896. Em 

síntese, os motivos associados aos interesses das pessoas de abdicar a sua liberdade e os 

direitos naturais para viver em sociedade civil são para usufruir de uma maior segurança ao 

resguardar a liberdade e os direitos das pessoas pela ordem jurídico-positiva, para garantir a 

autorrealização do homem como ser social, para limitar o exercício do poder político e para 

promover a realização do bem comum e uma boa governança897. 

A estrutura do pensamento contratualista é subdividida em três correntes semelhantes. 

A primeira corrente da teoria contratualista é a absolutista (Thomas Hobbes, Baruch Spinoza 

e Samuel Pufendorf), sendo que justificava a formação do pacto social e a ordenação racional 

do Estado por um poder absoluto ao soberano (monarquia), com a capacidade de garantir a 

pacificação social e a realização do bem comum dos cidadãos. A segunda corrente da teoria 

contratualista é a liberal (John Locke e Immanuel Kant), sendo que acentuava a formação do 

contrato social para resguardar a proteção dos direitos naturais das pessoas - vida, liberdade e 

propriedade -, em face dos abusos dos governantes, com também para possibilitar o controle 

ou a limitação do exercício do poder político pelas assembleias representativas. Por 

conseguinte, a terceira corrente contratualista é a democrática (Jean-Jacques Rousseau), em 

que reconheceu a formação do pacto social para instituir o poder político com base na 

                                            
896 BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política. 12ª ed. 
Brasília: Universidade de Brasília, 2010, p. 272 e 279. O contrato social representa a necessidade dos indivíduos 
de basear as suas relações sociais e políticas por um instrumento de racionalização pelo direito ou para consagrar 
a condição formal de existência jurídica do Estado, com o estabelecimento de direitos e obrigações.    
897 RAMOS, Dircêo Torrecilhas. Direitos Fundamentais nas crises. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva 
(Coord.). As vertentes do direito constitucional contemporâneo. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002, p. 154. 
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soberania da vontade geral e para conservar a liberdade e os direitos fundamentais das pessoas 

em igualdade de condições898.  

O contrato social simboliza a origem da formação da sociedade civil e o fundamento 

racional da legitimidade do poder político, em que os homens renunciaram o estado de 

natureza e os seus direitos naturais para associarem em uma organização político e social 

como expressão da vontade coletiva (passagem do estado de natureza para a sociedade civil), 

para constituírem um poder político legítimo com base na soberania inalienável do povo 

(transferência do poder do povo para os governantes), bem como para submeterem às normas 

jurídicas editadas pelo Estado em igualdade de condições (submissão às leis positivas e a 

instituição do poder coercitivo), visando garantir a paz social e a consecução do bem 

comum899.  

No ponto de vista de John Locke, o fundamento do poder político advém do 

consentimento dos membros da comunidade que é outorgado pelo contrato social, ao 

delimitar a passagem do estado de natureza para a sociedade política. O objetivo do ingresso 

do homem na ordenação social consiste em garantir a fruição dos seus direitos naturais de 

liberdade e de propriedade exposta à invasão e transgressão de terceiros, como também para 

resguardar a conservação dos bens fundamentais dos indivíduos e da vida humana900. A 

necessidade da instituição de um pacto social é justificar de maneira racional, a legitimidade 

da construção do Estado e da consagração de um conjunto de direitos e deveres aos membros 

da comunidade política, com o intuito de regular os comportamentos sociais, de limitar o 

exercício do poder político e de proteger os bens e valores da pessoa humana. 

O poder político estabelece um conjunto de orientações jurídico-normativas para 

regular as relações intersubjetivas dos indivíduos, tendo em vista a natureza social do ser 

humano. Em outras palavras, o poder político é responsável pela produção de comandos 

normativos que imponham determinados comportamentos aos membros da coletividade, com 

aptidão para enunciar direitos, para estabelecer obrigações e para aplicar sanções pela 

transgressão das leis positivadas. Nesse passo, o Estado é uma entidade personalizada e 

instituído pelo poder político, que se destina à organização da sociedade humana, das 

                                            
898 BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política. 12ª ed. 
Brasília: Universidade de Brasília, 2010, p. 281.  
899 SOUSA; José Pedro Galvão de; GARCIA; Clovis Lema; CARVALHO, José Fraga Teixeira de. Dicionário 
da Politica. São Paulo: T.A Queiroz, 1998, p. 131-132. 
900 MORO, Sérgio Fernando. Jurisdição Constitucional como democracia. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2004, p. 122-123. 
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atividades e funções estatais; ao estabelecimento de objetivos comuns dissociados aos 

interesses particulares e pessoais dos indivíduos e dos governantes; a enunciação de direitos e 

deveres recíprocos aos indivíduos e à aplicação de meios coercitivos para fazer respeitar as 

normas jurídicas e a manutenção da ordem político-social; e, ao consagrar a autonomia dos 

fins, visando garantir o interesse público e a ideia de bem comum901. 

A instituição do Estado viabilizou o reconhecimento da personalidade jurídica dos 

indivíduos para titularizar direitos e obrigações na ordem social, com o escopo de garantir 

uma maior estabilidade nas suas relações e a segurança social. Em seguida, a organização 

social passou a ser regida por uma Lei Fundamental, visando proteger os bens e valores 

fundamentais dos indivíduos e limitar os abusos do poder político dos agentes estatais. A 

Constituição outorgou às pessoas e ao poder público um conjunto de prerrogativas e deveres 

fundamentais para garantir o respeito, a proteção e a concretização dos direitos fundamentais 

dos indivíduos, em face das ilegalidades abusivas cometidas pelos governantes.   

Como se depreende, os ideais contratualistas procuraram atribuir uma legitimidade 

racional à formação da organização política e social, por meio da elaboração de um pacto 

coletivo e democrático, em que as pessoas abdicavam a sua condição natural de liberdade e 

transferiam para o Estado os seus direitos naturais, com o propósito de garantir uma segurança 

social, a realização do bem comum de todos os indivíduos e o controle dos abusos, 

intromissões e opressões perpetradas pelos governantes e por terceiros. Em contrapartida, o 

Estado passou a elaborar Constituições escritas para disciplinar as condutas sociais e para 

regular a organização política, reconhecendo a aptidão das pessoas de titularizar direitos e 

obrigações na ordem civil e estabelecendo um conjunto de prerrogativas e deveres para 

resguardar a proteção da liberdade, dos direitos fundamentais e das dimensões da dignidade 

da pessoa humana.         

Todavia, o pacto social fundador do Estado passa a ser dissolvido com a corrupção 

perpetrada pelos governantes ou representantes do povo, em virtude da prática do abuso de 

poder dos agentes públicos para satisfazer seus interesses privados, em detrimento do 

interesse da coletividade e da realização do bem comum, assim como em razão da usurpação 

de competência de um poder em relação a outro poder do Estado. Os princípios fundamentais 

do pacto social são deteriorados quando os governantes ou os agentes públicos solicitam ou 

aceitam o pagamento de subornos, apropriam ou desviam os bens e os recursos do Estado ou 
                                            
901 GOUVEIA, Jorge Bacelar. Manual de Direito Constitucional. 4ª ed. Coimbra: Almedina, 2011, p. 114 e 141-
142.  
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praticam abusos de poder com a intenção de obter vantagens indevidas para satisfazer seus 

interesses privados, causando uma perda de confiança dos cidadãos nos seus representantes e 

a transgressão dos direitos naturais dos seus súditos. 

Na concepção de John Locke, as causas de degeneração da comunidade e do 

rompimento do contrato social são provenientes dos atos de corrupção cometidos pelos 

agentes políticos, que são materializados pela conquista do governo, pela usurpação do poder, 

pela tirania ou o abuso de poder e pela dissolução do governo. A conquista do governo por 

uma invasão externa causa a dissolução da sociedade e do governo civil, haja vista os 

indivíduos retornam ao estado de natureza com a liberdade de agir por conta própria e não 

estão submetidos a obediência do governo imposto pelo conquistador ou de suas leis. A 

usurpação do poder representa uma conquista injusta, tendo em vista que o agente político 

usurpador possui a posse de um poder a que um terceiro pertence de direito. A tirania é o 

abuso de poder praticado pelo agente político, por exercer inadequadamente o poder estatal 

para obter vantagens privadas contra o bem comum do povo ou por cometer abusos para obter 

benefícios particulares, em detrimento do interesse da coletividade. Por último, a dissolução 

do governo representa o exercício abusivo do poder pelos agentes políticos, por agirem 

contrariamente ao encargo que receberam pelo povo e por violarem os direitos naturais sobre 

a vida, a liberdade e a propriedade de seus súditos902. 

Nessa linha de análise, os atos de corrupção cometidos pelos agentes políticos anulam 

o contrato social construído pelo consenso comunitário dos seus membros (povo) e ameaçam 

a liberdade e os direitos fundamentais das pessoas, tendo em conta a subversão da 

legitimidade do poder político de representação popular e a dissociação da realização do bem 

comum para satisfazer interesses privados dos governantes. Por tais razões, a corrupção 

consubstancia em uma conduta ilegal e no exercício abusivo do poder estatal cometido pelo 

agente público, com o objetivo de obter vantagens indevidas para satisfazer seus interesses 

privados, o que resulta na ruptura das diretrizes do pacto social e na perda de confiança dos 

cidadãos nos seus representantes políticos. 

O art. 12 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 1789 reconhece que a 

garantia dos direitos do homem e do cidadão necessita de uma ação política voltada para a 

realização do bem comum e não para os fins particulares daqueles em que o poder do Estado é 

                                            
902 JORGE, Vladimyr Lombardo. John Locke: lei e propriedade. In: FERREIRA, Lier Pires; GUANABARA, 
Ricardo; JORGE, Vladimyr Lombardo (Org.). Curso de Ciência Política: grandes autores do pensamento 
político moderno e contemporâneo. 3ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013, p. 130-133. 
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confiado pelos cidadãos903. A norma estabelece um mandamento aos agentes públicos para 

agirem visando o interesse público e a promoção do bem comum de todos, a fim de manter a 

ordem, a segurança do pacto social e de preservar a confiança dos cidadãos outorgadas em 

favor de seus representantes para agirem em prol da coletividade.    

Na perspectiva do Estado Constitucional, o princípio democrático apresenta duas 

funções, uma de oportunizar o processamento de transformações sociais orientadas segundo o 

interesse público da coletividade e a outra de assegurar a proteção dos direitos fundamentais e 

da dignidade da pessoa humana contra os abusos de poder904. Os agentes públicos devem 

pautar suas ações no princípio de que o interesse público e coletivo possui supremacia sobre 

os interesses privados e no princípio de que os agentes públicos não têm disponibilidade sobre 

o interesse público, uma vez que os interesses da coletividade foram confiados pelos cidadãos 

à guarda e a realização por meio de seus representantes905.  

Dessa forma, oportuno ressaltar que a Constituição dos Estados Unidos da América de 

1791 e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 1789 são os primeiros documentos 

formais materializados com base nos ideais da teoria contratualista liberal ou do liberalismo 

constitucionalista, ao reconhecer e positivar em normas escritas um conjunto de liberdades e 

direitos em favor dos indivíduos, como resposta aos abusos do poder monárquico absolutista e 

para limitar o exercício do poder estatal906. O contratualismo legitimou o poder político e 

estabeleceu a regulamentação das relações entre os indivíduos e o Estado por meio de normas 

jurídicas, em que os membros da sociedade passaram a titularizar prerrogativas em face dos 

poderes públicos e os Estados terem obrigações de realizar o bem comum e de assegurar 

condições para proteger e concretizar os direitos fundamentais para viver com dignidade. 

Em suma, os agentes públicos que cometerem abusos de poder para obter vantagens 

indevidas ou agirem por interesses particulares contrários ao interesse comum da coletividade 

                                            
903 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 1789. Disponível 
em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0cria%C3%A7%C3%A3o-
da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/decla-racao-de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-
1789.html>. Acesso em 13 de dez. 2016. 
904 HÄBERLE, Peter. A dignidade humana e a democracia pluralista - seu nexo interno. In: SARLET, Ingo 
Wolfgang. Direitos fundamentais, informática e comunicação: algumas aproximações. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2007, p. 14. 
905 FIGUEIREDO, Marcelo; GARCIA, Monica Nicida. Corrupção e Direito Administrativo. In: SPECK, Bruno 
Wilhelm (Org.). Caminhos da transparência: análise dos componentes de um sistema nacional de integridade. 
Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 2002, p. 54-55. 
906 ROJAS, Claudio Nash; BASCUÑÁN, Pedro Aguiló; CAMPOS, María Luisa Bascur. Corrupción y Derechos 
Humanos: una mirada desde la jurisprudência de la corte interamericana de derechos humanos. Chile: Centro de 
Derechos Humanos de la Faculdad de Derecho de la Universidad de Chile, 2014, p. 21. 
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provocam uma violação da confiança outorgada pelos cidadãos nos seus representantes e a 

respectiva transgressão do pacto social pela ilegitimidade do exercício do poder, assim como 

autorizam uma desobediência civil e a resistência contra o exercício do poder ilegítimo, com 

fundamento no direito natural de o indivíduo desobedecer ordens ilegítimas e de resistir 

contra os abusos de poder dos governantes.  

Os atos de corrupção colocam em risco a liberdade dos cidadãos e a democracia, 

restringem os direitos fundamentais e privam as pessoas do acesso à prestação dos serviços 

públicos, sobretudo quando os agentes públicos e particulares realizam o pagamento de 

subornos para comprar votos a candidatos de mandato eletivo, realizam o pagamento de 

subornos por meio de doações ilegais em campanha eleitoral, apropriam ou desviam bens e 

recursos públicos destinados à prestação dos serviços públicos, relacionados ao direito à 

educação, ao direito à saúde e ao direito à seguridade social. 

Portanto, os abusos de poder praticados pelos agentes públicos representam o 

exercício ilegítimo do poder político, em razão de transgredir as normas jurídicas instituídas 

pela entidade estatal e pelo pacto social, destinadas à proteção da liberdade e dos direitos 

fundamentais, a defesa da ordem comunitária e à realização do bem comum da coletividade. 

A corrupção compromete a confiança dos cidadãos depositadas nos agentes públicos para agir 

em favor do interesse da coletividade, da realização dos direitos fundamentais das pessoas e 

da capacidade do Estado de resguardar o acesso e a disponibilização dos serviços públicos à 

população907. 

Não obstante, a relação entre os direitos da pessoa humana e a corrupção está previsto 

no documento da revolução francesa, sendo elaborado com base nas reivindicações populares 

para proteger a liberdade e os direitos dos cidadãos contra os abusos de poder e da corrupção 

dos governantes. O preâmbulo da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 

                                            
907 SWEENEY, Gareth. Linking acts of corruption with specific human rights. In: EUROPEAN 
PARLIAMENT´S SUBCOMMITTEE ON HUMAN RIGHTS. Corruption and human rights in third countries. 
Belgium: European Union, 2013, p. 8. A corrupção viola os direitos humanos quando os atos de corrupção 
causam restrições às prerrogativas das pessoas ou limitações a prestação dos serviços públicos. O pagamento de 
suborno destinado à compra de votos e as doações ilegais para campanhas eleitorais causa ofensa ao direito de 
participação política em igualdade de condições aos candidatos. A apropriação e os desvios de recursos públicos 
prejudicam a capacidade do Estado de assegurar o acesso e a disponibilização da prestação dos serviços públicos 
aos membros da comunidade política e o respectivo cumprimento das obrigações políticas e jurídicas de 
concretizar os direitos da pessoa humana. 
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destaca que o desrespeito e o desprezo com a liberdade e os direitos fundamentais das pessoas 

são provenientes da prática das injustiças sociais e da corrupção dos governos908. 

A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão eclodiu uma renovação das 

estruturas sociopolíticas e consagrou um novo regime indissociável aos ideais de proteção da 

dignidade da pessoa humana, em contraposição à monarquia absoluta e aos privilégios 

feudais, com a finalidade de atender os anseios da classe burguesa de garantir a proteção da 

propriedade privada, a legalidade da cobrança de tributos e a proteção dos direitos da pessoa 

humana contra os abusos e a opressão dos agentes políticos909. 

Do mesmo modo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos reconheceu a 

necessidade de assegurar a proteção dos direitos da pessoa humana contra as arbitrariedades 

dos governantes e os abusos de poder praticados pelos agentes públicos, com o objetivo de 

resguardar os bens e os valores do ser humano, o exercício dos direitos fundamentais e a 

prestação dos serviços públicos aos cidadãos. O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e 

Políticos910 e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais911 também 

reconhecem a dignidade da pessoa humana como o fundamento da liberdade, da justiça e da 

paz mundial, assim como das obrigações e responsabilidades dos Estados de assegurar a 

proteção e a efetivação dos direitos fundamentais da pessoa humana, em face das ilegalidades 

praticadas por terceiros, bem como de garantir o desenvolvimento socioeconômico para 

erradicar as desigualdades, as discriminações, as exclusões e as práticas de injustiças sociais. 

Os documentos internacionais de combate à Corrupção assinados e ratificados pelo 

Estado brasileiro expressam as preocupações dos países com os riscos e consequências da 

corrupção nos regimes democráticos. Os preâmbulos da Convenção Interamericana contra a 

Corrupção912 e da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção913 reconhecem as 

ameaças e a gravidade dos atos de corrupção sobre a estabilidade política por conta da falta de 

                                            
908 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 1789. Disponível 
em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0cria%C3%A7%C3%A3o-
da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/decla-racao-de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-
1789.html>. Acesso em 13 de dez. 2016. 
909 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015, 
p.163-170. 
910 BRASIL. Decreto nº 592, de 6 de julho de 1992. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm>. Acesso em 7 de jan. 2017. 
911 BRASIL. Decreto nº 591, de 6 de julho de 1992. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0591.htm>. Acesso em 7 de jan. 2017. 
912 BRASIL. Decreto nº 4.410, de 7 de outubro de 2002. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4410.htm>. Acesso em 7 de jan. 2017. 
913 BRASIL. Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/D5687.htm>. Acesso em 7 de jan. 2017. 
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representatividade e do comprometimento da legitimidade do poder, sobre a sociedade por 

conta da deterioração dos valores morais e dos princípios de justiça social, bem como para o 

Estado de Direito pelo comprometimento das obrigações de proteção e efetivação dos direitos 

da pessoa humana e de assegurar o desenvolvimento socioeconômico. 

A Organização das Nações Unidas (ONU) analisa a corrupção como um obstáculo às 

obrigações do Estado e ao exercício dos direitos humanos, realizando pesquisas e trabalhos de 

conscientização dos impactos negativos provocados pela corrupção sobre o exercício dos 

direitos das pessoas, assim como estimulando a prática de boas condutas de integridade como 

medidas anticorrupção, no sentido de promover a efetivação da dignidade da pessoa humana. 

Nos últimos anos, a organização elaborou documentos internacionais reconhecendo que os 

atos de corrupção são causas de violação dos direitos humanos, de obstáculo à boa 

governança e ao desenvolvimento socioeconômico dos países, de inviabilização do 

cumprimento das obrigações do Estado de proteger e efetivar os direitos das pessoas e de 

garantia da prestação dos serviços públicos. 

Os impactos da corrupção sobre os direitos humanos foram analisados e abordados 

pelas Comissões da Organização das Nações Unidas, apresentando um consenso que os atos 

de corrupção e os abusos de poder perpetrados pelos agentes públicos e particulares possuem 

correlações com as restrições do gozo dos direitos civis, políticos, econômicos e sociais, como 

também com a incapacidade dos Estados de implementar os princípios da boa governança e 

de satisfazer suas obrigações políticas e jurídicas de proteger e promover a concretização dos 

direitos e da dignidade da pessoa humana, conforme pode constatar nos seguintes 

documentos: 

 

 Em 14 de dezembro de 2004, o Escritório do Alto Comissário das Nações Unidas 
para os Direitos Humanos (OHCHR) e o Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD), em colaboração com o Governo da República da Coréia 
do Sul promoveram a realização de um seminário sobre a prática da boa governança 
para assegurar a promoção dos direitos humanos. O objetivo do seminário era 
discutir a relação entre a boa governança e os impactos sobre os direitos humanos, 
subdividido em quatro sessões de trabalho: promoção do Estado de Direito, 
prestação de serviços que contribuem para realização dos direitos humanos, 
fortalecimento das instituições democráticas, da participação política e de combate à 
corrupção nos setores públicos e privados. No painel sobre o combate à corrupção 
foram realizadas várias abordagens de ligação entre a prática da corrupção com os 
direitos humanos, ressaltando que os atos de corrupção violam os direitos humanos, 
ao prejudicar o exercício dos direitos subjetivos e ao comprometer a boa governança 
do Estado. Em contrapartida, destacaram a necessidade de combater a corrupção 
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para promover a transparência, da responsabilidade do governo e a participação da 
sociedade civil (E/CN.4/2005/97)914. 

 
 Em 12 de fevereiro de 2007, o Escritório do Alto Comissário das Nações Unidas 
para os Direitos Humanos (OHCHR), em colaboração com o Governo da República 
da Polônia realizaram uma Conferência sobre o combate à corrupção, a boa 
governação e os direitos humanos. O objetivo da era aprofundar as discussões sobre 
a contribuição da prática da boa governança em relação ao combate à corrupção e a 
promoção dos direitos humanos. Os trabalhos foram subdivididos em quatro sessões 
versando sobre o impacto da corrupção nos direitos humanos, sobre os direitos 
humanos e os princípios de boa governança para combater a corrupção, sobre o 
papel da sociedade civil, do setor privado e dos meios de comunicação e, sobre o 
combate à corrupção e a proteção dos direitos humanos. Em suma, no relatório os 
participantes reconheceram a prática da corrupção como causa de violações e 
restrições aos direitos humanos, assim como ressaltaram a importância de combater 
a corrupção com a proteção simultânea dos direitos da pessoa humana, mediante a 
participação da sociedade civil e dos setores da iniciativa privada (A/HRC/4/71)915. 

 
 Em 29 de dezembro de 2011, o Escritório do Alto Comissário das Nações Unidas 
para os Direitos Humanos (OHCHR) realizou estudos sobre o impacto negativo da 
não repatriação dos fundos ilícitos aos países de origem, sob a perspectiva dos 
direitos econômicos, sociais e culturais. No relatório, ressaltou que a remessa de 
valores ilícitos provenientes dos desvios de recursos públicos prejudica o Estado no 
cumprimento com as obrigações dos direitos humanos, bem como que a repatriação 
dos valores e produtos da corrupção ao país de origem poderá ser alocado com a 
efetivação dos direitos humanos e com implementação dos princípios de boa 
governança (A/HRC/19/42)916. 

 
 Em 18 de abril de 2013, a Comissão dos Direitos Humanos apresentou um 
relatório resumido do painel sobre os impactos negativos da corrupção em relação 
ao exercício dos direitos humanos. Os objetivos da realização do painel de discussão 
eram sensibilizar os participantes para os efeitos da corrupção sobre o exercício dos 
direitos humanos e sobre a limitação do acesso e da disponibilidade da prestação dos 
serviços públicos, apresentar os desafios do combate à corrupção na perspectiva dos 
direitos humanos, assim como elaborar recomendações aos Estados-membros para 
promoverem a proteção dos direitos humanos por meio das iniciativas de combate à 
corrupção. Os participantes reconheceram que a prática da corrupção viola os 
direitos humanos e representa um obstáculo para redução dos problemas mundiais 
(A/HRC/23/26)917. 

 
 Em 23 de dezembro de 2013, a Comissão de Direitos Humanos apresentou o 
relatório do Escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos 
Humanos (OHCHR) sobre o papel dos serviços públicos como um componente 

                                            
914 UNITED NATIONS, Commission on Human Rights. The role of good governance in the promotion of 
human rights: Note by the United Nations High Commissioner for Human Rights. 14 December 2004 
(E/CN.4/2005/97) 
915 UNITED NATIONS, Commission on Human Rights. Note by the United Nations High Commissioner for 
Human Rights transmitting to the Human Rights Council the report on the United Nations Conference on anti-
corruption, good governance and human rights (Warsaw, 8 and 9 November 2006). 12 February 2007 
(A/HRC/4/71) 
916 UNITED NATIONS, Commission on Human Rights. Comprehensive study on the negative impact of the 
non-repatriation of funds of illicit origin to the countries of origin on the enjoyment of human rights, in 
particular economic, social and cultural rights. 14 December 2011 (A/HRC/19/42). 
917 UNITED NATIONS, Commission on Human Rights. Summary report of the Human Rights Council panel 
discussion on the negative impact of corruption on the enjoyment of human rights. 18 April 2013 
(A/HRC/RES/17/23). 
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essencial para implementação dos princípios da boa governança e para promoção 
dos direitos humanos. Por seu turno, o relatório destacou que a aplicação dos 
princípios de boa governança aos serviços públicos (transparência, responsabilidade 
e integridade) representa um mecanismo preventivo contra a corrupção 
(A/HRC/25/27)918. 
 
 Em 05 de janeiro de 2015, a Comissão de Direitos Humanos apresentou o relatório 
conclusivo sobre os impactos negativos da corrupção ao exercício dos direitos 
humanos. Em síntese, a Comissão reconheceu que a prática da corrupção viola direta 
e indiretamente os direitos humanos, ao restringir as prerrogativas de exercício e ao 
limitar o desenvolvimento da pessoa, assim como ao impedir o cumprimento das 
obrigações dos Estados de promover a proteção e concretização dos direitos civis, 
políticos, sociais, econômicos e culturais. Assim como, houve recomendações aos 
Estados-membros para elaborarem medidas preventivas de combate à corrupção e 
para estabelecer políticas públicas ou ações estratégias de integração entre os 
sistemas de proteção dos direitos humanos e as iniciativas de combate à corrupção 
(A/HRC/28/73)919. 
 
 Em 10 de fevereiro de 2015, o perito independente apresentou um relatório sobre a 
análise dos fluxos de valores ilícitos, dos efeitos da dívida externa e de outras 
obrigações econômico-financeiras internacionais dos Estados, associado aos direitos 
humanos. Em síntese, o relatório ressaltou que as movimentações financeiras ilícitas 
provenientes do crime de corrupção (subornos e desvios de recursos públicos), 
comprometem o desenvolvimento econômico, social e político do país, tendo em 
vista a redução na arrecadação de receitas públicas, a deterioração dos valores 
democráticos e os prejuízos causados com o agravamento da pobreza, das 
desigualdades e com as violações dos direitos humanos. Por outro lado, destacou 
que os países emergentes perderam US$ 991 bilhões de dólares com os fluxos 
financeiros ilícitos no ano de 2012, gerando uma perda anual mais do que os custos 
estimados para realização dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio 
(A/HRC/28/60)920. 

 

Nesse sentido, a Organização das Nações Unidas reconhece que os atos de corrupção 

representam um obstáculo para a realização dos direitos humanos, ao desenvolvimento 

socioeconômico dos países e para a implementação dos princípios fundamentais da boa 

governança - transparência, responsabilidade do governo, prestação de contas e participação 

social -, sendo um conjunto de prerrogativas outorgas aos indivíduos que auxiliam no 

enfrentamento da corrupção e na concretização dos direitos humanos921. 

                                            
918 UNITED NATIONS, Commission on Human Rights. Report of the United Nations High Commissioner for 
Human Rights on the role of the public service as an essential component of good governance in the promotion 
and protection of human rights. 23 December 2013 (A/HRC/25/27). 
919 UNITED NATIONS, Commission on Human Rights. Final report of the Human Rights Council Advisory 
Committee on the issue of the negative impact of corruption on the enjoyment of human rights. 5 January 2015 
(A/HRC/28/73). 
920 UNITED NATIONS, Commission on Human Rights. Illicit financial flows, human rights and the post-2015 
development agenda: Interim study by the Independent Expert on the effects of foreign debt and other related 
international financial obligations of States on the full enjoyment of all human rights, particularly economic, 
social and cultural rights, Juan Pablo Bohoslavsky. 10 February 2015 (A/HRC/28/60). 
921 OFFICE OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS. The human rights 
case against Corruption. Geneva: United Nations, 2013, p. 4-5. 
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A Comissão dos Direitos Humanos entende que os trabalhos de combate à corrupção 

são necessários para fortalecer a proteção dos direitos da pessoa humana e para promover a 

conscientização e a sensibilização da opinião pública sobre as consequências negativas da 

corrupção no meio econômico, político e social. A Comissão reconhece a relação das 

iniciativas de combate à corrupção com os sistemas de proteção aos direitos humanos sob dois 

enfoques: a primeira vertente é estabelecer a corrupção como um elemento de violação dos 

direitos fundamentais da pessoa humana e a segunda vertente é promover o enfrentamento da 

corrupção para assegurar a proteção e a respectiva concretização dos direitos fundamentais 

dos indivíduos922. 

Na declaração de abertura da 22ª Sessão do Conselho de Direitos Humanos, a Alta 

Comissária Navi Pillay argumentou que os impactos da corrupção estão associados com as 

violações dos direitos das pessoas, com a negação do direito de acesso à Justiça, com as 

desigualdades socioeconômicas, com a prática de injustiças sociais, com a deterioração das 

instituições democráticas e com a perda de confiança das pessoas em seus representantes. Em 

seguida, asseverou que os atos de corrupção prejudicam o Estado de Direito, ao resultar na 

violação da liberdade e das prerrogativas dos indivíduos e ao comprometer a capacidade do 

poder público de promover a efetivação dos direitos civis, políticos, econômicos e sociais923.  

O Conselho Internacional dos Direito Humanos sustenta que corrupção restringe os 

direitos humanos quando os indivíduos não conseguem obter o acesso à justiça para defender 

suas reinvindicações legítimas, quando os indivíduos não conseguem obter o acesso aos 

serviços de saúde ou quando os profissionais solicitam o pagamento de subornos para realizar 

o atendimento dos serviços médicos, quando as pessoas não possuem o acesso à educação ou 

quando as instituições de ensino não oferecem uma qualidade educacional por conta dos 

                                            
922 OFFICE OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS. Social media 
campaing: The human rights case against corruption. Disponível em: 
<http://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/GoodGovernance/Pages/HumanRightsAgainstCorruption.aspx>
. Acesso em 20 de abr. 2016. Como pode observar, a Comissão dos Direitos Humanos desenvolve os trabalhos 
da corrupção com os direitos humanos, sob duas perspectivas. Na primeira perspectiva, reconhece a prática da 
corrupção como violação dos direitos humanos, em razão da restrição do exercício dos direitos civis, políticos, 
econômicos, sociais e culturais. Na segunda perspectiva, reconhece o combate à corrupção para promover a 
defesa dos direitos humanos, uma vez que a aplicação dos princípios fundamentais da boa governança de 
transparência, de participação social, de responsabilidade do governo e de prestação de contas, representam um 
conjunto de mecanismos destinados à prevenção e a repressão contra o abuso de poder.  
923 OFFICE OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS. The human rights 
case against Corruption. Geneva: United Nations, 2013, p. 8-9. 



330 

 

 

desvios de recursos públicos, bem como quando os cidadãos são privados de exercerem os 

seus direitos de participação política e social em igualdade de condições924. 

No mesmo sentido, a Comissão de Direitos Humanos da Organização dos Estados 

Americanos (OEA) reconhece que a corrupção não só prejudica a legitimidade do poder e das 

instituições, a perda de confiança da sociedade e o desenvolvimento dos povos, como também 

possui graves impactos sobre a liberdade e o exercício dos direitos fundamentais da pessoa 

humana925. Os atos de corrupção possuem consequências restritivas sobre os direitos 

econômicos, sociais e culturais, porque constitui um dos obstáculos do Estado de implementar 

medidas necessárias para assegurar a plena realização dos direitos humanos, tendo em vista 

que os recursos públicos arrecadados são aplicados com ineficiência ou são desviados para 

satisfazer interesses privados dos agentes públicos926. 

O Relator Especial sobre a Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos apresentou um resultado de pesquisa de campo sobre a pobreza e a 

liberdade de expressão nos Estados da Américas, revelando que a corrupção pública reduz a 

transparência dos atos do governo, prejudica as pessoas em condições vulneráveis (pobres) e 

limita a participação popular nos assuntos públicos, privando as pessoas de obterem o acesso 

à informação pública e impedindo o desenvolvimento das sociedades democráticas927. 

                                            
924 INTERNATIONAL COUNCIL ON HUMAN RIGHTS POLICY. Corruption and Human Rights: Making 
the connection. Geneva: Atar Roto Press SA, 2009, p. 23 e 26. 
925 COMISSIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Informe Anual de la Comissión 
Interamericana de Derechos Humanos 2005. Capítulo IV, Desarrollo de los Derechos Humanos en la Región, 
Ecuador. 27 febrero 2006. OEA/Ser.L/V/II.124 Doc. 7. Disponível em: 
<http://cidh.oas.org/annualrep/2005sp/indice2005.htm>. Acesso em 29 de abr. 2016. 
926 COMISSIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Tercer informe sobre la situación de los 
derechos humanos em Paraguay. Capítulo II, Institucionalidad Democrática, G. 9 marzo 2001. 
OEA/Ser./L/VII.110 Doc. 52. Disponível em: 
<http://www.cidh.org/countryrep/Paraguay01sp/cap.2.htm#G.CORRUPCIÓN>. Acesso em 29 de abr. 2016. 
927 COMISSIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Informe anual de la relatoría para la 
libertad de expresión 2002. Capítulo IV - Libertad de expresión y pobreza. El acceso a la información pública 
como ejercicio de la libertad de expresión de los pobres. Disponível em: 
<http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=329&lID=2>. Acesso em 6 de mai. 2016. Nesse 
sentido, uma parte do relatório sobre a liberdade de expressão expressa o seguinte: “21. La corrupción estatal 
afecta directamente a los pobres toda vez que, por ejemplo, los presupuestos relacionados con asignaciones de 
proyectos de obras públicas se encuentren involucrados.  El informe La voz de los pobres. ¿Hay alguien que nos 
escuche? señala que los pobres tienen amplia e íntima experiencia sobre el efecto adverso que tiene la corrupción 
en la atención de la salud, la educación, el abastecimiento de agua, la explotación forestal, los programas de 
ayuda que ofrece el gobierno y, en su caso, la asistencia social en sus vidas cotidianas. El fenómeno de la 
corrupción no solo atañe a la legitimidad de las instituciones publicas, a la sociedad, al desarrollo integral de los 
pueblos y a los demás aspectos de carácter mas general mencionados anteriormente sino que tiene además un 
impacto especifico en el disfrute efectivo de los derechos humanos de la colectividad en general y los pobres en 
particular. La Comisión ha sostenido que la corrupción tiene una incidencia adversa en el campo de la protección 
de los derechos económicos, sociales y culturales al decir: [La corrupción] es uno de los factores que puede 
impedir al Estado “adoptar las medidas necesaria... hasta el máximo de los recursos disponibles.. a fin de lograr 
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Por outro lado, a Comissão dos Assuntos Externos do Parlamento Europeu apresentou 

uma proposta de resolução versando sobre as implicações dos atos de corrupção nos setores 

públicos e privados e os seus impactos em relação ao exercício dos direitos humanos928. A 

relatora do projeto justifica que a preocupação do parlamento está relacionada com os riscos 

das propostas irresistíveis de corrupção oferecidas pelas economias emergentes aos 

investidores europeus e, por sua vez, a elaboração de uma lei anticorrupção tem por objetivo 

bloquear os bens provenientes da corrupção e impedir que os países que violem os direitos 

humanos ingressem na União Europeia sem restrições. Ademais, assevera que a cooperação 

das iniciativas de defesa dos direitos humanos e de combate à corrupção possui um auxílio 

recíproco nos trabalhos de repressão contra os abusos de poder e de promoção dos direitos 

humanos e dos princípios da boa governança929.  

Em 2013, o Parlamento Europeu aprovou uma Resolução reconhecendo que os atos de 

corrupção praticado nos setores públicos e privados agravam os resultados dos níveis de 

discriminação, de desigualdade, de exclusão e de injustiças sociais, por limitar o gozo dos 

direitos da pessoa humana, o acesso equitativo à participação política e a prestação dos 

serviços públicos essenciais ao desenvolvimento econômico e social, fazendo as seguintes 

ponderações: 

 

 
B. Considerando que a corrupção perpetua e agrava resultados desiguais, 
injustos e discriminatórios no que se refere ao gozo equitativo dos direitos humanos, 
sejam estes direitos civis, políticos e económicos ou sociais e culturais; 
considerando que a corrupção pode ter repercussões negativas no ambiente e afeta 
de forma desproporcionada os grupos das sociedades mais desfavorecidos e 
marginalizados, nomeadamente impedindo o seu acesso equitativo à participação 
política, aos serviços públicos, à justiça, à segurança, à terra, ao emprego, à 
educação, à saúde e à habitação, e que a corrupção afeta, em particular, os 
progressos em matéria de combate às discriminações, nomeadamente as que vão no 
sentido da igualdade de género e da autonomia das mulheres, ao limitar as suas 
capacidades para reclamarem os seus direitos; 
C. Considerando que a corrupção pode prejudicar o desenvolvimento económico 
dos Estados ao criar, por vezes, obstáculos ao comércio e ao investimento; 

                                                                                                                                        
progresivamente.. la plena efectividad de” tales derechos. Al respecto, se ha señalado que los recursos máximos 
disponibles no se utilizan tan efectivamente como seria posible hacia la plena realización de los derechos 
económicos, sociales y culturales cuando una porción sustancial de los recursos naturales van a la cuenta privada 
de un alto funcionario, o cuando la ayuda para el desarrollo es erróneamente gerenciada, utilizada o apropiada.”. 
928 PARLAMENTO EUROPEU. Relatório sobre a corrupção nos setores público e privado: o impacto nos 
direitos humanos em países terceiros. 18 de agosto de 2013 (A7-0250/2013) 
929 GOMES, Ana. Proteger os direitos humanos através do combate à corrupção. Disponível em: 
<http://www.europarl.europa.eu/news/pt/news-room/20130225STO06078/Proteger-os-direitos-humanos-
atrav%C3%A9s-do-combate-%C3%A0-corrup%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em 19 de abr. 2016. 
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D. Considerando que o combate à corrupção faz parte do princípio da boa 
governação, tal como consagrado e definido pelo artigo 9.°, n.º 3, e pelo artigo 97.° 
do Acordo de Cotonu; 
E. Considerando que os atos de corrupção e as violações dos direitos humanos 
envolvem, de um modo geral, abuso de poder, défice de responsabilidade e a 
institucionalização de diversas formas de discriminação; considerando que a 
corrupção é invariavelmente mais frequente quando a aplicação efetiva dos direitos 
humanos é escassa ou inexistente, e que a corrupção prejudica com frequência a 
eficácia das instituições e entidades que normalmente asseguram o funcionamento 
de freios e contrapesos e se destinam a garantir o respeito dos princípios 
democráticos e dos direitos humanos, tais como os parlamentos, as autoridades 
policiais, o sistema judicial, o sistema jurídico e a sociedade civil; 
F. Considerando que a corrupção se encontra, de um modo geral, 
profundamente enraizada na mentalidade das sociedades em que se verifica e que 
todos os esforços para  combater devem incidir, antes de tudo, no sistema de 
educação desde a mais tenra idade; 
G. Considerando que os Estados se abstêm por vezes de agir no sentido da 
prevenção ou repressão da corrupção nos setores público e privado, infringindo 
assim as suas obrigações internacionais no âmbito do Pacto Internacional sobre os 
Direitos Civis e Políticos, do Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, 
Sociais e Culturais e de outros instrumentos internacionais e regionais pertinentes no 
domínio dos direitos humanos; 
H. Considerando que a corrupção deturpa a dimensão e a composição da despesa 
pública, afetando gravemente a capacidade do Estado para tirar o máximo partido 
dos recursos disponíveis a fim de concretizar plenamente os direitos económicos, 
sociais e culturais, e que a corrupção está na origem do desvio de grandes montantes 
financeiros do investimento na economia, impedindo a recuperação dos países com 
dificuldades económicas, incluindo os Estados-Membros.930 

 

Segundo a Transparência Internacional, a corrupção representa uma das causas de 

restrição e violação dos direitos da pessoa humana, haja vista os países que possuem uma 

corrupção sistêmica coexistem falhas institucionais e deficiências em relação à proteção dos 

direitos civis, políticos, econômicos e sociais. Os países com maiores índices de percepção da 

corrupção (Somália, Miamar e Iraque) são onde acontecem os maiores abusos e violações dos 

direitos fundamentais da pessoa humana e o comprometimento do acesso à prestação dos 

serviços públicos, assim como os menores níveis de transparência e de desenvolvimento 

humano931. 

Em um estudo promovido pela Transparência Internacional sobre a corrupção e os 

níveis de violações dos direitos humanos na Venezuela revelou que o Estado restringiu os 

direitos fundamentais da pessoa humana, haja vista que os produtos de leite em pó destinados 

às crianças eram ilegalmente contrabandeados para a Colômbia, que os recursos destinados à 

prestação dos serviços públicos eram desviados ou mal administrados pelo governo e que os 

                                            
930 PARLAMENTO EUROPEU. Corrupção nos setores público e privado: o impacto nos direitos humanos em 
países terceiros. 2013 (T7-0394/2013) 
931 TRANSPARENCY INTERNATIONAL. Human Rights and Corruption. Berlim: Transparency International, 
2008 (TI Working Paper 05/2008), p. 1 
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medicamentos destinados à saúde das pessoas não foram distribuídos por conta da expiração 

do prazo de validade. Como se observa, os atos de corrupção praticados pelos agentes 

públicos violaram os direitos fundamentais das pessoas e limitou a prestação dos serviços 

públicos voltados para o desenvolvimento humano932. 

Nesse contexto, a Transparência Internacional reconhece que os atos de corrupção 

resultam em violações aos direitos da pessoa humana, porque restringem o exercício dos 

direitos civis, políticos, econômicos e sociais, bem como prejudicam a capacidade do Estado 

de assegurar o acesso e a disponibilização dos serviços públicos à população, com a finalidade 

de promover o desenvolvimento socioeconômico e a dignidade da pessoa humana933. 

Por derradeiro, a associação Amarribo Brasil também reconhece que a corrupção 

representa um dos maiores problemas a serem enfrentados pelo povo brasileiro, em virtude 

dos desrespeitos com os direitos fundamentais dos indivíduos e da negação da dignidade da 

pessoa humana. Os atos de corrupção violam os direitos fundamentais e a dignidade da pessoa 

humana na medida em que o pagamento de subornos e os desvios dos recursos públicos 

restringirem os direitos de participação política e sociais ou prejudicarem os serviços públicos 

de educação, de saúde, de saneamento básico e de infraestrutura destinados à população934. 

 Os principais documentos internacionais de proteção dos direitos da pessoa humana e 

de combate à Corrupção, as principais organizações governamentais internacionais e 

associações sem fins lucrativos reconhecem que os atos de corrupção nos setores públicos e 

privados podem afetar a capacidade dos Estados e interferir no exercício dos direitos 

fundamentais das pessoas. A partir da década de 90, houve uma ampliação de estudos sobre 

os impactos ocasionados pela prática da corrupção no meio social e de pesquisas versando 

sobre a relação entre a corrupção e os direitos civis, políticos, econômicos e sociais. 

A Conferência Internacional Anticorrupção (IACC) é um fórum mundial organizado 

pelo Conselho da Conferência Internacional Anticorrupção e pela Transparência 

Internacional, que destina à promoção de pesquisas e troca de experiências sobre a corrupção 

                                            
932 TRANSPARENCY INTERNATIONAL. Corruption and human rights violations in Venezuela. Disponível 
em: <http://www.transparency.org/news/feature/corruption_and_human_rights_violations_in_venezuela>. 
Acesso em 20 de abr. 2016. 
933 TRANSPARENCY INTERNATIONAL. Human Rights and Corruption. Berlim: Transparency International, 
2008 (TI Working Paper 05/2008). 
934 AMIGOS ASSOCIADOS DE RIBEIRÃO BONITO. Corrupção, Dignidade e Direitos Humanos: O que você 
tem haver com isso?. Disponível em: <http://www.amarribo.org.br/pt_BR/midia/artigo_interno?id=304>. Acesso 
em 25 de abr. 2016. 
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nos setores públicos e privados935. No encerramento dos trabalhos, os participantes - Chefes 

de Estados, a sociedade civil organizada, as organizações e iniciativas do setor privado -, 

assumem o compromisso de combater a corrupção por meio de uma declaração de 

vontades936. 

Nos eventos anteriores, os representantes dos Estados e os participantes reconheceram 

que os atos de corrupção são nocivos para a promoção dos direitos humanos e para 

implementação dos princípios da boa governança, assim como elaboraram recomendações de 

enfrentamento da corrupção por meio da integração dos sistemas de proteção dos direitos 

humanos, com a finalidade de conscientizar a população sobre os impactos no exercício de 

suas prerrogativas e de promover os direitos de participação política, a transparência, a 

responsabilidade do governo, a prestação de contas e a integridade como princípios de 

conduta e diretrizes para as ações, conforme se verifica: 

 

● Na 13ª Conferência Internacional Anticorrupção realizada em Atenas, os 
participantes aprovaram 13ª Declaração da Conferência Internacional 
Anticorrupção, reconhecendo as correlações da prática da corrupção com a má 
governança e a falta de legitimidade dos governantes, bem como com a prática do 
terrorismo, do crime organizado, do tráfico de armas, do tráfico de drogas e do 
tráfico de pessoas. Outrossim, reafirmaram pelo reconhecimento da integração dos 
sistemas de proteção dos s direitos humanos nas políticas de combate à corrupção, 
com a finalidade de promover a conscientização da opinião publica sobre os efeitos 
provocados pela corrupção para garantir a aplicação dos princípios de participação 
política, de transparência e de prestação de contas937. 
 
● Na 14ª Conferência Internacional Anticorrupção realizada em Bangkok, os 
participantes aprovaram a Declaração de Bangkok, estabelecendo a elaboração de 
medidas para restaurar a confiança da população, por meio de ações transparentes e 
por meio da aplicação dos princípios da boa governança. Os participantes 
reconheceram que algumas sociedades são penalizadas e prejudicadas com a prática 
da corrupção no governo, em virtude de aumentar os níveis de pobreza, de 
desigualdades socioeconômicas e do crime organizado. As recomendações foram no 
sentido de prevenir a prática da corrupção por meio da promoção dos direitos 
humanos, com o objetivo de concretizar a participação política e social dos cidadãos, 

                                            
935 INTERNATIONAL ANTI-CORRUPTION CONFERENCE. Who we are. Disponível em: 
<http://iacconference.org/en/about/about_iacc/>. Acesso em 19 de abr. 2016. 
936 INTERNATIONAL ANTI-CORRUPTION CONFERENCE. Who we are. Disponível em: 
<http://iacconference.org/en/about/about_iacc/>. Acesso em 19 de abr. 2016. 
937 INTERNATIONAL ANTI-CORRUPTION CONFERENCE. Outcome of the 13th International Anti-
Corruption Conference. Disponível em: <http://www.13iacc.org/en/IACC/Conference_Agenda>. Acesso em 20 
de abr. 2016. O tema principal da 13ª Conferência Internacional Anticorrupção (13ª IACC) foi a “Transparência 
Global: O combate à corrupção por um futuro sustentável”. O resultado conclusivo dos trabalhos foi no sentido 
de estabelecer uma correlação da prática da corrupção com os direitos humanos, tendo em vista que o abuso de 
poder representa uma ameaça à segurança das pessoas e um fator que culmina na violação dos direitos das 
pessoas. Os participantes também afirmaram que a corrupção prejudica as pessoas mais vulneráveis e 
desfavorecidas da sociedade, restringindo o exercício de seus direitos fundamentais para uma vida com 
dignidade e igualdade de condições.  
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a transparência, a responsabilidade, o dever de prestar contas dos atos de governo e a 
integridade nos setores públicos e privados938. 
 
● Na 15ª Conferência Internacional Anticorrupção, realizada em Brasília, os 
participantes aprovaram a Declaração de Brasília para mobilizar a participação das 
pessoas contra a impunidade dos agentes públicos que abusam de suas funções e de 
sua posição de poder, bem como para promover a capacitação e a conscientização 
das pessoas sobre a responsabilidade do poder público, dos setores privados e da 
sociedade na luta contra a corrupção, por meio dos direitos humanos (participação 
social, transparência, prestação de contas e integridade), com a finalidade de 
restaurar a confiança da população em seus representantes939. 

 

A positivação das Convenções de combate à corrupção e o desenvolvimento de 

projetos de trabalhos relacionados à promoção da boa governança dos Estados e a proteção 

dos direitos humanos pelas organizações internacionais, foram fundamentais para viabilizar 

integração das iniciativas de combate à corrupção com os sistemas de proteção dos direitos 

humanos. A correlação entre a corrupção e os direitos humanos começou a ser analisado por 

conta dos elevados níveis de desigualdades socioeconômicas, de discriminações, de exclusões 

e injustiças sociais e de violações aos direitos da pessoa humana nos países que não adotam os 

princípios da boa governança e que possuem altos índices de corrupção e violações dos 

direitos humanos. 

Nos últimos anos, houve uma mudança na perspectiva de enfrentamento da corrupção 

e uma maior atenção dada em relação às consequências da corrupção sobre os direitos 

humanos, por representar um problema social que priva a liberdade e as prerrogativas dos 

indivíduos e que prejudica a capacidade do Estado de prestar os serviços públicos940. As 

iniciativas de combate à corrupção começaram a desenvolver ações estratégicas para acabar 

com as práticas de abusos de poder, por meio da promoção dos direitos de liberdade de 

expressão, do acesso à informação pública, do direito dos cidadãos exigirem a prestação de 

contas dos agentes públicos e a responsabilidade do governo, do direito de petição e do direito 

de participação política e social em igualdade de condições.  

Desse modo, as organizações governamentais e não governamentais realizaram a 

combinação das ações estratégicas para lutar contra a corrupção e para proteger os direitos 

                                            
938 INTERNATIONAL ANTI-CORRUPTION CONFERENCE. Outcome of the 14th International Anti-
Corruption Conference. Disponível em: 
<http://iacconference.org/documents/FinalBangkokDeclaration13Nov10.pdf>. Acesso em 20 de abr. 2016.  
939 INTERNATIONAL ANTI-CORRUPTION CONFERENCE. The Brasilia Declaration. Disponível em: 
<http://15iacc.org/about/declarations/the-brasilia-declaration/>. Acesso em 20 de abr. 2016. 
940 BACIO TERRACINO, Julio. Hard Law Connections Between Corruption and Human Rights. Review 
Meeting: Corruption and Human Rights. Geneva: International Council on Human Rights Policy, 2007 (Working 
Paper), p. 1. 
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humanos por compartilharem pontos semelhantes, ao promover a implementação dos 

princípios da boa governança na gestão pública, com a garantia da participação social das 

pessoas nos assuntos públicos, da transparência, da responsabilidade dos atos de governo, da 

prestação das contas e da prática de condutas de integridade941. 

Agustín Gordillo justifica a integração da Convenção interamericana de combate à 

Corrupção com os sistemas de proteção dos direitos humanos, tendo em vista que os atos de 

corrupção prejudicam a liberdade e as faculdades dos indivíduos, na medida em que os 

desvios de recursos públicos restringem o desenvolvimento dos direitos econômicos e sociais 

e afetam os serviços de segurança pública do Estado na repressão do crime organizado942. Do 

mesmo modo, Angélica Sofía Clavijo Castañeda discorre que a prática da corrupção é vista 

como um fator responsável pela violação dos direitos humanos e pelo aumento dos níveis de 

desigualdades socioeconômicas, provocando restrições ao direito de igualdade, ao direito de 

liberdade, ao direito à educação, ao direito à saúde943. 

                                            
941 UNITED NATIONS, Commission on Human Rights. Final report of the Human Rights Council Advisory 
Committee on the issue of the negative impact of corruption on the enjoyment of human rights. 5 January 2015 
(A/HRC/28/73). 
942 GORDILLO, Agustín. La Convención Interamericana contra la Corrupción. In: MELLO, Celso Antônio 
Bandeira de. Estudos em homenagem a Geraldo Ataliba: Direito Administrativo e Constitucional. São Paulo: 
Malheiros, p. 22/33. A respeito disso, Agustín Gordillo comenta o seguinte: “También resulta obvio que los 
recursos que um país dispone para el desarrollo progressivo de los derehos económicos y sociales se vem 
notoriamente disminuidos por la perdida de recursos estatales a través de la corrupción. Um manejo más 
honesto, eficiente, público, honorable, adecuado, etc., de los fondos públicos puede significar uma mejor 
atención de algumas de las funciones que el Estado a veces cumple mal y también le libera fondos para atender 
sus deberes en materia de seguridad y justicia. El acceso a la Justicia, um derecho humano básico, se desdibuja 
cuando los fondos del Estado se desvían hacia donde no deben. Hay uma conexión expresa em el Preámbulo de 
la CICC con los delitos de crimen organizado y narcotráfico, que amenazan la existencia del Estado como 
órgano eficiente: se debilita su genuina función em materia de seguridad pública, desde el extremo del terrorismo 
de Estado hasta las situaciones de um Estado demasiado débil y anárquico como para assegurar el orden público. 
Em ambos casos vidas y bienes pierden tutela efectiva.”. 
943 CASTAÑEDA, Angélica Sofía Clavijo. Actos de Corrupción como violación a los Derechos Humanos. 
Revista Saber, Ciencia y Liberdad, Cartagena, nº 1, vol. 7, en./jul. 2012, p. 44. Nesse sentido, Angélica Sofia 
Clavijo Castañeda pondera o seguinte: “Es indudable que la corrupción es vista por la sociedad como el 
fenómeno responsable de todos sus males, debido a las consecuencias que con ella soporta una nación. La 
mayoría de los países con altos índices de percepción sobre el tema, presentan también preocupantes niveles de 
pobreza, dado que los recursos destinados a mejorar su calidad de vida son desviados de sus verdaderos fines, no 
cumpliendo su función y dejando a los coasociados sin oportunidades de progreso, cada vez más atados a un 
sistema inicuo que no los protege e impide su normal desarrollo como personas, como sujetos de derechos. Por 
ello, organizaciones del nivel internacional se han dedicado al estudio e investigación de la corrupción, 
ofreciendo el conocimiento como herramienta para la construcción de recursos de lucha. Como consecuencia de 
tales esfuerzos, los gobiernos trabajan en la elaboración de normas y políticas para combatir este delito. Sin 
embargo, la corrupción sigue presente em los ejes vitales de la sociedad y, en el caso colombiano, ha 
contaminado ámbitos económicos, políticos, institucionales, sistemas de salud y educación. El Estado ha sido 
víctima de la captura que semejante mal ha hecho de su realidad jurídica, ya que el accionar de grupos ilegales, 
especialmente narcotráfico y paramilitares, ha dominado las instituciones, logrando instalar a sus miembros y 
representantes em curules del Congreso y partidos políticos, a fin de ejercer presión y manipular la legislación a 
favor de sus intereses. De esta forma se puede decir que la economía ha sido golpeada fuertemente por la 
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Lessie Holmes discorre que a corrupção contamina o sistema de legitimação do Estado 

de Direito, prejudica a aplicação das normas jurídicas, ameaça à democracia e culmina na 

perda de confiança das pessoas nos agentes públicos e nos poderes do Estado Democrático de 

Direito (Executivo, Legislativo e Judiciário). Por outro lado, reconhece que a perda de 

confiança das pessoas em seus representantes potencializa a elevação dos abusos de poder 

cometido pelos agentes públicos sobre as liberdades civis e os direitos fundamentais da 

pessoa humana, ou seja, a prática da corrupção conduz a uma violação e privação do exercício 

dos direitos subjetivos das pessoas944. 

Na mesma linha de análise, Julio Bacio Terracino ensina que a corrupção é um 

problema mundial e possui impactos sobre os direitos humanos e a vida das pessoas. Os 

direitos humanos são violados pelos atos de corrupção quando houver o descumprimento do 

Estado das obrigações de garantir o respeito, a proteção e a promoção dos direitos das pessoas 

submetidos à sua jurisdição ou quando as ações e omissões dos agentes públicos culminar na 

privação do exercício dos direitos civis, políticos, econômicos e sociais945. 

Como se depreende, a prática da corrupção é nociva no momento em que prejudica a 

liberdade e a igualdade de participação política (primeira dimensão) ou quando inviabiliza a 

capacidade prestacional do Estado de disponibilizar serviços públicos à população, visando a 

redução das desigualdades e injustiças sociais (segunda dimensão). Os principais direitos 

violados consistem no direito à participação política, no direito à educação e no direito à 

saúde, pois são restringidos pelos desvios dos recursos que comprometem os serviços 

públicos e pelo pagamento de suborno para captação de votos ou para financiar os custos e 

despesas da campanha eleitoral em favor de candidatos.  

As condutas ilegais de suborno, de peculato, de malversação dos recursos e de tráfico 

de influências poderão resultar na privação do exercício dos direitos civis e políticos com a 

desigualdade de condições de participação política e social, como também poderão resultar na 

                                                                                                                                        
malversación de los recursos del Estado, trayendo graves consecuencias a la comunidad. La corrupción es un 
factor de desequilibrio social, donde la igualdad y las libertades se restringen, afectando derechos 
importantísimos como la salud, la vida, la educación, la vivienda, el debido proceso, etc., cosa que contraviene 
los dictados esenciales de la Constitución Política de la República de Colombia y que suponen los principios 
orientadores de respeto a la vida humana. No debe olvidarse que los principales afectados por estos hechos son 
los miembros de la sociedade civil, quienes son testigos de la inoperancia de la justicia y de la falta de probidad 
de algunos servidores públicos; también son ellos, en consecuencia, las víctimas de violaciones a derechos 
humanos.”. 
944 HOLMES, Leslie. Corruption: A very short introduction. New York: Oxford University Press, 2015, p. 30. 
945 BACIO TERRACINO, Julio. Hard Law Connections Between Corruption and Human Rights. Review 
Meeting: Corruption and Human Rights. Geneva: International Council on Human Rights Policy, 2007 (Working 
Paper), p. 7-8. 
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restrição dos direitos econômicos e sociais, em razão da ausência de garantia do acesso e da 

disponibilização dos serviços públicos946. 

Nesse sentido, os direitos civis e políticos são violados quando os subornos e os 

desvios dos recursos públicos são destinados para compra de votos em favor do candidato de 

mandato eleitoral ou para compra de apoio político visando aprovação de projetos de lei e 

interesses do governo, assim como para doações de campanhas eleitorais, com finalidade de 

custear as despesas do candidato. Por outro lado, os direitos econômicos e sociais são 

violados quando os subornos e os desvios de recursos públicos inviabilizam a prestação dos 

serviços públicos, comprometendo o acesso e a respectiva disponibilização de atendimentos à 

saúde, assim como com a privação do acesso e a disponibilização da educação básica à 

população947. 

A danosidade da corrupção resulta em lesão aos bens e valores positivados na ordem 

jurídica constitucional e nos documentos internacionais, tendo em vista que quando o Estado 

perde os recursos públicos ou deixa de arrecadar devido aos atos de corrupção, descumpre 

suas obrigações de realizar a construção de escolas e hospitais, destinados a promover os 

direitos fundamentais. Por conseguinte, a prática da corrupção passa a violar as prerrogativas 

da pessoa humana, limitando o acesso ao direito à educação e o acesso ao direito à saúde948. 

As condutas ilegais de corrupção são prejudiciais às atividades estatais e a manutenção 

da ordem social, tendo em vista que comprometem a execução das metas e dos objetivos 

fundamentais previstos no orçamento público do Estado e que são destinados ao cumprimento 

das obrigações dos direitos sociais. Conforme ensina, Regis Fernandes de Oliveira, a 

corrupção consiste em uma grave agressão aos direitos humanos, pois os recursos desviados 

do poder público, o recebimento de subornos, as fraudes em licitações, as sonegações fiscais 

poderão resultar em lesões aos direitos das pessoas: 

 

Consequência evidente da corrupção é a agressão aos direitos humanos. Na medida 
em que os recursos públicos são desviados para pagamento de propinas, para 
extorsão de servidores, para fraudes, para compra de consciências, para liberação 
acelerada de verbas, para ganho em licitações, para não pagamento de tributos, para 
sonegação, enfim, para deturpação de qualquer espécie, o lesado não é o governo, 

                                            
946 INTERNATIONAL COUNCIL ON HUMAN RIGHTS POLICY. Corruption and Human Rights: Making 
the connection. Geneva: Atar Roto Press SA, 2009, p. 23. 
947 TRANSPARENCY INTERNATIONAL. Human Rights and Corruption. Berlim: Transparency International, 
2008 (TI Working Paper 05/2008), p. 3-4 
948 SANTOS, Cláudia Cruz; BIDINO, Claudio; MELO, Débora Thaís de. A Corrupção: reflexões (a partir da lei, 
da doutrina e da jurisprudência) sobre o seu Regime Jurídico-Criminal em expansão no Brasil e em Portugal. 
Coimbra: Coimbra, 2009, p. 24-25. 



339 

 

 

mas o ser humano. Daí não temos dúvida em afirmar que a corrupção violenta os 
direitos humanos. Indisputável, em conclusão, que a corrupção impõe pesadas 
perdas na arrecadação pública. Os desvios são trágicos na perda de recursos que 
poderiam estar sendo destinados à consecução dos objetivos primeiros do Estado. 
No entanto, alimentam triste mercado paralelo da dignidade humana.949 

 
 

No mesmo raciocínio, Eduardo Cambi entende que a corrupção prejudica o 

desenvolvimento nacional, retirando do povo brasileiro os serviços públicos essenciais da 

educação, da saúde e da segurança pública com os desvios dos recursos públicos, mormente, 

dificultando a proteção dos direitos fundamentais das pessoas, conforme de observa: 

 

 
A corrupção, como asseverado, resulta em sérios problemas para o país. 
Comportamentos ilegais culminam na redução do pagamento de tributos, não 
ingresso de receitas, má gestão e desperdício de dinheiro público. Com isto, torna 
mais difícil a proteção dos direitos fundamentais sociais, com a redução de 
investimentos em políticas públicas, o que prejudica toda a população e, em 
especial, aquela mais vulnerável. A corrupção é causa determinante da pobreza 
brasileira, pois corrói a dignidade do cidadão, deteriora o convívio social, arruína os 
serviços públicos e compromete a vida das gerações atuais e futuras. De forma 
imediata, os bens econômicos atingidos pela corrupção pertencem ao Estado. 
Contudo, de forma mediata, é a coletividade – sobretudo, as comunidades carentes, 
por dependerem mais de serviços públicos de qualidade - que é efetivamente 
atingida. Portanto, a corrupção atinge um bem jurídico difuso, na medida em que 
lesiona bens públicos de interesse geral, não se vinculando, especificamente, a uma 
vítima individualizada. Enfim, atinge toda a sociedade ao retirar recursos das 
políticas públicas indispensáveis à efetiva proteção dos direitos fundamentais 
sociais.950 

 

As violações dos direitos fundamentais da pessoa humana são analisadas em duas 

perspectivas. Na perspectiva das obrigações do Estado, quando a prática da corrupção 

culminar na transgressão das obrigações jurídicas do poder público de assegurar o respeito, a 

proteção e a promoção dos direitos fundamentais, com a limitação da prestação dos serviços 

públicos, assim como na perspectiva das faculdades, quando a prática da corrupção resultar na 

violação dos direitos fundamentais da pessoa humana com a privação do exercício das 

prerrogativas constitucionais em igualdade de condições. 

Em outras palavras, as violações causadas pela prática da corrupção ocorrem quando 

os abusos de poder resultarem na interferência das obrigações do Estado de prestar os serviços 

públicos, na liberdade das pessoas e no exercício dos direitos fundamentais em igualdade de 

                                            
949 OLIVEIRA, Régis Fernandes de. A corrupção como desvio de recursos públicos (a agressão da corrupção aos 
direitos humanos), Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 820, fev. 2004, p. 423 e 429. 
950 CAMBI, Eduardo. A atuação do Ministério Público no combate à Corrupção na Lei 12.846/2013. Revista do 
Conselho Nacional do Ministério Público, Brasília, nº 4, 2014, p. 14.   
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condições. No entanto, não deve condicionar automaticamente a relação de que todos os atos 

de corrupção culminarão em violações dos direitos fundamentais e nas transgressões das 

obrigações do poder público, sendo necessário especificar os potenciais riscos e danos 

causados sobre os direitos da pessoa humana, por meio demonstração dos atos de corrupção 

como violação imediata aos direitos das pessoas (violação direta) e dos atos de corrupção que 

conduzem de maneira reflexa a uma violação dos direitos das pessoas (violação indireta)951. 

No relatório da Comissão dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, o 

grupo de pesquisadores entendeu que os atos de corrupção poderão estabelecer uma relação 

de violação direta ou indireta com os direitos humanos, da seguinte forma: a) os atos 

corrupção constituem uma violação direita dos direitos humanos quando a prática da 

corrupção é utilizada como um meio para violar um direito do indivíduo, bem como quando o 

Estado age para impedir que as pessoas exerçam os seus direitos ou deixa de atuar para 

garantir o exercício dos direitos dos indivíduos; b) os atos de corrupção constituem uma 

violação indireta dos direitos humanos quando a prática da corrupção é um fator que contribui 

para o desdobramento de uma cadeia de ações, que possivelmente culmina em uma violação 

dos direitos das pessoas952. 

Nestes termos, as formas de violações dos direitos fundamentais são subdividas em 

violações diretas ou em violações indiretas. Nas violações diretas ou imediatas, os atos de 

corrupção causam uma lesão ou privação imediata quanto ao exercício dos direitos 

fundamentais ou à prestação dos serviços públicos. Nas violações indiretas, os atos de 

corrupção causam uma lesão ou privação mediata em relação ao exercício dos direitos 

fundamentais ou à prestação dos serviços públicos, sendo  que a prática da corrupção 

representa um elemento que conduz ao cometimento de um ato secundário que restringe o 

exercício dos direitos da pessoa humana ou limita a prestação dos serviços públicos. 

A violação direta incide quando a corrupção perpetrada pelo agente público ou 

particular violar um direito fundamental e resultar em uma restrição imediata no exercício dos 

direitos civis, políticos, econômicos e sociais. Por outro lado, a violação indireta incide 

quando o ato de corrupção cometido pelo agente público ou particular contribui para uma 

violação reflexa ao exercício dos direitos civis, políticos, econômicos e sociais, por meio do 

                                            
951 INTERNATIONAL COUNCIL ON HUMAN RIGHTS POLICY. Corruption and Human Rights: Making 
the connection. Geneva: Atar Roto Press SA, 2009, p. 24. 
952 UNITED NATIONS, Commission on Human Rights. Final report of the Human Rights Council Advisory 
Committee on the issue of the negative impact of corruption on the enjoyment of human rights. 5 January 2015 
(A/HRC/28/73). 



341 

 

 

desencadeamento de um conjunto de ações e eventos que resultam na violação dos direitos 

das pessoas953. 

Portanto, as relações entre os atos de corrupção e os direitos fundamentais da pessoa 

humana são fundamentadas no grau de interferência que os abusos de poder praticado pelos 

agentes públicos e particulares exercem sobre as prerrogativas dos indivíduos e a 

disponibilização dos serviços públicos, a saber: a) em primeiro lugar, a prática da corrupção 

poderá culminar em uma violação direta a um direito fundamental do indivíduo ou nas 

obrigações do poder público de assegurar a proteção e a efetivação dos direitos civis, 

políticos, econômicos, sociais e culturais; b) em segundo lugar, a prática da corrupção poderá 

constituir um pressuposto necessário para o desencadeamento de ações que causam possíveis 

riscos de transgressão dos bens jurídicos e possíveis violações aos direitos fundamentais das 

pessoas954. 

A Constituição Federal brasileira, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos 

o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, estabelecem um 

conjunto de direitos fundamentais, outorgando em favor das pessoas faculdades e 

prerrogativas para reivindicar uma proteção jurídica estatal para defender a sua liberdade 

(status libertatis), para exigir uma prestação positiva do poder público (status civitatis) e para 

possibilitar a garantia de sua participação política e social (status activae civitatis). 

Os direitos de defesa, os direitos prestacionais e os direitos de participação política 

positivados na ordem jurídico-constitucional brasileira, resguardam a proteção dos bens da 

vida humana, da liberdade, da igualdade, assim como asseguram plenas condições dignas ao 

desenvolvimento da pessoa por meio da garantia do direito à educação, à saúde, à assistência 

social, o exercício da cidadania, à participação política e social. A norma constitucional e os 

documentos internacionais dos direitos humanos reconhecem a personalidade do indivíduo e 

atribui poderes para as pessoas reivindicarem a defesa de seus bens e de sua liberdade 

individual, uma prestação positiva em face do poder público e a garantia de participação 

política e social. 

Todavia, os direitos fundamentais das pessoas são restringidos pelas condutas ilegais 

da corrupção cometidas pelos agentes públicos e particulares, tendo em vista que o pagamento 

                                            
953 INTERNATIONAL COUNCIL ON HUMAN RIGHTS POLICY. Corruption and Human Rights: Making 
the connection. Geneva: Atar Roto Press SA, 2009, p. 27. 
954 ROJAS, Claudio Nash; BASCUÑÁN, Pedro Aguiló; CAMPOS, María Luisa Bascur. Corrupción y Derechos 
Humanos: una mirada desde la jurisprudência de la corte interamericana de derechos humanos. Chile: Centro de 
Derechos Humanos de la Faculdad de Derecho de la Universidad de Chile, 2014, p. 27. 
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de subornos para fins eleitorais e os desvios de recursos públicos constituem uma das 

principais causas de violação dos direitos civis, políticos, econômicos e sociais. A eficácia dos 

direitos fundamentais e as prerrogativas atribuídas aos indivíduos são mitigadas pelos atos de 

corrupção e abusos de poder, ao culminar em uma injusta interferência limitativa sobre o 

exercício dos direitos subjetivos de exigir do Estado uma prestação positiva e de pleitear a 

participação política em igualdade de condições. 

Em síntese, a prática da corrupção é nociva para a democracia porque prejudica a 

liberdade de participação política dos cidadãos em igualdade de condições e a participação da 

opinião pública nas decisões do poder público (direitos civis e políticos), bem como 

inviabiliza a capacidade prestacional do Estado de garantir o acesso e a disponibilização dos 

serviços públicos à população, visando à redução das desigualdades socioeconômicas, das 

exclusões e injustiças sociais (direitos econômicos, sociais e culturais).  

Os agentes públicos e os particulares ao cometerem atos de corrupção para fins 

eleitorais - realizar pagamentos de subornos e promessas de vantagens com o objetivo de 

obter os votos dos eleitores, realizar doações ilegais para campanhas eleitorais, utilizar os 

bens e serviços do poder público para beneficiar a campanha de um candidato - restringem o 

direito de participação política em igualdade de condições dos candidatos à disputa eleitoral e 

compromete a legitimidade das eleições. Por outro lado, os agentes públicos e os particulares 

que praticarem atos de corrupção por meio dos desvios dos recursos públicos - receitas 

públicas destinadas à prestação de natureza social vinculadas a educação e saúde - limitam a 

capacidade do Estado de garantir o acesso e a disponibilização dos serviços públicos 

indispensáveis ao desenvolvimento socioeconômico e compromete a concretização dos 

direitos fundamentais sociais. 

O direito fundamental à participação política está previsto no art. 14 da Constituição 

Federal brasileira e no art. 25 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Os 

cidadãos possuem a prerrogativa de participarem da política e de conduzir o governo e os 

assuntos públicos de seu país, diretamente ou por meio de seus representantes eleitos. 

Os direitos políticos ou direitos de participação política são direitos outorgados em 

favor dos indivíduos, enquanto cidadãos e membros da organização social de participarem na 

condução do governo e de intervirem na organização política do Estado955. A ordem jurídica 

garante aos cidadãos do país a possibilidade de participarem na política e nos processo de 
                                            
955 CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MOREIRA, Vital. Constituição da República Portuguesa anotada. São 
Paulo: Revista dos Tribunais/Coimbra, 2007, v.1, p. 664. 



343 

 

 

decisões públicas em igualdade de condições, com a liberdade de votar e de se candidatar às 

eleições. 

Nesse sentido, os cidadãos possuem a prerrogativa de participarem diretamente da 

política, exercendo seu direito de voto ou seu direito de ser candidato, em eleições livres e 

justas realizadas com base no sufrágio universal e por voto secreto para garantir a liberdade e 

a livre expressão da vontade dos eleitores. Por conseguinte, o Estado tem o dever de assegurar 

que os cidadãos possam exercer o seu direito com liberdade e que os cidadãos elegíveis 

possam concorrer às eleições em igualdade de condições956. 

O Conselho Internacional dos Direito Humanos ressalta que os cidadãos devem ser 

livres para votar em qualquer candidato sem influência indevida ou coerção de qualquer 

espécie que possa distorcer ou inibir a liberdade de sua vontade, uma vez que os eleitores 

devem ser capazes de formar opiniões com liberdade e livres de violência, indução ou 

interferência manipuladora. No mesmo sentido, reconhece que os atos de corrupção 

interferem na integridade no processo eleitoral e restringem os direitos políticos dos cidadãos, 

em virtude da prática das seguintes condutas lesivas: a) realizar pagamento de subornos a 

eleitores, com a finalidade de votar ou de abster de votar em favor de um determinado 

candidato à disputa eleitoral; b) realizar pagamentos de subornos aos agentes públicos 

eleitorais, com o objetivo de interferir na lisura das eleições, por meio da manipulação dos 

resultados ou da falsificação das cédulas eleitorais, em favor de um determinado candidato à 

disputa eleitoral957. 

Por seu turno, Berihun Adugna Gebeye discorre que a prática da corrupção afeta o 

direito de participação política, em razão da restrição da liberdade dos eleitores de votar e da 

desvantagem e desigualdade dos candidatos à disputa eleitoral. O direito de votar é violado no 

momento em que o candidato realiza o pagamento de subornos aos eleitores, assim como o 

direito de concorrer às eleições em igualdade de condições é violado quando o candidato 

manipula os resultados eleitorais958.  

Na mesma análise, Julio Bacio Terracino ensina que o direito de voto e o direito de ser 

candidato às eleições são violados quando os atos de corrupção resultar na restrição da 

                                            
956 INTERNATIONAL COUNCIL ON HUMAN RIGHTS POLICY. Corruption and Human Rights: Making 
the connection. Geneva: Atar Roto Press SA, 2009, p. 43. 
957 INTERNATIONAL COUNCIL ON HUMAN RIGHTS POLICY. Corruption and Human Rights: Making 
the connection. Geneva: Atar Roto Press SA, 2009, p. 43-45. 
958 GEBEYE, Berihun Adugna. Corruption and Human Rights: Exploring the Relationships. Disponível em: 
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liberdade de manifestação de vontade do eleitor ou quando os atos de corrupção culminar na 

distorção ou na intervenção da lisura do processo eleitoral. O pagamento de subornos e o 

oferecimento de vantagens indevidas interferem nas eleições do regime democrático e causam 

restrições ao direito de participação política dos cidadãos eleitores (direito de votar com 

liberdade) e dos cidadãos candidatos (direito de ser votado em condições iguais). Assim 

sendo, o eleitor é privado do seu direito de votar com liberdade pela prática de subornos e 

vantagens oferecidas para votar em um determinado candidato e, por outro lado, o candidato é 

restringido do seu direito de concorrer às eleições em igualdade de condições, por conta da 

desvantagem da disputa eleitoral, ocasionada pelas práticas de subornos e de concessões de 

vantagens indevidas aos eleitores959. 

No caso do mensalão, uma organização criminosa sofisticada formada por agentes 

políticos e particulares realizavam desvios de recursos públicos e pagamentos de subornos 

para comprar os votos de parlamentares do Congresso Nacional brasileiro e para obter o apoio 

político nas votações dos projetos de lei em favor do governo. Nesse sentido, no julgamento 

da Ação Penal 470/MG, a Suprema Corte brasileira condenou agentes políticos e os 

particulares pelo esquema de pagamentos de subornos e distribuição de dinheiro a 

parlamentares, com a finalidade de obter vantagens indevidas, consistente no apoio político 

dos congressistas e o de seus correligionários para aprovar projetos de interesse do governo 

federal960. 

Em outro julgado (Ação Penal 572/RR), o Supremo Tribunal Federal condenou um 

Deputado Federal na participação da prática dos crimes de falsificação de documentos 

públicos para fins eleitorais e de corrupção ativa, tendo em vista que nas eleições de 1998, o 

agente político ofereceu o pagamento de subornos e vantagens indevidas à servidora pública 

eleitoral para realizar a entrega de diversos títulos eleitorais em branco, para viabilizar a 

falsificação de assinaturas de eleitores e para permitir que terceiros votassem no lugar de seus 

reais titulares, com a finalidade de ampliar a quantidade de votos que obteria nas urnas961. 

                                            
959 BACIO TERRACINO, Julio. Hard Law Connections Between Corruption and Human Rights. Review 
Meeting: Corruption and Human Rights. Geneva: International Council on Human Rights Policy, 2007 p. 34-36 
(Working Paper). 
960 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Ação Penal 470/MG. Relator Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal 
Pleno, Brasília, DF, 17 de dezembro de 2012. Disponível em: 
<ftp://ftp.stf.jus.br/ap470/InteiroTeor_AP470.pdf>. Acesso em 9 de jan. 2017. 
961 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Ação Penal 572/RR. Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, 
Brasília, DF, 11 de novembro de 2014. Disponível em: 
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Por seu turno, na apreciação do Recurso Especial Eleitoral 130, o Tribunal Superior 

Eleitoral manteve a condenação do agente público municipal pela prática do crime de 

corrupção para fins eleitorais, em razão de oferecer vantagens indevidas aos eleitores em 

contraprestação da obtenção de votos962. Em relação ao Recurso Especial Eleitoral 445480, o 

Tribunal Superior Eleitoral manteve a condenação do agente político vencedor das eleições do 

ano 2008 pela prática do crime de corrupção eleitoral, tendo em vista o oferecimento de bens 

e vantagens indevidas com a distribuição gratuita de bicicletas e eletrodomésticos, com o 

objetivo de obter votos no processo eleitoral963. 

A apropriação e os desvios de recursos públicos para atividades político-partidárias e a 

celebração de contratos e de licitações fraudulentas por agentes públicos com o objetivo de 

obter vantagens indevidas para fins eleitorais, em proveito pessoal ou de terceiros, conduz a 

uma desigualdade de concorrência política e favorece o candidato corrupto ao possibilitar 

uma maior quantidade de valores voltados aos gastos da campanha eleitoral964, restringindo o 

direito de participação política em igualdade de condições entre os candidatos por conta do 

tratamento discriminatório, das desvantagens e das desigualdades eleitorais. 

Por tais razões, os atos de corrupção praticados pelos agentes públicos e particulares, 

por meio do pagamento de subornos visando a obtenção de vantagens indevidas, culminaram 

na violação dos direitos fundamentais de participação política dos indivíduos em igualdade de 

condições, em razão das desvantagens políticas no processos eleitoral, da restrição da 

liberdade do cidadão de votar e da restrição dos candidatos de concorrerem à disputa eleitoral 

em condições de igualdade. 

De outro lado, o direito fundamental à educação está previsto no art. 6º da 

Constituição Federal brasileira e no art. 13 do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais. Nesse passo, os cidadãos possuem o direito de exigir uma prestação 

positiva do Estado, com a finalidade de assegurar a igualdade de oportunidades e de promover 

                                            
962 BRASIL, Superior Tribunal Eleitoral. Recurso Especial Eleitoral 130. Relator Ministro Antonio Herman de 
Vasconcellos Benjamin, Tribunal Pleno, Brasília, DF, 08 de novembro de 2016. Disponível em: 
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<file:///C:/Documents%20and%20Settings/Junior/Meus%20documentos/Downloads/00000010.PDF>. Acesso 
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condições materiais adequadas para o desenvolvimento de sua personalidade e da dignidade 

humana.  

O direito à educação representa um direito fundamental social que visa promover a 

igualdade de oportunidades, o desenvolvimento da personalidade e a dignidade da pessoa 

humana e a respectiva capacitação das pessoas para o exercício da cidadania. Em 

contrapartida, o Estado tem o dever jurídico de garantir a disponibilidade e o acesso à 

educação para toda a coletividade, com o objetivo de contribuir para a concretização da 

igualdade de oportunidades, da superação das desigualdades socioeconômicas, do 

desenvolvimento da personalidade dos indivíduos, do progresso social e da participação 

democrática. 

No entanto, os atos corrupção praticados pelos agentes públicos e particulares poderão 

resultar na violação do direito fundamental à educação das pessoas, em virtude de 

restringirem o acesso ao ensino em igualdade de oportunidades e de limitarem a capacidade 

do Estado de garantir a disponibilização e o respectivo funcionamento dos serviços públicos 

de ensino à população. Em outras palavras, o direito fundamental à educação é restringido 

quando os agentes públicos desviam os recursos públicos destinados à construção de 

estabelecimentos educacionais ou a aquisição de materiais para o ensino básico, assim como 

quando as pessoas realizam o pagamento de subornos para obter o acesso à educação ou a 

qualidade do ensino. 

Para Julio Bacio Terracino, os atos de corrupção representam um obstáculo à 

prestação dos serviços públicos e poderão causar violações ao direito à educação, por meio da 

limitação da disponibilidade de estabelecimentos e programas educacionais, por meio da 

privação dos indivíduos de terem o acesso à educação em igualdade de condições e sem 

discriminações e por meio da afetação da qualidade do ensino. O direito à educação é afetado 

nas seguintes dimensões: a) disponibilidade, os desvios de recursos públicos destinados à 

educação poderão limitar a construção de instituições de ensino, aquisição de materiais 

ensino, equipamentos, instalações sanitárias, fornecimento de água potável e contratação de 

professores; b) acessibilidade, o pagamento de subornos para assegurar a matrícula ou a 

transferência do aluno, para obter um grau superior no ensino, para admitir o ingresso do 

aluno em sala de aula ou para obter avaliações favoráveis ao aluno nos exames, poderá 

restringir o acesso à educação em igualdade de condições; c) qualidade do ensino, o 

pagamento de subornos para contratar professores desqualificados e os desvios dos recursos 
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públicos poderão prejudicar a qualidade da educação e limitar as condições de 

desenvolvimento da pessoa965. 

Do mesmo modo, o Conselho Internacional dos Direito Humanos entende que os atos 

de corrupção violam o direito à educação das pessoas e prejudicam as obrigações do Estado 

de garantir os serviços de educação à população. O pagamento de subornos e os desvios dos 

recursos públicos causam limitações à disponibilidade da prestação dos serviços educacionais 

pela falta de condições de funcionamento (construções estabelecimentos educacionais, 

aquisição matérias pedagógicos, instalações de saneamento básico), restrições ao acesso à 

educação pelo tratamento discriminatório e prejuízos na qualidade da educação por conta da 

contratação de professores sem qualificação técnica ou pela ausência de aquisição de 

materiais para o aluno966. 

Os atos de corrupção praticados por meio das apropriações e desvios dos recursos 

públicos destinados à educação e do pagamento de subornos para assegurar a obtenção do 

ensino, consubstanciam em condutas ilegais que privam as pessoas do acesso à educação e 

prejudicam as obrigações do poder público de garantir a igualdade de oportunidades e o 

desenvolvimento da personalidade dos indivíduos. 

Por último, o direito fundamental à saúde está previsto no art. 6º da Constituição 

Federal brasileira e no art. 12 do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais. O Estado reconhece que as pessoas têm o direito público subjetivo de usufruir de 

uma saúde física e psicológica, visando à redução dos riscos de doenças, a garantia da 

realização do bem-estar físico, mental e social, bem como do desenvolvimento saudável da 

pessoa. O direito ao acesso e a disponibilidade dos serviços da saúde é universal e igualitário, 

sendo um direito de todas as pessoas e um dever do Estado em fornecer os serviços. 

O direito à saúde compreende a prerrogativa do indivíduo de exigir do poder público o 

acesso e a disponibilidade dos serviços de saúde em igualdade de condições, com o objetivo 

de garantir uma elevada condição de saúde física e psicológica. Do mesmo modo, o Estado 

possui o dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde por todos os 

indivíduos, por meio do acesso e a disponibilidade de instalações, bens e serviços de saúde à 

população, ou seja, por meio da assistência médica, imunizações, tratamentos de doenças e 

                                            
965 BACIO TERRACINO, Julio. Hard Law Connections Between Corruption and Human Rights. Review 
Meeting: Corruption and Human Rights. Geneva: International Council on Human Rights Policy, 2007 (Working 
Paper), p. 45-48. 
966 INTERNATIONAL COUNCIL ON HUMAN RIGHTS POLICY. Corruption and Human Rights: Making 
the connection. Geneva: Atar Roto Press SA, 2009, p. 55-57. 



348 

 

 

lesões e fornecimento de medicamentos. Como se depreende, o poder público tem a obrigação 

de assegurar às pessoas necessitadas o fornecimento de medicamentos e tratamentos médico-

hospitalares para o restabelecimento de sua saúde967. 

Segundo o Conselho Internacional dos Direito Humanos, o direito à saúde compreende 

o acesso aos serviços de saúde em igualdade de condições à população, a disponibilidade de 

instalações físicas (hospitais e unidades de atendimento), a gratuidade dos serviços e o acesso 

à informação e a boa qualidade dos medicamentos e das condições dos estabelecimentos de 

saúde. Por seu turno, reconhece que os atos de corrupção restringem os direitos das pessoas de 

obter o acesso à saúde e prejudicam as obrigações do Estado de prestar os serviços públicos 

de saúde à população. As violações do direito à saúde acontecem por meio da apropriação e 

desvios dos recursos públicos direcionados à saúde, da apropriação e desvios dos bens e 

medicamentos do setor público, do pagamento de suborno para obter um tratamento 

preferencial de saúde ou para possibilitar o fornecimento de medicamentos à população e por 

meio do pagamento de subornos para os médicos fornecerem medicamentos ineficazes968. 

As práticas de corrupção culminam na violação do direito à saúde das pessoas e nas 

obrigações do Estado de assegurar a prestação dos serviços públicos, por conta da limitação 

do acesso e da disponibilidade dos serviços de saúde. As condutas ilegais de subornos e de 

desvios dos bens e recursos públicos no setor da saúde causam restrições ao direito da pessoa 

de obter o acesso aos serviços de saúde em igualdade de condições e sem discriminações, 

assim como prejudica o fornecimento dos serviços de saúde, em razão da limitação da 

disponibilidade de estabelecimentos, de equipamentos e de medicamentos direcionados à 

realização do desenvolvimento e do bem-estar físico, mental e social das pessoas969. 

No escândalo das máfias das ambulâncias (operação sanguessuga), uma organização 

criminosa formada por empresários e agentes públicos realizavam desvios de recursos 

públicos por meio de fraudes em licitações para aquisição de ambulâncias e de 

superfaturamento de compras de equipamentos médico-hospitalares com preços superiores ao 

praticado no mercado. O grupo de empresário da iniciativa privada realizava o pagamento de 

                                            
967 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo 650359/RS. 
Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, Brasília, DF, 7 de fevereiro de 2012. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=1810238>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
968 INTERNATIONAL COUNCIL ON HUMAN RIGHTS POLICY. Corruption and Human Rights: Making 
the connection. Geneva: Atar Roto Press SA, 2009, p. 51-55. 
969 BACIO TERRACINO, Julio. Hard Law Connections Between Corruption and Human Rights. Review 
Meeting: Corruption and Human Rights. Geneva: International Council on Human Rights Policy, 2007 (Working 
Paper), p. 40-45. 
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subornos a determinados agentes políticos para aprovarem emendas parlamentares destinadas 

à compra de ambulâncias e de materiais hospitalares, bem como para direcionar as licitações 

em favor dos empresários que realizavam o pagamento de propinas aos parlamentares. Nesse 

sentido, a corrupção perpetrada pelos agentes políticos violou os direitos fundamentais à 

saúde das pessoas, ao limitar o acesso à saúde adequada e a disponibilização da prestação dos 

serviços públicos à população brasileira. 

Nessa perspectiva, o Conselho Internacional dos Direito Humanos desenvolveu uma 

tabela estabelecendo um demonstrativo de relação entre as práticas de corrupção e o seus 

respectivos impactos sobre os direitos humanos. A finalidade da correlação visa auxiliar no 

fortalecimento dos sistemas de proteção dos direitos humanos, por meio das iniciativas de 

combate à corrupção. 

 

Figura 4: Os atos de corrupção e seus impactos sobre os direitos humanos 
 

 
Os atos de corrupção e seus impactos sobre os direitos humanos  

(Conselho Internacional dos Direitos Humanos) 
 

 
Conduta 

 
Ato de corrupção 
(previsão legal) 

 

 
Possíveis Danos 

 
Possível violação dos 

direitos humanos 

Os funcionários 
públicos são 
subornados para 
permitir que materiais 
tóxicos sejam 
despejados ilegalmente 
em áreas residenciais 

Suborno de 
funcionários públicos 
(art. 15 CNUCC) 

Exposição radioativa 
que culmina graves 
consequências para a 
saúde e a vida das 
pessoas 

Direito à vida (art. 6 
PIDCP) 
Direito a uma vida 
adequada (art. 11 
PIDESC) 
Direito à saúde (art. 12 
PIDESC) 

O litigante em processo 
judicial oferece suborno 
a um juiz para obter 
decisão favorável 

Suborno de 
funcionários públicos 
(art. 15 CNUCC) 

Julgamento parcial e 
injusto, bem como 
privação do direito à 
efetiva  prestação 
jurisdicional 

Direito a um 
julgamento justo (art. 
14 PIDCP) 
Direito a não 
discriminação (art. 2, 
item 2, PIDCP) 
Direito a proteção 
equitativa da lei (art. 26 
PIDCP) 

Os candidatos que 
oferecem subornos aos 
eleitores e aos agentes 
públicos para manipular 
os resultados das 
eleições 

Abuso das funções (art. 
18 CNUCC) 
Tráfico de influência 
(art. 19 CNUCC) 
Suborno de 
funcionários públicos 
(art. 15 CNUCC) 

Negação da liberdade 
de participação política 
no processo eleitoral 

Direito a participação 
política (art. 25 PIDCP) 

O desvio ou venda de 
medicamentos do poder 
público por parte dos 

Peculato e malversação 
(art. 17 CNUCC) 

Diminuição da 
disponibilidade de 
medicamento 

Direito à saúde (art. 12 
PIDESC) 
Direito a não 
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médicos e agentes 
públicos do setor da 
saúde. 

Serviço deficiente e 
discriminatório por 
parte dos agentes 
públicos do setor da 
saúde. 

discriminação (art. 2, 
item 2, PIDESC) 

Alunos do ensino 
primário que subornam 
professores para obter o 
acesso na escola 

Suborno de 
funcionários públicos 
(art. 15 CNUCC) 

Restrição do acesso à 
educação; 
Concessão de injustos 
privilégios a certos 
estudantes 

Direito à educação (art. 
13 e art. 14 PIDESC) 
Direito à igualdade e a 
não-discriminação (art. 
2, item 1, PIDCP c/c 
art. 2, item 2, PIDESC) 

Policiais que realizam a 
prisão de pessoas sem 
motivo e sem mandado 
judicial e solicitam o 
pagamento de subornos 
para sua libertação. 

Suborno de 
funcionários públicos 
(art. 15 CNUCC) 

Restrição arbitrária de 
liberdade 

Direito de liberdade 
(art. 9 PIDCP) 

Agentes públicos que 
exigem subornos de 
pacientes de hospitais 
para receber 
tratamentos médicos 

Suborno de 
funcionários públicos 
(art. 15 CNUCC) 

Restrição do acesso à 
saúde 
Privilégio injusto 
outorgado a certos 
pacientes 

Direito à saúde (art. 12 
PIDESC) 
Direito à igualdade e a 
não discriminação (art. 
2, item 1, PIDCP e art. 
2, item 2 PIDESC) 

Fonte: International Council on Human Rights Policy970 

  

A correlação entre os níveis da corrupção, do grau de liberdade das pessoas, do 

respeito dos direitos fundamentais, do desenvolvimento socioeconômico, da boa governança 

do Estado e da democracia política e participativa nos países são avaliados pelos índices 

anuais elaborados pelas organizações não governamentais - índice de percepção da corrupção 

(Transparency International), índice de Liberdade (Freedom House), índice de Democracia 

(The Economist Intelligence Unit), índice de Fragilidade do Estado (The Fund for Peace) e 

índice do Estado de Direito (The World Justice Projetct) -, os quais apresentam dados de que 

os países com menores índices de corrupção são aqueles que possuem uma boa governança da 

gestão pública (transparência, responsabilidade e prestação de contas), uma boa prestação dos 

serviços públicos, uma maior proteção e concretização dos direitos fundamentais, um maior 

respeito pelas liberdades individuais das pessoas, assim como um maior desenvolvimento 

socioeconômico. Em contrapartida, os países que possuem maiores índices de corrupção são 

os Estados de regime autoritários e que têm uma má governança da gestão pública 

(transparência, responsabilidade e prestação de contas), falhas na prestação dos serviços 

públicos, uma maior violação dos direitos fundamentais e restrição das liberdades das 

pessoas, bem como uma maior desigualdade socioeconômica e injustiça social. 

                                            
970 INTERNATIONAL COUNCIL ON HUMAN RIGHTS POLICY. Corruption and Human Rights: Making 
the connection. Geneva: Atar Roto Press SA, 2009, p. 87-91. 
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O paralelo entre a corrupção, a restrição dos direitos fundamentais das pessoas e a 

limitação dos serviços públicos poderão ser analisadas por meio dos resultados dos 

indicadores e dos índices de avaliação da corrupção, da liberdade e dos direitos fundamentais, 

da democracia e do Estado de Direito. O objetivo dos índices de medição elaborados pelas 

organizações não governamentais é apresentar os dados da realidade do país avaliado e 

permitir uma comparação dos problemas enfrentados pela sociedade. 

O critério utilizado para elaboração dos quadros comparativos da correlação entre a 

corrupção e os direitos fundamentais são os índices de avaliações anuais elaborados pelas 

organizações não governamentais de nível mundial, tendo escolhido o ano de 2015 como base 

para realizar as comparações. O exame dos dados e dos resultados dos índices de medição da 

corrupção e do respeito das liberdades civis e dos direitos fundamentais permitem uma 

abordagem mais clara sobre a prática da corrupção como causa de violação dos direitos 

fundamentais e de limitação dos serviços públicos, assim como também poderá auxiliar com a 

elaboração de medidas políticas ou jurídicas de combate à corrupção, no sentido de resguardar 

a proteção e a efetivação dos direitos fundamentais, das liberdades individuais, de assegurar o 

desenvolvimento socioeconômico e aos princípios da boa governança na gestão pública. 

O índice de percepção da Corrupção da Transparência Internacional é um relatório 

anual que avalia o nível de corrupção de um determinado país, com base na percepção de 

especialistas e dos cidadãos. O índice pontua e classifica os países com base na percepção da 

dimensão da corrupção no setor público de um país, sendo composto de uma combinação de 

pesquisas e avaliações de corrupção realizadas por várias instituições. A pontuação indica o 

nível de percepção sobre a corrupção no sector público numa escala de 0-100, sendo que a 

escala 0 significa que o país é considerado altamente corrupto e escala 100 significa que o 

país é considerado transparente e íntegro971.  

O indicador de avaliação da corrupção demonstra que os países com as melhores 

classificações (100) possuem um elevado nível de integridade no serviço público, de 

transparência, de responsabilidade no governo e de prestação de contas. De outro lado, os 

países que possuem uma baixa classificação (0) apresentam um alto de nível de deficiências 

institucionais e de corrupção no setor público. 

                                            
971 TRANSPARENCY INTERNATIONAL. Corruption Perceptions Index 2015. Disponível em: 
<http://www.transparency.org/cpi2015#results-table>. Acesso em 2 de abr. de 2016. 
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Figura 5 - Quadro comparativo entre os países com maiores índices de corrupção e os 
países com menores índices de corrupção, segundo a organização Transparency 
International 
 
 

 
ÍNDICE DE PERCEPÇÃO DA CORRUPÇÃO 

 
ANO 2015 

 
 

 
ESTADOS COM MENOS CORRUPÇÃO 
(países com integridade e transparência) 

 

 
ESTADOS COM MAIS CORRUPÇÃO 
(países sem integridade e transparência) 

 
Classificação 

Global 
 

 
Estado 
(País) 

 
Pontuação 

 

 
Classificação 

Global 
 

 
Estado 
(País) 

 

 
Pontuação 

 

1º Dinamarca 91 167º Somália 8 

2º Finlândia 90 166º Coréia do Norte 8 

3º Suécia 89 165º Afeganistão 11 

4º Nova Zelândia 88 164º Sudão 12 

5º Holanda 87 163º Sudão do Sul 15 

6º Noruega 87 162º Angola 15 

7º Suíça 86 161º Líbia 16 

8º Cingapura 85 160º Iraque 16 

9º Canadá 83 159º Venezuela 17 

10º Alemanha 81 158º Guiné-Bissau 17 

11º Luxemburgo 81 157º Haiti 17 

12º Reino Unido 81 156º Iêmen 18 

13º Austrália 79 155º Turquemenistão 18 

14º Islândia 79 154º Síria 18 

15º Bélgica 77 153º Eritreia 18 

16º Áustria 76 152º Uzbequistão 19 

17º Estados Unidos 76 151º Zimbábue 21 

18º Hong Kong 75 150º Camboja 21 

19º Irlanda 75 149º Burundi 21 

20º Japão 75 148º Myanmar 22 

Fonte: Transparency International972 
 

 

                                            
972 TRANSPARENCY INTERNATIONAL. Corruption Perceptions Index 2015. Disponível em: 
<https://www.transparency.org/cpi2015/>. Acesso em 28 de nov. 2016. 
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O índice de Liberdade no Mundo elaborado pela organização Freedom House é um 

relatório anual global, que mensura o nível de respeito e proteção da liberdade e dos direitos 

políticos nos países, independentemente da localização geográfica, da etnia, da religião, do 

desenvolvimento econômico e de ideologias. A pontuação possui uma variação de 1 a 7, 

sendo que a pontuação 1 representa o país que possui um maior grau de liberdade e a 

pontuação 7 país que possui um menor grau de liberdade. O nível de liberdade no país é 

classificado com status de livre (1 - 2,5), de parcialmente livre (3,0 - 5,0) e de não livre (5,5 – 

7,0)973. 

 

Figura 6 - Quadro comparativo entre os países com maiores índices de liberdade civil e 
de direitos políticos e os países menores índices de liberdade civil e de direitos políticos, 
segundo a organização Freedom House 
 

 
ÍNDICE DE LIBERDADE NO MUNDO 

 
ANO 2015 

 
 

OS ESTADOS COM MAIORES NÍVEIS DE LIBERDADE 
(países com maiores índices de liberdade civil e de respeito aos direitos políticos) 

 
 

Estado 
(País) 

 

 
Status de Liberdade 

(Classificação) 

 
Direitos 
Políticos 

 
Liberdade 

Civil 

 
Dinamarca 

 
Livre 

 
1 

 
1 

 
Finlândia 

 
Livre 

 
1 

 
1 

 
Suécia 

 
Livre 

 
1 

 
1 

 
Nova Zelândia 

 
Livre 

 
1 

 
1 

 
Holanda 

 
Livre 

 
1 

 
1 

 
Noruega 

 
Livre 

 
1 

 
1 

 
Suíça 

 
Livre 

 
1 

 
1 

 
Cingapura 

 
Parcialmente Livre 

 
4 

 
4 

 
Canadá 

 
Livre 

 
1 

 
1 

    

                                            
973 FREEDOM HOUSE. Freedom in the World 2015. Disponível em: <https://freedomhouse.org/report/freedom-
world-2016/methodology>. Acesso em 28 de nov. 2016. 
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Alemanha Livre 1 1 
 

Luxemburgo 
 

Livre 
 

1 
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Reino Unido 
 

Livre 
 

1 
 

1 
 

Austrália 
 

Livre 
 

1 
 

1 
 

Islândia 
 

Livre 
 

1 
 

1 
 

Bélgica 
 

Livre 
 

1 
 

1 
 

Áustria 
 

Livre 
 

1 
 

1 
 

Estados Unidos 
 

Livre 
 

1 
 

1 
 

Hong Kong 
 

----- 
 

----- 
 

----- 
 

Irlanda 
 

Livre 
 

1 
 

1 
 

Japão 
 

Livre 
 

1 
 

1 
 
 

OS ESTADOS COM MENORES NÍVEIS DE LIBERDADE 
(países com menores índices de liberdade civil e de respeito aos direitos políticos) 

 
 

Estado 
(País) 

 

 
Status de Liberdade 

(Classificação) 

 
Direitos 
Políticos 

 
Liberdade 

Civil 

 
Somália 

 
Não é Livre 

 
7 

 
7 

 
Coréia do Norte 

 
Não é Livre 

 
7 

 
7 

 
Afeganistão 

 
Não é Livre 

 
6 

 
6 

 
Sudão 

 
Não é Livre 

 
7 

 
7 

 
Sudão do Sul 

 
Não é Livre 

 
7 

 
6 

 
Angola 

 
Não é Livre 

 
6 

 
5 

 
Líbia 

 
Não é Livre 

 
6 

 
6 

 
Iraque 

 
Não é Livre 

 
6 

 
6 

 
Venezuela 

 
Parcialmente Livre 

 
5 

 
5 

 
Guiné-Bissau 

 
Parcialmente Livre 

 
5 

 
5 

 
Haiti 

 
Parcialmente Livre 

 
5 

 
5 

 
Iêmen 

 
Não é Livre 

 
6 

 
6 

 
Turquemenistão 

 
Não é Livre 

 
7 

 
7 

 
Síria 

 
Não é Livre 

 
7 

 
7 
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Eritreia 

 
Não é Livre 

 
7 

 
7 

 
Uzbequistão 

 
Não é Livre 

 
7 

 
7 

 
Zimbábue 

 
Não é Livre 

 
5 

 
6 

 
Camboja 

 
Não é Livre 

 
6 

 
5 

 
Burundi 

 
Não é Livre 

 
6 

 
5 

 
Myanmar 

 
Não é Livre 

 
6 

 
6 

 
Fonte: Freedom House974 
 

 

Do mesmo modo, o índice de Democracia elaborado pelo The Economist Intelligence 

Unit é um relatório que avalia o nível da democracia no mundo, em que analisa as categorias 

de processo eleitoral e pluralismo, de liberdade civil, de funcionamento do governo, de 

participação política e de cultura política dos países. A pontuação possui uma variação na 

escala de 0 a 10, sendo que a pontuação 0 representa os países com uma menor democracia e 

a pontuação 10 representa o país com uma maior democracia. O nível de democracia é 

classificado em tipos de regime com democracia plena (8-10), democracia defeituosa (6-7), 

regimes híbridos (4-5) e regimes autoritários (0-4)975. 

 

 

Figura 7 - Quadro comparativo entre os países com maiores índices de Democracia 
política e participativa e os países menores índices de Democracia política e 
participativa, segundo a organização The Economist Intelligence Unit 
 
 

 
 
 

ÍNDICE DE DEMOCRACIA 
 

ANO 2015 
 
 

OS ESTADOS COM MAIORES NÍVEIS DE DEMOCRACIA  
(países com maiores índices de legitimidade e governança política, de liberdade civil e de participação política) 

                                            
974 FREEDOM HOUSE. Freedom in the World 2015. Disponível em: <https://freedomhouse.org/report/freedom-
world/freedom-world-2015#.WG5-S9QrLMo>. Acesso em 28 de nov. 2016. 
975 THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT. Democracy Index 2015. Disponível em: 
<http://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=DemocracyIndex2015>. Acesso em 28 de nov. 
2016. 
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Classificação 

Global 

 
Classificação  

Estado  
 

 
Pontuação 

Global 

 
Processo 
Eleitoral 

e 
Pluralismo 

Político 
(Fator 1) 

 

 
Funcionamento 

do Governo 
(Fator 2) 

 

 
Participação 

Política 
(Fator 3) 

 

 
Cultura 
Política  

(Fator 4) 
 

 
Liberdade 

Civil 
(Fator 5) 

 

 
1 
 

 
Noruega  

(democracia plena) 

 
9.93 

(1/167) 
 

 
10.0 

 
9.64 

 
10.0 

 
10.0 

 
10.0 

 
2 
 

 
Islândia 

(democracia plena) 

 
9.58 

(2/167) 
 

 
10.0 

 
9.29 

 
8.89 

 
10.0 

 
9.71 

 
3 
 

 
Suécia  

(democracia plena) 

 
9.45 

(2/167) 
 

 
9.58 

 
9.64 

 
8.33 

 
10.0 

 
9.71 

 
4 
 

 
Nova Zelândia 

(democracia plena) 

 
9.26 

(4/167) 
 

 
10.0 

 
9.29 

 
8.89 

 
8.13 

 
10.0 

 
5 
 

 
Dinamarca 

(democracia plena) 

 
9.11 

(5/167) 
 

 
9.17 

 
9.29 

 
8.33 

 

 
9.38 

 
9.41 

 
6 
 

 
Suíça 

(democracia plena) 

 
9.09 

(6/167) 
 

 
9.58 

 

 
9.29 

 
7.78 

 
9.38 

 
9.41 

 
7 
 

 
Canadá 

(democracia plena) 

 
9.08 

(7/167) 
 

 
9.58 

 
9.29 

 
7.78 

 
8.75 

 
10.0 

 
8 
 

 
Finlândia 

(democracia plena) 

 
9.03 

(8/167) 
 

 
10.0 

 
8.93 

 
7.78 

 
8.75 

 
9.71 

 
9 
 

 
Austrália  

(democracia plena) 

 
9.01 

(9/167) 
 

 
9.58 

 
8.93 

 
7.78 

 
8.75 

 
10.0 

 
10 

 

 
Holanda 

(democracia plena) 

 
8.92 

(10/167) 
 

 
9.58 

 
8.57 

 
8.89 

 
8.13 

 
9.41 

 
11 

 

 
Luxemburgo 

(democracia plena) 

 
8.88 

(11/167) 
 

 
10.0 

 

 
9.29 

 
6.67 

 
8.75 

 
9.71 

 
12 

 

 
Irlanda 

(democracia plena) 

 
8.85 

(12/167) 
 

 
9.58 

 

 
7.50 

 
7.78 

 
9.38 

 
10.0 
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13 
 

Alemanha  
(democracia plena) 

8.64 
(13/167) 

 

9.58 8.57 7.78 8.13 9.12 

 
14 

 

 
Áustria 

(democracia plena) 

 
8.54 

(14/167) 
 

 
9.58 

 
7.86 

 
8.33 

 
7.50 

 
9.41 

 
15 

 

 
Malta 

(democracia plena) 

 
8.39 

(15/167) 
 

 
9.17 

 

 
8.21 

 
6.11 

 
8.75 

 
9.71 

 
16 

 

 
Reino Unido 

(democracia plena) 

 
8.31 

(16/167) 
 

 
9.58 

 
7.14 

 
6.67 

 
8.75 

 
9.41 

 
17 

 

 
Espanha 

(democracia plena) 

 
8.30 

(17/167) 
 

  
9.58 

 
7.14 

 
7.22 

 
8.13 

 
9.41 

 
18 

 

 
República da 

Maurícia 
(democracia plena) 

 
8.28 

(18/167) 
 

 
9.17 

 

 
8.21 

 
5.56 

 
8.75 

 
9.71 

 
19 

 

 
Uruguai  

(democracia plena) 

 
8.17 

(19/167) 
 

 
10.0 

 

 
8.93 

 
4.44 

 
7.50 

 
10.0 

 
20 

 

 
Estados Unidos 

(democracia plena) 

 
8.05 

(20/167) 
 

 
9.17 

 
7.50 

 
7.22 

 
8.13 

 
8.24 

 
 

OS ESTADOS COM MENORES NÍVEIS DE DEMOCRACIA  
(países com menores índices de legitimidade e governança política, de liberdade civil e de participação política) 

 
 

 
Classificação 

Global 

 
Classificação 

Estado 
 

 
Pontuação 

Global 

 
Processo 
Eleitoral 

e 
Pluralismo 

Político 
(Fator 1) 

 

 
Funcionamento 

do Governo 
(Fator 2) 

 

 
Participação 

Política 
(Fator 3) 

 

 
Cultura 
Política 

(Fator 4) 
 

 
Liberdade 

Civil 
(Fator 5) 

 

 
167 

 

 
Coréia do Norte 

(regime autoritário) 

 
1.08 

(167/167) 
 

 
0.0 

 
2.50 

 
1.67 

 
1.25 

 
0.0 

 
166 

 

 
Síria 

(regime autoritário) 

 
1.43 

(166/167) 
 

 
0.0 

 
0.0 

 
2.78 

 
4.38 

 
0.0 

 
165 

 

 
Chade 

(regime autoritário) 

 
1.50 

(165/167) 
 

 
0.0 

 
0.0 

 
1.11 

 
3.75 

 
2.65 
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164 
 

República Centro-
Africana 

(regime autoritário) 

1.57 
(164/167) 

 

1.33 0.0 1.67 2.50 2.35 

 
163 

 

 
Guiné Equatorial 

(regime autoritário) 

 
2.75 

(163/167) 
 

 
0.0 

 
0.79 

 
2.22 

 
4.38 

 
1.47 

 
162 

 

 
Turcomenistão 

(regime autoritário)  

 
1.83 

(162/167) 
 

 
0.0 

 
0.79 

 
2.78 

 
5.0 

 
0.59 

 
161 

 

 
Arábia Saudita 

(regime autoritário) 

 
1.93 

(161/167) 
 

 
0.0 

 
2.86 

 
2.22 

 
3.13 

 
1.47 

 
160 

 

 
Guiné-Bissau 

(regime autoritário) 

 
1.93 

(160/167) 
 

 
1.67 

 
0.0 

 
2.78 

 
3.13 

 
2.06 

 
159 

 

 
Tajiquistão 

(regime autoritário) 

 
1.95 

(148/167) 
 

 
0.58 

 
0.07 

 
1.67 

 
6.25 

 
1.18 

 
158 

 

 
Uzbequistão 

(regime autoritário) 

 
1.95 

(158/167) 
 

 
0.08 

 
1.86 

 
2.22 

 
5.0 

 
0.59 

 
157 

 

 
República 

Democrática do 
Congo 

(regime autoritário) 
 

 
2.11 

(157/167) 
 

 
0.92 

 
0.71 

 
2.78 

 
4.38 

 
1.76 

 
156 

 

 
Irã 

(regime autoritário) 

 
2.16 

(156/167) 
 

 
0.0 

 
2.86 

 
3.33 

 
3.13 

 
1.47 

 
155 

 

 
Laos 

(regime autoritário) 

 
2.21 

(155/167) 
 

 
0.0 

 
3.21 

 
1.67 

 
5.0 

 
1.18 

 
154 

 

 
Iêmen 

(regime autoritário) 

 
2.24 

(154/167) 
 

 
0.50 

 
0.36 

 
4.44 

 
5.0 

 
0.88 

 
153 

 

 
Líbia 

(regime autoritário) 

 
2.25 

(153/167) 
 

 
1.0 

 
0.0 

 
1.67 

 
5.63 

 
2.94 

 
152 

 

 
Eritréia 

(regime autoritário) 

 
2.37 

(152/167) 
 

 
0.0 

 
2.14 

 
1.67 

 
6.88 

 
1.18 

 
151 

 

 
Sudão 

(regime autoritário) 

 
2.37 

(151/167) 
 

 
0.0 

 
1.79 

 
3.89 

 
5.0 

 
1.18 
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150 
 

Brundi 
(regime autoritário) 

2.49 
(150/167) 

 

0.50 0.43 3.89 5.0 2.65 

 
149 

 

 
Azerbaijão 

(regime autoritário) 

 
2.71 

(149/167) 
 

 
0.50 

 
2.14 

 
3.33 

 
3.75 

 
3.82 

 
148 

 

 
Emirados Árabes 

Unidos 
(regime autoritário) 

 

 
2.75 

(148/167) 
 

 
0.0 

 
3.57 

 
2.22 

 
5.0 

 
2.94 

Fonte: The Economist Intelligence Unit976 

 
 

Os resultados dos indicadores dos índices anuais que avaliam os níveis de percepção 

da corrupção, dos níveis de liberdade e direitos políticos e da democracia mundial, fornecem 

dados concretos que permitem deduzir uma correlação entre a prática da corrupção, a 

privação da liberdade, a restrição do exercício dos direitos fundamentais e o 

comprometimento da prestação dos serviços públicos. Os países que possuem um elevado 

índice de legitimidade política, de boa governança, de liberdade civil e de participação 

política são os países com uma democracia plena e que possuem um menor nível de 

corrupção. 

Os relatórios revelam que os países da Dinamarca, da Finalândia, da Suécia, da Nova 

Zelândia e da Noruega possuem os menores índices de corrupção no setor público e elevados 

níveis de democracia, de proteção e concretização das liberdades civis e dos direitos 

fundamentais. De outro lado, os países da Somália, da Coréia do Norte, do Afeganistão e do 

Sudão possuem os maiores índices de corrupção no setor público e os maiores índices de 

violação das liberdades civis e dos direitos fundamentais. 

Para Leslie Holmes, o nível de democracia de um determinado Estado poderá 

influenciar na redução ou no aumento do nível de incidência da corrupção e do abuso de 

poder cometido pelos agentes públicos e particulares. Os métodos que avaliam o grau de 

democracia e da corrupção mundial demonstram que os Estados com uma democracia estável 

e consolidada são menos propensos a cometerem abusos de poder e violações aos direitos das 

pessoas do que em relação aos países com democracias instáveis e regimes autoritários. Nesse 

                                            
976 THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT. Democracy Index 2015. Disponível em: 
<http://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=DemocracyIndex2015>. Acesso em 28 de nov. 
2016. 
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contexto, o aumento ou a diminuição dos níveis da corrupção de um país estão relacionados 

com os níveis de estabilidade e consolidação da democracia política e participativa977. 

Os resultados dos indicadores dos índices anuais de avaliação dos níveis de corrupção 

e dos níveis de liberdade e da democracia mundial permitem uma análise dedutiva da 

correlação entre a prática da corrupção, a privação da liberdade, a restrição do exercício dos 

direitos fundamentais e o comprometimento da prestação dos serviços públicos, haja vista que 

os países que possuem elevados índices de legitimidade política, de boa governança, de 

liberdade civil e de participação política são classificados com democracia plena e com 

menores níveis de corrupção. 

Os níveis de corrupção e de proteção dos direitos fundamentais também são analisados 

pelo índice do Estado de Direito e pelo índice de fragilidade do Estado. O índice do Estado de 

Direito é um relatório abrangente que visa avaliar o nível de adesão dos países ao Estado de 

Direito e o nível de governança, de controle da corrupção e de proteção dos direitos das 

pessoas. Do mesmo modo, o índice de fragilidade dos Estados busca avaliar a perda de 

legitimidade do governo, a incapacidade de prestação dos serviços público, o controle da 

corrupção, as desigualdades socioeconômicas, o desrespeito da liberdade e dos direitos das 

pessoas.  

 

                                            
977 HOLMES, Leslie. Corruption: A very short introduction. New York: Oxford University Press, 2015, p. 78 
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Figura 8 - Quadro comparativo entre os países com maiores índices de fragilidade e os países menores índices de fragilidade, 
segundo a organização The Fund for Peace 

 
 
 

ÍNDICE DE FRAGILIDADE DOS ESTADOS  
 

ANO 2015 
 
 
 
 

OS ESTADOS COM MENORES NÍVEIS DE FRAGILIDADE 
(países com maior estabilidade econômica, controle da corrupção, legitimidade política, sustentabilidade, segurança e direitos humanos) 

 
 

 
Classificação 

Global 

 
Estado 

 

 
Pontuação 

Global 

 
Pressões 

Demográficas 
 (Fator 1) 

 

 
Desenvolvimento 

econômico 
(Fator 2) 

 
Economia 
e Pobreza 
 (Fator 3) 

 
Legitimidade 

do Estado 
e 

 Controle da 
Corrupção 
(Fator 4) 

 
Serviço 
Público 

(Fator 5) 

 
Estado de 

Direito  
e  

Direitos 
Humanos 
(Fator 6) 

 
Segurança  
(Fator 7) 

 
Grupos  
de Elite  

(Fator 8) 

 
Intervenção  

Externa 
(Fator 9) 

 
178 

 

 
Finlândia 

 
17.8 

(178/178) 

 
1.5 

 
1.0 

 

 
3.8 

 

 
0.5 

 

 
1.2 

 

 
0.9 

 

 
1.4 

 

 
1.1 

 
 

 
1.0 

 
177 

 

 
Suécia 

 
20.2 

(177/102) 

 
2.5 

 

 
1.8 

 

 
2.3 

 

 
1.0 

 

 
1.6 

 

 
1.0 

 

 
2.1 

 

 
1.8 

 

 
1.0 

 
176 

 

 
Noruega 

 
20.8 

(176/178) 

 
2.0 

 
2.0 

 
1.7 

 
0.4 

 
1.4 

 
1.3 

 
2.5 

 
1.1 

 
1.2 
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175 
 

Dinamarca 21.5 
(175/178) 

2.5 2.1 2.5 0.5 1.4 1.3 1.5 1.4 1.4 

 
174 

 

 
Luxemburgo 

 
22.2 

(174/178) 

 
1.7 

 
1.5 

 
1.5 

 
1.3 

 
1.3 

 
1.0 

 
2.0 

 
3.4 

 
1.6 

 
173 

 

 
Suíça 

 
22.3 

(173/178) 

 
1.9 

 
2.7 

 
2.0 

 
1.0 

 
1.4 

 
1.8 

 
1.4 

 
1.0 

 
1.3 

 
172 

 

 
Nova 

Zelândia 

 
22.6 

(172/178) 

 
1.9 

 
2.8 

 
3.9 

 
0.5 

 
1.9 

 
1.0 

 
1.1 

 
1.1 

 
1.1 

 
171 

 

 
Islândia 

 
23.4 

(171/178) 

 
1.6 

 
1.6 

 
3.6 

 
0.9 

 
1.7 

 
1.1 

 
1.0 

 
1.8 

 
4.6 

 
170 

 

 
Austrália 

 
24.3 

(170/178) 

 
1.8 

 
2.7 

 
2.1 

 
1.1 

 
2.0 

 
2.4 

 
2.1 

 
1.6 

 
1.0 

 
169 

 

 
Irlanda 

 
24.7 

(169/178) 

 
2.2 

 
2.7 

 
4.1 

 
1.5 

 
1.9 

 
1.2 

 
1.8 

 
1.3 

 
1.9 

 
168 

 

 
Canadá 

 
25.7 

(168/178) 

 
2.4 

 
3.0 

 
1.8 

 
0.9 

 
2.0 

 
1.80 

 
2.2 

 
2.5 

 
1.0 

 
167 

 

 
Áustria 

 
26.0 

(167/178) 

 
2.4 

 
3.4 

 
2.2 

 
1.4 

 
1.6 

 
1.7 

 
1.1 

 
2.7 

 
1.7 

 
166 

 

 
Holanda 

 
26.8 

(166/178) 
 

 
3.0 

 
2.7 

 
3.4 

 
1.0 

 
1.5 

 
1.0 

 
1.8 

 
2.6 

 
1.2 

 
165 

 

 
Alemanha 

 
28.1 

(165/178) 

 
2.5 

 
3.3 

 
2.9 

 
1.2 

 
1.6 

 
1.5 

 
2.1 

 
2.0 

 
1.3 
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164 
 

Portugal 
 

29.7 
(164/178) 

2.6 2.9 5.1 1.8 2.7 2.3 1.6 1.8 2.5 

 
163 

 

 
Bélgica 

 
30.4 

(163/178) 

 
2.5 

 
3.2 

 
4.5 

 
1.9 

 
2.1 

 
1.2 

 
2.0 

 
3.9 

 
1.5 

 
162 

 

 
Eslovênia 

 
31.6 

(162/178) 

 
2.8 

 
3.9 

 
4.2 

 
2.6 

 
2.0 

 
2.0 

 
2.1 

 
1.6 

 
2.3 

 
161 

 

 
Reino Unido 

 
33.7 

(161/178) 

  
2.6 

 

 
3.7 

 
3.9 

 
2.0 

 
2.1 

 
1.8 

 
2.5 

 
3.5 

 
1.2 

 
160 

 

 
França 

 
33.7 

(160/178) 

 
2.8 

 
3.7 

 
4.8 

 
1.8 

 
1.5 

 
2.3 

 
2.3 

 
1.9 

 
1.4 

 
159 

 

 
Cingapura 

 
34.4 

(159/178) 

 
2.9 

 
4.0 

 
2.5 

 
3.8 

 
1.8 

 
4.6 

 
1.6 

 
4.0 

 
1.7 

 
 
 
 

OS ESTADOS COM MAIORES NÍVEIS DE FRAGILIDADE 
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e 
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(Fator 7) 

 
Grupos  
de Elite 

(Fator 8) 

 
Intervenção 
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1 
 

 
Sudão do Sul 

 
114.5 

(1/178) 

 
9.8 

 
8.8 

 
9.0 

 
10.0 

 
10.0 

 
10.0 

 
10.0 

 
10.0 

 
10.0 

 
2 
 

 
Somália  

 

 
114.0 

(2/178) 

 
9.6 

 

 
9.0 

 
9.1 

 
9.3 

 
9.3 

 
10.0 

 
9.7 

 
10.0 

 
9.5 

 
3 
 

 
República 

Centro-Africana 

 
111.9 

(3/178) 

 
8.4 

 
9.7 

 
8.3 

 
9.5 

 
9.9 

 
10.0 

 
9.8 

 
10.0 

 
9.8 

 
4 
 

 
Sudão 

 
110.8 

(4/178) 

 
8.7 

 
7.9 

 
8.6 

 
9.6 

 
8.8 

 
9.6 

 
9.5 

 
9.8 

 
9.8 

 
5 
 

 
República 

Democrática do 
Congo 

 
109.7 

(5/178) 
 

 
9.5 

 
8.8 

 
7.9 

 
9.0 

 
9.7 

 
10.0 

 
9.5 

 
9.5 

 
9.8 

 
6 
 

 
Chade 

 
108.4 

(6/178) 

 
9.7 

 
9.1 

 
7.8 

 
9.3 

 
9.7 

 
9.4 

 
8.8 

 
9.5 

 
8.3 

 
7 
 

 
Iêmen 

 
108.1 

(7/178) 

 
9.2 

 
8.1 

 
9.3 

 
9.3 

 
8.2 

 
9.1 

 
10.0 

 
9.4 

 
9.5 

 
8 
 

 
Afeganistão 

 
107.9 

(8/178) 

 
9.3 

 
7.2 

 
8.6 

 
9.7 

 
9.3 

 
8.6 

 
10.0 

 
9.3 

 
9.8 

 
9 
 

 
Síria 

 
107.9 

(9/178) 

 
8.1 

 
7.0 

 
7.5 

 
9.9 

 
8.2 

 
10.0 

 
10.0 

 
9.9 

 
9.9 

 
10 
 

 
Guiné 

 
104.9 

(10/178) 

 
9.0 

 
 

 
7.6 

 
9.2 

 
9.9 

 
9.8 

 
8.2 

 
8.9 

 
9.6 

 
8.1 

 
11 

 
Haiti 

 
104.5 

 
9.5 

 
9.3 

 
9.1 

 
9.4 

 
9.1 

 
7.4 

 
7.5 

 
9.1 

 
9.9 
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Fonte: The Fund for Peace978 

                                            
978 THE FUND FOR PEACE. Fragile States Index 2015. Disponível em: <http://fsi.fundforpeace.org/rankings-2015>. Acesso em 28 de nov. 2016. 

 (11/178) 
 

12 
 

 
Iraque 

 
104.5 

(12/178) 

 
8.2 

 
7.8 

 
6.9 

 
9.2 

 
7.5 

 
8.9 

 
10.0 

 
9.6 

 
9.4 

 
13 
 

 
Paquistão 

 
102.9 

(13/178) 

  
9.0 

 

 
7.3 

 
7.7 

 
8.6 

 
7.9 

 
8.4 

 
9.6 

 
9.2 

 
9.3 

 
14 
 

 
Nigéria 

 
102.4 

(14/178) 

 
8.8 

 
8.8 

 
7.6 

 
9.1 

 
9.1 

 
8.8 

 
9.9 

 
9.8 

 
6.0 

 
15 
 

 
Costa do Marfin 

 
100.0 

(15/178) 

 
8.1 

 
7.9 

 
7.1 

 
8.5 

 
9.0 

 
7.9 

 
8.3 

 
9.1 

 
9.7 

 
16 
 

 
Zimbábue 

 

 
100.0 

(16/178) 

 
8.7 

 
8.1 

 

 
8.0 

 
9.0 

 
8.5 

 
8.3 

 
7.9 

 
9.7 

 
7.6 

 
17 
 

 
Guiné-Bissau 

 
99.9 

(17/178) 

 
8.2 

 
8.4 

 
8.7 

 
9.0 

 
9.2 

 
7.2 

 
8.8 

 
9.6 

 
8.8 

 
18 
 

 
Burundi 

 
98.1 

(18/178) 

 
9.2 

 
7.7 

 
8.5 

 
8.4 

 
8.3 

 
8.2 

 
7.7 

 
7.9 

 
8.4 

 
19 
 

 
Níger 

 
97.8 

(19/178) 

 
9.6 

 
8.4 

 
8.2 

 
7.5 

 
9.3 

 
6.8 

 
8.7 

 
8.9 

 
8.1 

 
20 
 

 
Etiópia 

 
97.5 

(20/178) 

 
9.2 

 
7.1 

 
6.9 

 
7.4 

 
8.6 

 
8.5 

 
8.4 

 
8.6 

 
7.9 



366 

 

 

Figura 9 - Quadro comparativo entre os países com maiores índices de aderência ao Estado de Direito e os países menores índices de 
aderência ao Estado de Direito, segundo a organização The World Justice Project 

 
 

ÍNDICE DO ESTADO DE DIREITO  
 

ANO 2015 
 

 
 
 

OS ESTADOS COM MAIOR ADESÃO AO ESTADO DE DIREITO 
(países com maior governança, responsabilidade de governo, proteção dos direitos fundamentais e de combate à corrupção) 

 
 

 
Classificação 

Global 

 
Estado 

 

 
Pontuação 

Global 

 
Restrições 

dos Poderes 
 (Fator 1) 

 

 
Ausência de 
Corrupção 
(Fator 2) 

 
Governo 
Aberto 

(Fator 3) 

 
Direitos 

Fundamentais 
(Fator 4) 

 
Ordem e 

Segurança 
(Fator 5) 

 
Aplicação do 

Direito 
(Fator 6) 

 
Justiça 
Civil 

(Fator 7) 

 
Justiça 

Criminal 
(Fator 8) 

 
1 
 

 
Dinamarca 

 
0.87 

(1/102) 

 
0.92 

(1/102) 

 
0.96 

(1/102) 

 
0.78 

(4/102) 

 
0.91 

(2/102) 

 
0.92 

(2/102) 

 
0.81 

(6/102) 

 
0.83 

(4/102) 

 
0.84 

(2/102) 
 

2 
 

 
Noruega 

 
0.87 

(2/102) 

 
0.88 

(3/102) 

 
0.93 

(2/102) 

 
0.81 

(3/102) 

 
0.90 

(3/102) 

 
0.87 

(17/102) 

 
0.86 

(2/102) 

 
0.86 

(2/102) 

 
0.82 

(4/102) 
 

3 
 

 
Suécia 

 
0.85 

(3/102) 

 
0.88 

(4/102) 

 
0.91 

(4/102) 

 
0.81 

(1/102) 

 
0.90 

(4/102) 

 
0.90 

(8/102) 

 
0.82 

(3/102) 

 
0.81 

(6/102) 

 
0.78 

(7/102) 
 

4 
 

 
Finlândia 

 
0.85 

(4/102) 

 
0.88 

(2/102) 

 
0.90 

(5/102) 

 
0.76 

(6/102) 

 
0.91 

(1/102) 

 
0.92 

(3/102) 

 
0.79 

(9/102) 

 
0.78 

(10/102) 

 
0.85 

(1/102) 
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5 
 

 
Holanda 

 
0.83 

(5/102) 

 
0.87 

(5/102) 

 
0.89 

(7/102) 

 
0.76 

(5/102) 

 
0.85 

(7/102) 

 
0.85 

(22/102) 

 
0.82 

(4/102) 

 
0.86 

(1/102) 

 
0.75 

(14/102) 
 

6 
 

 
Nova Zelândia 

 
0.83 

(6/102) 

 
0.85 

(8/102) 

 
0.90 

(6/102) 

 
0.81 

(2/102) 

 
0.83 

(9/102) 

 
0.88 

(15/102) 

 
0.82 

(5/102) 

 
0.78 

(9/102) 

 
0.77 

(8/102) 
 

7 
 

 
Áustria 

 
0.82 

(7/102) 

 
0.85 

(7/102) 

 
0.83 

(11/102) 

 
0.72 

(13/102) 

 
0.87 

(5/102) 

 
0.90 

(11/102) 

 
0.81 

(7/102) 

 
0.79 

(8/102) 

 
0.82 

(5/102) 
 

8 
 

 
Alemanha 

 
0.81 

(8/102) 

 
0.85 

(6/102) 

 
0.83 

(12/102) 

 
0.72 

(15/102) 

 
0.87 

(6/102) 

 
0.88 

(14/102) 

 
0.77 

(11/102) 

 
0.82 

(5/102) 

 
0.76 

(12/102) 
 

9 
 

 
Cingapura 

 
0.81 

(9/102) 

 
0.76 

(22/102) 

 
0.93 

(3/102) 

 
0.63 

(25/102) 

 
0.72 

(28/102) 

 
0.91 

(4/102) 

 
0.86 

(1/102) 

 
0.84 

(3/102) 

 
0.82 

(3/102) 
 

10 
 

 
Austrália 

 
0.80 

(10/102) 

 
0.83 

(9/102) 

 
0.84 

(9/102) 

 
0.74 

(9/102) 

 
0.82 

(10/102) 

 
0.79 

(13/102) 

 
0.81 

(8/102) 

 
0.74 

(15/102) 

 
0.77 

(10/102) 
 

11 
 

 
Coréia do Sul 

 
0.79 

(11/102) 

 
0.79 

(14/102) 

 
0.82 

(14/102) 

 
0.73 

(10/102) 

 
0.73 

(25/102) 

 
0.90 

(10/102) 

 
0.78 

(10/102) 

 
0.80 

(7/102) 

 
0.76 

(13/102) 
 

12 
 

 
Reino Unido 

 
0.78 

(12/102) 

 
0.80 

(11/102) 

 
0.82 

(15/102) 

 
0.74 

(8/102) 

 
0.79 

(14/102) 

 
0.86 

(19/102) 

 
0.77 

(12/102) 

 
0.74 

(13/102) 

 
0.76 

(11/102) 
 

13 
 

Japão 
 

0.78 
(13/102) 

 
0.76 

(19/102) 

 
0.86 

(8/102) 

 
0.72 

(12/102) 

 
0.76 

(22/102) 

 
0.93 

(1/102) 

 
0.76 

(14/102) 

 
0.74 

(14/102) 

 
0.74 

(16/102) 
 

14 
 

 
Canadá 

 
0.78 

(14/102) 

 
0.78 

(17/102) 

 
0.81 

(16/102) 

 
0.75 

(7/102) 

 
0.79 

(15/102) 

 
0.90 

(9/102) 

 
0.77 

(13/102) 

 
0.70 

(18/102) 

 
0.72 

(17/102) 
 

15 
 

 
Estônia 

 
0.77 

(15/102) 

 
0.79 

(13/102) 

 
0.78 

(19/102) 

 
0.72 

(14/102) 

 
0.81 

(11/102) 

 
0.88 

(16/102) 

 
0.75 

(16/102) 

 
0.75 

(12/102) 

 
0.71 

(18/102) 
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16 
 

Bélgica 0.77 
(16/102) 

 

0.81 
(10/102) 

0.81 
(17/102) 

0.70 
(16/102) 

0.84 
(8/102) 

0.86 
(21/102) 

0.73 
(18/102) 

0.72 
(16/102) 

0.67 
(20/102) 

 
17 
 

 
Hong Kong 

 
0.76 

(17/102) 

 
0.71 

(25/102) 

 
0.84 

(10/102) 

 
0.63 

(24/102) 

 
0.70 

(29/102) 

 
0.91 

(7/102) 

 
0.75 

(15/102) 

 
0.76 

(11/102) 

 
0.79 

(6/102) 
 

18 
 

 
França 

 
0.74 

(18/102) 

 
0.78 

(16/102) 

 
0.75 

(21/102) 

 
0.69 

(17/102) 

 
0.78 

(18/102) 

 
0.81 

(30/102) 

 
0.74 

(17/102) 

 
0.70 

(19/102) 

 
0.66 

(22/102) 
 

19 
 

 
Estados Unidos 

 

 
0.73 

(19/102) 

 
0.76 

(21/102) 

 
0.75 

(20/102) 

 
0.73 

(11/102) 

 
0.73 

(26/102) 

 
0.82 

(26/102) 

 
0.73 

(20/102) 

 
0.67 

(21/102) 

 
0.64 

(23/102) 
 

20 
 

 
República 

Checa 

 
0.72 

(20/102) 

 
0.74 

(24/102) 

 
0.66 

(27/102) 

 
0.64 

(22/102) 

 
0.80 

(13/102) 

 
0.89 

(12/102) 

 
0.63 

(24/102) 

 
0.69 

(20/102) 

 
0.69 

(19/102) 
 
 
 

OS ESTADOS COM MENOR ADESÃO AO ESTADO DE DIREITO 
 (países com menor governança, responsabilidade de governo, proteção dos direitos fundamentais e de combate à corrupção) 

 
 
 

 
Classificação 

Global 
 

 
Estado 

 

 
Pontuação 

Global 

 
Restrições 

dos Poderes 
(Fator 1) 

 

 
Ausência de 
Corrupção 
(Fator 2) 

 
Governo 
Aberto 

(Fator 3) 

 
Direitos 

Fundamentais 
(Fator 4) 

 
Ordem e 

Segurança 
(Fator 5) 

 
Aplicação do 

Direito 
(Fator 6) 

 
Justiça 
Civil 

(Fator 7) 

 
Justiça 

Criminal 
(Fator 8) 

 
102 

 

 
Venezuela 

 
0.32 

(102/102) 

 
0.19 

(102/102) 

 
0.27 

(95/102) 

 
0.38 

(97/102) 

 
0.39 

(93/102) 

 
0.54 

(97/102) 

 
0.26 

(102/102) 

 
0.35 

(100/102) 

 
0.16 

(102/102) 
 

101 
 

 
Afeganistão 

 
0.35 

(101/102) 

 
0.44 

(82/102) 

 
0.23 

(102/102) 

 
0.43 

(89/102) 

 
0.38 

(95/102) 

 
0.42 

(100/102) 

 
0.36 

(97/102) 

 
0.32 

(101/102) 

 
0.24 

(100/102) 
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100 

 

 
 

Zimbábue 

 
0.37 

(100/102) 

 
0.26 

(101/102) 

 
0.28 

(92/102) 

 
0.32 

(102/102) 

 
0.29 

(101/102) 

 
0.63 

(78/102) 

 
0.35 

(100/102) 

 
0.45 

(79/102) 

 
0.36 

(72/102) 
 

 
99 
 

 
Cambodia 

 
0.37 

(99/102) 

 
0.33 

(99/102) 

 
0.27 

(99/102) 

 
0.36 

(98/102) 

 
0.42 

(90/102) 

 
0.68 

(72/102) 

 
0.33 

(101/102) 

 
0.29 

(102/102) 

 
0.28 

(98/102) 
 

98 
 

 
Paquistão 

 
0.38 

(98/102) 

 
0.49 

(67/102) 

 
0.35 

(83/102) 

 
0.45 

(83/102) 

 
0.39 

(92/102) 

 
0.30 

(101/102) 

 
0.36 

(99/102) 

 
0.40 

(91/102) 

 
0.31 

(94/102) 
 

97 
 

 
Camarões 

 
0.40 

(97/102) 

 
0.44 

(83/102) 

 
0.25 

(101/102) 

 
0.39 

(95/102) 

 
0.50 

(74/102) 

 
0.54 

(98/102) 

 
0.39 

(92/102) 

 
0.37 

(96/102) 

 
0.32 

(91/102) 
 

96 
 

 
Nigéria 

 
0.41 

(96/102) 

 
0.51 

(63/102) 

 
0.27 

(97/102) 

 
0.46 

(77/102) 

 
0.44 

(87/102) 

 
0.27 

(102/102) 

 
0.44 

(74/102) 

 
0.50 

(62/102) 

 
0.36 

(73/102) 
 

95 
 

 
Uganda 

 
0.41 

(95/102) 

 
0.39 

(89/102) 

 
0.27 

(100/102) 

 
0.41 

(92/102) 

 
0.39 

(94/102) 

 
0.61 

(85/102) 

 
0.39 

(94/102) 

 
0.48 

(68/102) 

 
0.34 

(80/102) 
 

94 
 

 
Bolívia 

 
0.41 

(94/102) 

 
0.38 

(92/102) 

 
0.34 

(87/102) 

 
0.45 

(80/102) 

 
0.53 

(65/102) 

 
0.59 

(89/102) 

 
0.40 

(86/102) 

 
0.37 

(95/102) 

 
0.25 

(99/102) 
 

93 
 

 
Bangladesh 

 
0.42 

(93/102) 

 
0.44 

(84/102) 

 
0.27 

(98/102) 

 
0.47 

(73/102) 

 
0.42 

(88/102) 

 
0.65 

(76/102) 

 
0.37 

(96/102) 

 
0.39 

(93/102) 

 
0.33 

(88/102) 
 

92 
 

 
Myanmar 

 
0.42 

(92/102) 

 
0.45 

(78/102) 

 
0.42 

(65/102) 

 
0.32 

(100/102) 

 
0.31 

(100/102) 

 
0.77 

(41/102) 

 
0.40 

(89/102) 

 
0.37 

(94/102) 

 
0.30 

(96/102) 
 

91 
 

 
Etiópia 

 
0.42 

(91/102) 

 
0.36 

(96/102) 

 
0.47 

(53/102) 

 
0.39 

(94/102) 

 
0.32 

(97/102) 

 
0.72 

(56/102) 

 
0.36 

(98/102) 

 
0.36 

(98/102) 

 
0.39 

(61/102) 
 

90 
 

 
Honduras 

 
0.42 

(90/102) 

 
0.45 

(80/102) 

 
0.34 

(85/102) 

 
0.49 

(66/102) 

 
0.45 

(85/102) 

 
0.58 

(92/102) 

 
0.40 

(88/102) 

 
0.45 

(80/102) 

 
0.21 

(101/102) 
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Fonte: The World Justice Project979 

 

 

                                            
979 THE WORLD JUSTICE PROJECT. Rule of Law Index 2015. Disponível em: <http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/roli_2015_0.pdf>. Acesso em 28 de nov. 
2016. 

 
89 
 

 
Nicarágua 

 
0.43 

(89/102) 
 

 
0.35 

(98/102) 

 
0.37 

(75/102) 

 
0.44 

(84/102) 

 
0.46 

(83/102) 

 
0.68 

(70/102) 

 
0.41 

(84/102) 

 
0.36 

(99/102) 

 
0.33 

(87/102) 

 
88 
 

 
Iran 

 
0.43 

(88/102) 

 
0.37 

(94/102) 

 
0.42 

(64/102) 

 
0.35 

(99/102) 

 
0.22 

(102/102) 

 
0.62 

(80/102) 

 
0.54 

(35/102) 

 
0.56 

(40/102) 

 
0.39 

(60/102) 
 

87 
 

 
Serra Leoa 

 
0.44 

(87/102) 

 
0.52 

(59/102) 

 
0.30 

(91/102) 

 
0.39 

(96/102) 

 
0.53 

(63/102) 

 
0.60 

(86/102) 

 
0.39 

(91/102) 

 
0.43 

(85/102) 

 
0.33 

(85/102) 
 

86 
 

 
Egito 

 
0.44 

(86/102) 

 
0.39 

(91/102) 

 
0.47 

(52/102) 

 
0.42 

(91/102) 

 
0.32 

(98/102) 

 
0.69 

(66/102) 

 
0.39 

(93/102) 

 
0.39 

(92/102) 

 
0.43 

(65/102) 
 

85 
 

 
Guatemala 

 
0.85 

(85/102) 

 
0.51 

(64/102) 

 
0.33 

(89/102) 

 
0.48 

(70/102) 

 
0.56 

(54/102) 

 
0.56 

(95/102) 

 
0.40 

(90/102) 

 
0.36 

(97/102) 

 
0.30 

(95/102) 
 

84 
 

 
Quênia 

 
0.45 

(84/102) 

 
0.56 

(50/102) 

 
0.27 

(96/102) 

 
0.46 

(79/102) 

 
0.49 

(76/102) 

 
0.55 

(96/102) 

 
0.45 

(70/102) 

 
0.47 

(73/102) 

 
0.32 

(89/102) 
 

83 
 

 
Libéria 

 
045 

(83/102) 

 
0.54 

(54/102) 

 
0.28 

(94/102) 

 
0.48 

(71/102) 

 
0.58 

(50/102) 

 
0.57 

(94/102) 

 
0.37 

(95/102) 

 
0.44 

(81/102) 

 
0.32 

(92/102) 
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Os dados e os resultados dos indicadores do índice de percepção da corrupção, do 

índice de Liberdade, do índice de Democracia, do índice de Fragilidade do Estado e do índice 

do Estado de Direito, buscam informar os problemas econômicos, sociais e políticos dos 

Estados, assim como apresentam medidas aos países para corrigir as falhas e deficiências que 

impedem a concretização dos direitos fundamentais e a consolidação da democracia.      

Portanto, o argumento utilizado é que os países com menores índices de corrupção são 

os países que possuem um elevado nível de democracia política e participativa, de boa 

governança (transparência, responsabilidade do governo e prestação de contas), de 

desenvolvimento socioeconômico, de segurança, de prestação de serviços públicos e de 

proteção e efetivação dos direitos fundamentais da pessoa humana. Em sentido contrário, os 

países com maiores índices de corrupção são os países que possuem um baixo nível de 

democracia política e participativa, de boa governança (transparência, responsabilidade do 

governo e prestação de contas), assim como um elevado nível de desigualdades 

socioeconômicas, de limitação da prestação dos serviços públicos à população e de restrições 

e violações aos direitos fundamentais. 

Nesse contexto, a corrupção e os direitos fundamentais possuem ligações, haja vista 

que os atos de corrupção prejudicam a proteção e a efetivação dos direitos civis, políticos, 

econômicos e sociais980. As pessoas são as principais vítimas da corrupção porque dependem 

do acesso e da disponibilização dos serviços públicos para assegurar a sua realização na 

sociedade e para possibilitar o exercício dos direitos previstos na ordem jurídica. 

Conforme analisa Raquel Elias Ferreira Dodge, a corrupção é causa da pobreza e 

representa um real risco à democracia e de violação dos direitos humanos, em razão de 

deteriorar a confiança dos cidadãos e as regras de conduta moral, de causar prejuízos ao 

patrimônio público e de potencializar privação do exercício dos direitos das pessoas. Por 

outro lado, discorre que o combate à corrupção objetiva assegurar a eficiência das políticas 

públicas e a respectiva qualidade da prestação dos serviços públicos à população brasileira: 

 

Atos de corrupção atingem diretamente o cidadão, uma vez que ele tem serviços e 
obras não concluídos pelo Estado. O que essa abordagem traz de novo é que ela 
invoca a perspectiva da vítima do crime. Pessoas se apropriam de verbas públicas 
importantes para a realização de direitos fundamentais, previstos na Constituição, 
como direito a saúde, educação, moradia e o de transitar livremente em estradas 

                                            
980 SWEENEY, Gareth. Linking acts of corruption with specific human rights. In: EUROPEAN 
PARLIAMENT´S SUBCOMMITTEE ON HUMAN RIGHTS. Corruption and human rights in third countries. 
Brussels, Belgium: European Union, 2013, p. 9. 
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seguras. Quando há apropriação ilícita de verbas, esses serviços acabam não sendo 
prestados, ou prestados de forma ruim. Vidas humanas são ceifadas em estradas de 
péssima qualidade. Crianças deixam de ir para a escola, cirurgias deixam de ser 
feitas nos hospitais. É um olhar novo do Ministério Público? Nós estamos propondo 
uma diretriz e critérios objetivos de atuação. Usaremos o direito penal para defender 
direitos humanos. Nas estradas brasileiras, muitas de péssima qualidade, morrem 
muitas pessoas. Nelas, transita a 'O direito penal tem de defender os direitos 
humanos' produção agrícola e industrial. Os preços dos produtos ficam prejudicados 
pela má qualidade das estradas. Nos hospitais também morrem muitos por falta de 
assistência. Há uma crônica deficiência de aparelhamento hospitalar nas pequenas 
cidades. Naquilo que essas deficiências estiverem relacionadas com corrupção, nós 
vamos agir981. 

 

Portanto, a prática da corrupção constitui um obstáculo para concretização da 

dignidade da pessoa humana e para realização dos direitos fundamentais das pessoas, ao 

resultar na restrição das prerrogativas de exercício e na transgressão das obrigações do poder 

público garantir o acesso e o fornecimento da prestação dos serviços públicos à população. As 

condutas ilegais de subornos, de apropriação e desvios dos recursos públicos causam riscos 

para a democracia e violações aos direitos das pessoas, ao restringir o exercício dos direitos 

civis, políticos, econômicos e sociais, assim como ao prejudicar a prestação dos serviços 

públicos à população. 

 

 

2.6 A boa governança e o direito fundamental a uma boa Administração Pública 

 

 

A globalização econômica, a crise do modelo de Administração Pública burocrática e 

a integração global da política representou um dos fatores responsáveis pela modificação da 

forma de administrar o Estado. O novo modelo gerencial teve por finalidade relativizar os 

procedimentos burocráticos, as formalidades e a divisão hierárquica de atribuições para obter 

uma gestão voltada aos resultados e à eficiência dos serviços e da satisfação do interesse 

público. A partir dos anos de 1990, os princípios da boa administração ou da boa governança 

foram aplicados como um princípio geral para resolução das controvérsias dos serviços 

                                            
981 DODGE, Raquel Elias Ferreira. O direito penal tem de defender os direitos humanos. Disponível em: 
<http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,o-direito-penal-tem-de-defender-os-direitos-humanos-imp-,633533>. 
Acesso em 3 de mai. 2016. 
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públicos e como instrumento de controle de atuação das instituições públicas, quando 

envolvessem um amplo poder de discricionariedade e de avaliações técnicas complexas982. 

A crise do modelo burocrático, a globalização econômica e o desenvolvimento 

tecnológico possibilitaram a estruturação da administração sob uma nova gestão pública 

(“new public management”), baseado nos valores da eficiência, da eficácia e da 

competitividade - qualidade dos serviços públicos e redução dos custos - como superação do 

antigo modelo burocrático. A Administração Pública gerencial consiste nas metas e nos 

objetivos que devem ser atingidos pelo Estado através de uma ação, em que se atribui ao 

agente público certa autonomia na gestão dos recursos e no controle do alcance por 

resultados983. 

Os governantes e os agentes públicos passaram a desempenhar suas atividades com 

eficiência visando a produção de bons resultados para atender os interesses da coletividade e 

assegurar a boa gestão dos recursos públicos. O princípio da eficiência impõe um dever de 

satisfazer o bem comum, de acordo com a legalidade, imparcialidade, transparência, 

participação dos cidadãos e a eficácia, sempre primando pela adoção de critérios legais e 

morais necessários à qualidade da prestação dos serviços e da melhor utilização dos recursos 

públicos para evitar desperdícios e garantir uma maior rentabilidade social984. De acordo com 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro, o princípio da eficiência consiste no modo de atuação do 

agente público em buscar o melhor desempenho possível de suas atribuições e do alcance por 

resultados, bem como do modo de organizar, estruturar e disciplinar a Administração Pública, 

com o objetivo de melhorar a qualidade da prestação dos serviços estatais985.  

O modelo de Administração Pública gerencial possui um enfoque nos princípios da 

eficiência dos serviços públicos e no alcance de resultado em coparticipação com os membros 

da comunidade (cidadãos). Em outras palavras, o modelo gerencial objetiva a eficiência e a 

qualidade da prestação dos serviços públicos, outorgando uma maior autonomia 

administrativa, financeira e gerencial aos órgãos do Estado para possibilitar o cumprimento 

                                            
982 VIANA, Cláudia. Artigo 41º - Direito a uma boa administração. In: SILVEIRA, Alessandra; CANOTILHO, 
Mariana (Coord.). Carta dos direitos fundamentais da União Europeia comentada. Coimbra: Almedina, 2013, p. 
485. 
983 OLIVEIRA, Gustavo Justino de. Modelos teóricos de Administração Pública. Disponível em: 
<https://moodle.unipampa.edu.br/pluginfile.php/140775/mod_resource/content/1/Modelos%20de%20Administra
%C3%A7%C3%A3o%20P%C3%BAblica.pdf>. Acesso em 26 de set. de 2016, p. 5-7. 
984 MORAES, Alexandre de. Constitucionalização do Direito Administrativo e princípio da eficiência. In: 
FIGUEIREDO, Carlos Maurício; NÓBREGA, Marcos (Org.). Administração Pública: Direito Administrativo, 
financeiro e gestão pública: prática, inovações e polêmicas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 37. 
985 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 24ª ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 84. 
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dos objetivos e o controle da eficiência dos resultados para verificar a qualidade dos serviços 

prestados por seus agentes e a eficácia do atendimento do interesse dos cidadãos e dos 

usuários dos serviços públicos986.    

As crises de governabilidade (fiscais, políticas e econômicas) e a falta de 

responsabilidade dos agentes públicos de realizar a correta aplicação dos recursos públicos 

possibilitou que o sistema administrativo brasileiro adotasse um novo modelo gerencial 

pautado nos princípios da boa governança - legalidade, transparência, participação, 

responsabilidade, prestação de contas e eficiência -, como forma de superação das falhas 

institucionais e objetivando a concretização do bem comum. Assim, os princípios gerenciais 

da boa governança aplicados no contexto econômico e nos setores privados foram 

incorporados ao setor público com o escopo de corrigir as deficiências e os excessos de 

burocracias utilizados na gestão estatal.  

A adoção dos princípios e das boas práticas gerenciais é uma consequência da 

expansão das funções do poder público, tendo como principal foco a obtenção pelos 

resultados (economicidade) e a satisfação dos usuários da prestação dos serviços públicos 

(eficiência). Nestes termos, com o advento da Constituição Federal brasileira de 1988, as 

reformas da Administração Pública tiveram por objetivo tornar a atividade e a prestação dos 

serviços públicos mais eficientes para corrigir a burocracia estatal e para conferir uma maior 

legitimidade aos atos praticados pelos agentes públicos, em conformidade com os princípios 

republicanos e democráticos, especialmente ao da legalidade, da moralidade, da publicidade 

ou transparência, da democracia participativa e deliberativa, do dever de prestação de contas, 

da responsabilidade e da promoção dos direitos e garantias fundamentais. 

A eficiência administrativa passa pela garantia de sustentabilidade política, pela 

participação e pelo controle social, com o intuito de superar o insulamento do Estado 

burocrático, de combater a falta de responsabilidade político-administrativa e de prevenir os 

atos de corrupção nos setores públicos987. O governo responsável é essencial ao Estado 

Democrático de Direito porque visa garantir o desenvolvimento econômico e social 

sustentável, o respeito pelas liberdades e direitos fundamentais da pessoa humana, a 

                                            
986 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. 500 anos de Direito Administrativo brasileiro. Revista Eletrônica de 
Direito do Estado, Salvador, nº 5, jan./mar. 2006, p. 22. 
987 BENTO, Leonardo Valles. Governança e governabilidade na reforma do Estado: entre eficiência e 
democratização. São Paulo: Manole, 2003, p. 247. 
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concretização dos direitos sociais e da democracia participativa dos cidadãos, o sistema de 

governo transparente e a gestão responsável da coisa pública988. 

Portanto, nas últimas décadas os princípios da boa governança foram incorporados 

como um novo paradigma da ação política dos Estados e como um mecanismo de superação 

das crises institucionais para obter um melhor desempenho da gestão pública e para corrigir 

os déficits de legitimidade das ações estatais. As iniciativas de promover a boa governança 

começaram com o Banco Mundial, em que reconheceu que os países soberanos deveriam 

observar um mínimo de critérios de boa governança - responsabilidade, transparência, 

legalidade e participação - para viabilizar a condução responsável dos assuntos e da gestão 

pública989, bem como para possibilitar a concessão de empréstimos e benefícios financeiros 

internacionais aos países requerentes. 

Em síntese, o termo governança deriva do ato de governar, sendo proveniente da 

expressão latina “gubernare”, que designa a condução, direção, administração ou regência de 

uma série de fatos ou coisas990. A governança estatal representa o exercício da autoridade 

política ou o controle, direção à formulação e a administração política de uma nação991, bem 

como o conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e de controle para avaliação, 

direcionamento e monitoramento da gestão vocacionados à condução das políticas públicas e 

da prestação dos serviços de interesse da sociedade992. 

Nesse sentido, vale dizer que na gestão pública existe uma distinção entre a 

governança e a governabilidade, sendo a governabilidade a capacidade política do Estado 

(legitimidade política), enquanto que a governança consiste na capacidade de execução das 

políticas públicas (execução política). A governabilidade está associada com as condições 

estruturais, políticas, econômicas e sociais para efetivar as ações da administração, com base 

na legitimidade do governo (capacidade política e financeira do Estado) e, de outro lado, a 

governança é relacionada ao conjunto de instrumentos e mecanismos destinados à eficiência 

dos serviços e à implementação de políticas públicas (capacidade administrativa de 

                                            
988 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. “Brancosos” e interconstitucionalidade: itinerários dos discursos sobre 
a historicidade constitucional. 2ª ed. Coimbra: Almedina, 2012, p. 328.  
989 LOPES, José Mouraz. O espectro da Corrupção. Coimbra: Almedina, 2011, p. 16. 
990 SILVA, De Plácito e. Vocabulário Jurídico. 31ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 669. 
991 HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 2ª ed. Rio de 
Janeiro: Objetiva, 2007, p. 1.470. 
992 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Referencial básico de governança aplicável a órgãos e entidades da 
Administração Pública. 2ª ed. Brasília: Tribunal de Contas, 2014, p. 6. 
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governar)993. A governabilidade representa a situação em que as instituições funcionam 

corretamente, com tranquilidade política e suficiente estabilidade financeira para que se possa 

governar o Estado, ou seja, são as condições estruturais para governar o Estado e para realizar 

os programas previamente estabelecidos. Por conseguinte, a governança consiste na 

habilidade de administrar o governo e a capacidade de fazer o enquadramento dos programas 

políticos estabelecidos pelo governo para satisfação do interesse comum994.  

Para José Joaquim Gomes Canotilho, a boa governança teve sua origem no âmbito 

econômico e na política de desenvolvimento, mas posteriormente foi incorporado no contexto 

das ciências sociais como a capacidade de governar o Estado de forma responsável. Em sua 

compreensão político-normativa, a boa governança designa a condução responsável dos 

assuntos do Estado ou a capacidade de direção dos assuntos do governo e de sua 

administração, assim como na capacidade da prática responsável dos atos por parte dos 

poderes do Estado995. Em outra perspectiva, Daniel Kaufmann assevera que a boa governança 

incorpora várias dimensões, a saber: a) uma dimensão política, em que se adotam processos 

de eleição daqueles que exercem um cargo de autoridade política; b) uma dimensão 

econômica, em que representa a capacidade do governo de gerir de forma eficaz os recursos e 

implementar as políticas adotadas pelo governo; c) uma dimensão institucional, em que deve 

respeitar os direitos dos cidadãos e as instituições e organizações sociais996.  

O Escritório do Alto Comissionado para os Direitos Humanos define a boa governança 

como os processos de resultados políticos e institucionais considerados necessários ao alcance 

das metas de desenvolvimento humano, bem como o processo de tomada de decisão utilizado 
                                            
993 BENTO, Leonardo Valles. Governança e governabilidade na reforma do Estado: entre eficiência e 
democratização. São Paulo: Manole, 2003, p. 85. A respeito, Leonardo Valles Bento discorre o seguinte: 
“Assim, a governabilidade encontra-se referida às condições materiais do exercício do poder, à legitimidade e 
sustentação política dos governos para levar a cabo seu programa, ou para formular estratégias de 
desenvolvimento de longo prazo, ou ainda à capacidade dos poderes públicos de intermediar os interesses da 
sociedade civil, de articular coalizões políticas entre os partidos e grupos sociais que apoiem o plano de governo. 
Governança, por outro lado, tem a ver com os aspectos mais adjetivos ou instrumentais do exercício do poder, 
seu fator determinante já não reside no apoio dos cidadãos, mas na competência dos administradores e servidores 
públicos no cumprimento das metas governamentais definidas politicamente”.  
994 HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 2ª ed. Rio de 
Janeiro: Objetiva, 2007, p. 1.470. Em linhas gerais, a governabilidade é as condições objetivas (fatores externos 
da pessoa) relacionadas com as estruturas institucionais e a governança são as condições subjetivas (fatores 
internos da pessoa) associadas com a capacidade de exercício do indivíduo para governar. Ou seja, a 
governabilidade é a possibilidade operacional e as condições institucionais, econômicas e políticas para governar 
o Estado e a governança é a competência política do indivíduo de governar o Estado.  
995 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. “Brancosos” e interconstitucionalidade: itinerários dos discursos sobre 
a historicidade constitucional. 2ª ed. Coimbra: Almedina, 2012, p. 327.  
996 KAUFMANN, Daniel. Myths and Realities of Governance and Corruption. Disponível em: 
<http://siteresources.worldbank.org/INTWBIGOVANTCOR/Resources/2-1_Governance_and_Corruption_ 
Kaufmann.pdf>. Acesso em 26 de jun. 2015. 
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pelas instituições para conduzir de forma responsável os assuntos do Estado, a gestão dos 

recursos públicos e para assegurar o exercício dos direitos da pessoa humana livre dos abusos 

de poder e da corrupção997. Nessa perspectiva, a boa governança representa um conjunto de 

princípios relacionados aos processos de decisão e à capacidade de condução responsável dos 

assuntos e dos atos do poder público, visando promover os direitos da pessoa humana e 

assegurar o desenvolvimento socioeconômico em um regime democrático contra os abusos de 

poder cometidos pelos governantes. 

No acordo de parceria celebrado entre a União Europeia e a os Estados da África, das 

Caraíbas e do Pacífico, o princípio da boa governança foi adotado como um elemento 

fundamental contra a corrupção e como um princípio-diretriz aplicado às relações entre os 

Estados-membros para respeitar os direitos da pessoa humana, dos princípios democráticos e 

do Estado de Direito. No acordo, a boa governança é considerada como o processo de gestão 

transparente e responsável dos recursos humanos, naturais, econômicos e financeiros, tendo 

em vista o desenvolvimento sustentável e equitativo. Ou seja, consiste nos processos claros de 

tomadas de decisões por parte das autoridades públicas, nas instituições transparentes e 

responsáveis, no cumprimento da lei na gestão e distribuição de recursos e capacidade para a 

elaboração e aplicação de medidas destinadas à prevenção e ao combate da corrupção998. 

No Livro Branco elaborado pela Comissão das Comunidades Europeias, a governança 

representa o “conjunto de regras, processos e práticas que dizem respeito à qualidade do 

exercício do poder a nível europeu, essencialmente no que se refere à responsabilidade, 

transparência, coerência, eficiência e eficácia”. O objetivo é adequar as ações e atividades 

das instituições da Comunidade Europeia de acordo com os princípios da boa governança, 

visando promover a ampliação do sistema democrático com a criação de políticas de 

participação dos cidadãos e para estabelecer um aumento da responsabilidade dos governantes 

pela condução dos assuntos públicos999.  

Não obstante, o Livro Branco da União Europeia reconheceu cinco princípios basilares 

da boa governança destinados à melhoria do sistema político e de um governo democrático, 

                                            
997 OFFICE OF THE COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS. Good Governance and Human Rights. 
Disponível em: <http://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/GoodGovernance/Pages/-
GoodGovernanceIndex.aspx>. Acesso em 25 de set. 2016. 
998 UNIÃO EUROPEIA. Acordo de parceria entre os Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico e a 
Comunidade Europeia e os seus Estados-membros. 23 de jun. 2000. Disponível em: <http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:22000A1215(01)>. Acesso em 25 de set. 2016. 
999 COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS. Governança Europeia: um Livro Branco. Disponível 
em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:52001DC0428>. Acesso em 25 de set. 2016. 
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sendo consubstanciado nas seguintes diretrizes: a) Abertura: as instituições e as organizações 

sociais deverão adotar medidas transparentes nas suas tarefas e decisões, mediante a utilização 

de uma linguagem acessível e facilmente compreensível; b) Participação: a participação 

aberta e abrangente da população no desenvolvimento e aplicação das políticas públicas, 

desde o seu início até a sua execução para assegurar uma maior confiança da opinião pública 

nos resultados e nas instituições e organizações sociais; c) Responsabilização: as instituições e 

as organizações sociais devem prestar contas de seus atos e assumir responsabilidades 

correspondentes à participação na elaboração e aplicação das políticas públicas; d) Eficácia: 

as proposições políticas deverão ser eficazes e oportunas - em resposta às necessidades e com 

avaliação dos impactos futuros -, sendo aplicadas de forma que proporcionem o cumprimento 

dos objetivos visados e que as decisões sejam adotadas em níveis adequados à realidade 

social; e) Coerência: as proposições políticas e a elaboração de medidas deverão ser coerentes 

e compreensíveis, implicando liderança política e uma forte responsabilidade por parte das 

instituições e organizações sociais para garantir uma abordagem comum e coerente1000. 

Nesse passo, os princípios da boa governança passaram a ser desenvolvida na política 

global da luta contra a corrupção, com a elaboração de medidas preventiva por meio da 

promoção da transparência dos atos públicos, da garantia do acesso à informação pública e da 

participação dos cidadãos nos assuntos do poder público. A Política Global da União 

Europeia contra a Corrupção ressalta que o combate à corrupção é um elemento essencial do 

programa político do Estado, como prioridade do programa de segurança e da justiça da 

União Europeia, sendo concretizado por meio da aplicação e promoção dos princípios da boa 

governança1001. 

Na Comunidade Europeia, os princípios da boa governança foram positivados no art. 

11 do Tratado da União Europeia (TUE) e no art. 15 do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia (TFUE), uma vez que procuram disciplinar a promoção da boa governança 

nos Estados associada com a participação da sociedade civil e ao princípio da democracia 

participativa, ao princípio da abertura e da transparência dos atos e com o direito de acesso 

aos atos dos órgãos públicos. Os princípios da boa governança da gestão pública incorporados 

                                            
1000 COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS. Governança Europeia: um Livro Branco. Disponível 
em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:52001DC0428>. Acesso em 25 de set. 2016. 
1001 COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS. Comunicação da Comissão ao Conselho, ao 
Parlamento Europeu e ao Comité Económico e Social Europeu – Sobre uma política global da EU contra a 
corrupção. 2003. Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52003DC0317>. Acesso em 25 de set. 2016. 
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pelos Estados - transparência, participação social, responsabilidade, prestação de contas e 

eficiência -, objetivam subordinar as condutas dos governantes e dos agentes públicos ao 

cumprimento dos deveres ético-normativos e à legitimidade das ações políticas, no sentido de 

viabilizar um governo democrático e participativo, como também servir de um princípio geral 

de combate à corrupção nos setores públicos e privados.    

Os princípios vetores da condução responsável dos assuntos públicos e da política 

estatal estão baseados em conjunto de critérios destinados em assegurar o respeito aos direitos 

humanos e aos princípios do Estado Democrático de Direito; a primazia do desenvolvimento 

sustentável e equitativo por uma gestão transparente e responsável dos recursos humanos, 

naturais, econômicos e financeiros; e a clareza nos processos de tomada de decisões das 

autoridades públicas, instituições transparentes e responsáveis e de realizar a elaboração de 

medidas de prevenção e de combate à corrupção1002. 

Os princípios da boa governança visa aprimorar a gestão pública, assegurando o 

cumprimento das normas jurídicas, uma maior transparência dos atos praticados no governo, a 

participação da opinião pública na formação e na execução das tomadas de decisões e a 

respectiva responsabilidade dos agentes públicos de realizar a prestação de contas de suas 

ações. Na perspectiva da boa governança, os atos praticados pelos mandatários eleitos pelo 

povo (governantes) e pelos agentes públicos deverão atender o interesse da coletividade e a 

eficiência da prestação dos serviços voltada para os resultados, mediante a observância dos 

direitos fundamentais dos indivíduos, do dever de prestação de contas, da transparência dos 

atos decisórios e das atividades gerenciais, bem como da responsabilidade pelos abusos de 

poder cometidos no exercício das funções públicas. 

O Tribunal de Contas da União reconhece dez práticas de boa governança aplicadas ao 

setor público, que visa o aprimoramento da gestão da organização pública e previne os atos de 

corrupção, compreendendo as seguintes práticas: a) a seleção de agentes com idoneidade 

moral e com competência ou habilidades para o exercício da função pública; b) a promoção 

de conscientização dos princípios morais e o estabelecimento de mecanismos de 

comportamentos éticos; c) os sistemas de governança com poderes de decisão balanceados; d) 

a implantação de modelo de gestão estratégica para assegurar o monitoramento e avaliação 

dos resultados; e) o alinhamento das ações com as expectativas dos usuários e partes 

interessadas para otimização dos resultados; f) o estabelecimento de metas e de delegação de 
                                            
1002 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. “Brancosos” e interconstitucionalidade: itinerários dos discursos 
sobre a historicidade constitucional. 2ª ed. Coimbra: Almedina, 2012, p. 329.  
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competências; g) a implantação de mecanismos de coordenação de ações para atingir as 

metas; h) o gerenciamento de riscos e a instituição de controles internos; i) a realização de 

auditoria interna para auxiliar no cumprimento dos objetivos; j) a implantação de diretrizes de 

transparência e sistemas de prestação de contas dos atos praticados na gestão pública1003. 

Os atos de corrupção estão relacionados com uma má gestão e governança pública, 

haja vista que promove a prática de atos ocultos favorecendo a falta de transparência, a 

manipulação das normas jurídicas, a omissão de abertura de procedimentos e a ausência de 

imparcialidade dos intervenientes nos processos de tomada de decisão pública1004. Nesse 

sentido, os atos de corrupção provocam distorções aos princípios da boa governança e da 

condução responsável dos assuntos públicos, restringindo os direitos fundamentais das 

pessoas e comprometendo a capacidade econômico-financeira do poder público de realizar o 

bem comum com a efetivação de políticas públicas destinadas à população e ao atendimento 

das pessoas e grupos vulneráveis da sociedade. 

Portanto, a aplicação da boa governança na gestão da Administração Pública constitui 

um princípio geral destinado ao combate à corrupção, uma vez que representa um mecanismo 

de natureza jurídico-política direcionada à promoção da transparência dos atos, da eficiência 

dos serviços públicos, da participação popular e da eficácia no atendimento do interesse 

público coletivo. Segundo Paulo Nogueira da Costa, a boa governança é um metaprincípio 

constitucional da condução responsável dos assuntos do Estado e um princípio diretivo de 

legitimidade das ações e das atividades dos agentes públicos, por estar em consonância com a 

transparência, a abertura, a coerência, a justa medida (proporcionalidade) e a democracia 

participativa1005. 

A compreensão normativa da boa governança consiste em um conjunto de princípios e 

diretrizes direcionadas à condução responsável dos assuntos do Estado e a legitimação das 

ações do governo e do poder público, com base na legalidade, na moralidade e integridade, na 

publicidade e transparência, na eficiência, no dever de prestação de contas, na 

responsabilidade e na garantia de participação democrática da população nos assuntos 

públicos, a fim de assegurar o desenvolvimento socioeconômico, a proteção e efetivação dos 

                                            
1003 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Dez passos para a boa governança. Brasília: Tribunal de Contas da 
União, 2014, p. 8-27. 
1004 LOPES, José Mouraz. O espectro da corrupção. Coimbra: Almedina, 2011, p. 12. 
1005 COSTA, Paulo Nogueira da. O tribunal de Contas e a Boa Governança: contributo para uma reforma do 
controlo financeiro externo em Portugal. Disponível em: 
<http://www.eca.europa.eu/pt/Documents/Thesis_Paulo%20Costa.pdf>. Acesso em 26 de set. 2016, p. 213-217. 
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direitos fundamentais e para prevenir a prática da corrupção nos setores públicos. Conforme 

afirma José Mouraz Lopes, o exercício da ação política baseada nos princípios da boa 

governança impõe ao Estado um dever de atuar com transparência e livre da corrupção1006. 

Em suma, as ações políticas da boa governança consubstanciam em um princípio 

orientador para condução responsável dos assuntos públicos e para o gerenciamento da 

organização estatal, bem como constitui em um princípio que auxilia na luta contra a 

corrupção nos setores públicos e privados, tendo em vista que promove a prática de boas 

condutas de integridade, mediante a garantia da transparência, da eficiência das ações 

políticas e da participação das pessoas na formação e nas tomadas de decisões dos assuntos de 

interesse público. 

Para Paulo Nogueira da Costa, o dever da boa governança representa um conjunto de 

normas legais que vinculam as ações e atividades dos agentes públicos à observância dos 

critérios técnicos da boa gestão, ou seja, a normatização dos princípios da boa gestão passa a 

integrar o bloco de legalidade (princípio da juridicidade) em que os agentes públicos devem 

se subornar. Por outro lado, o direito a uma boa governança consiste na faculdade dos 

cidadãos de exigir uma boa governança da gestão pública como um direito fundamental ao 

exercício da cidadania1007. 

O direito fundamental a uma boa administração pública compreende uma da 

prerrogativa da pessoa, do cidadão ou do contribuinte de exigir um governo honesto e a 

condução responsável do Estado livre da corrupção, como também de exigir que os 

governantes e os agentes públicos atuem de maneira compatível com os princípios da boa 

governança para assegurar a proteção e a concretização dos direitos fundamentais das pessoas, 

a prestação dos serviços públicos com eficiência e qualidade e para viabilizar a 

implementação de políticas públicas destinadas à erradicação das desigualdades 

socioeconômicas e das injustiças sociais.  

O direito fundamental a uma boa administração pública é apresentando em duas 

vertentes, uma relacionada ao dever dos agentes públicos agir em conformidade com as 

normas jurídico-constitucionais e a outra associada com as prerrogativas constitucionais dos 

indivíduos - cidadãos e contribuinte - de exigir um bom governo e uma boa gestão dos 

                                            
1006 LOPES, José Mouraz. O espectro da Corrupção. Coimbra: Almedina, 2011, p. 82. 
1007 COSTA, Paulo Nogueira da. O tribunal de Contas e a Boa Governança: contributo para uma reforma do 
controlo financeiro externo em Portugal. Disponível em: 
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recursos públicos de forma eficiente e com qualidade. Na perspectiva objetiva, o direito 

fundamental a uma boa administração pública estabelece um conjunto de direitos e garantias a 

todas as pessoas que se relacionam com o poder público. Em uma perspectiva subjetiva, o 

direito fundamental a uma boa administração pública atribui à qualidade de um titular do 

direito de exigir um governo honesto e uma boa administração, de obter o acesso à 

informação e os documentos públicos e de apresentar petição contra os abusos de poder 

cometidos pelos governantes e contra a má administração da coisa pública1008. 

O direito a uma boa administração pública ou o direito ao governo honesto é corolário 

do direito ao exercício da cidadania e dos princípios democráticos e republicanos, em que 

constitui no direito das pessoas e dos cidadãos de participarem da comunidade política e dos 

assuntos públicos e no direito de exigirem que as instituições e as organizações do poder 

público sejam gerenciadas em conformidade com os princípios da boa governança e dos 

deveres ético-normativos, com a finalidade de garantir a condução responsável dos negócios 

públicos.  

De acordo com Juarez Freitas, o direito fundamental à boa administração pública 

consiste em uma gestão eficiente e eficaz proporcional ao cumprimento dos deveres ético-

normativos das funções públicas, com transparência, motivação, imparcialidade, moralidade, 

participação social e responsabilidade pelas condutas comissivas e omissivas. Ou seja, o 

direito à boa Administração Pública corresponde o dever do poder público observar a 

cogência do conjunto dos princípios constitucionais regem suas atividades, bem como lídimo 

plexo de direitos subjetivos públicos das pessoas1009.  

O Código Europeu de Boa Conduta Administrativa incorporou o direito fundamental a 

uma boa administração pública como um conjunto de princípios que devem nortear as 

condutas de todos agentes públicos nas suas relações com as pessoas para afirmar os valores 

dos serviços públicos e salvaguardar os direitos de todos aqueles que se relacionam com a 

Administração1010. Em seguida, o art. 41 da Carta de Direitos Fundamentais da União 

Europeia consagrou o direito fundamental a uma boa administração na Comunidade Europeia, 

estabelecendo um conjunto de direitos básicos em favor dos cidadãos europeus e de todas as 

                                            
1008 VIANA, Cláudia. Artigo 41º - Direito a uma boa administração. In: SILVEIRA, Alessandra; CANOTILHO, 
Mariana (Coord.). Carta dos direitos fundamentais da União Europeia comentada. Coimbra: Almedina, 2013, p. 
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1009 FREITAS, Juarez. Discricionariedade Administrativa e o Direito Fundamental à Boa Administração 
Pública. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 43 e 80. 
1010 COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS. Código de Boa Conduta Administrativa: relações com o 
público. Disponível em: <http://ec.europa.eu/transparency/code/_docs/code_pt.pdf>. Acesso em 26 de set. 2016. 
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pessoas de terem o direito à tomada de decisões imparciais, equitativas e no prazo razoável de 

duração por parte das instituições e dos órgãos da União Europeia, notadamente, o direito de 

qualquer pessoa ser ouvida antes da tomada das decisões ou de qualquer medida que a afete 

desfavoralmente, o direito do acesso e à prévia audiência nos processos administrativos, bem 

como o direito à fundamentação (motivação) das tomadas de decisões pelo poder público1011. 

No sistema jurídico-positivo brasileiro, o direito fundamental à boa administração 

pública é corolário do direito à participação e dos princípios da Administração Pública (art. 37 

CF/88), dos princípios do regime democráticos e republicano, em que estabelece ao 

administrador público um dever de atuação ética e responsabilidade no exercício de suas 

funções, com base na legalidade, na impessoalidade, na moralidade e eficiência, visando à 

satisfação do interesse público primário da coletividade. Segundo José Afonso da Silva, os 

princípios da Administração Pública visam orientar as ações dos agentes públicos para a 

prática de atos legais e legítimos, assim como visam assegurar aos usuários dos serviços 

fornecidos pelo Estado o direito a uma boa Administração Pública por meio da correta gestão 

e aplicação dos recursos públicos1012.  

No ordenamento jurídico brasileiro, o primado do direito fundamental à boa 

Administração Pública é uma norma constitucional implícita porque resulta da concepção 

material dos direitos fundamentais e dos princípios adotados pelo regime constitucional. O 

art. 5º, §2º, da Constituição Federal é uma cláusula de extensão de abertura material dos 

direitos fundamentais, por conta de admitir a possibilidade da existência de outros direitos ou 

garantias fundamentais resultante do regime e dos princípios adotados pela Constituição da 

República Federativa do Brasil. 

A norma constitucional adotou o princípio da abertura material dos direitos 

fundamentais ao permitir acolher direitos fundamentais não previstos formalmente na 

Constituição Federal, mas que são compatíveis com os valores democráticos e com a filosofia 

da Constituição. Segundo Ingo Wolfgang Sarlet, a Constituição Federal brasileira adotou o 

direito fundamental a uma boa administração que promova os direitos fundamentais e o 

princípio da dignidade da pessoa humana, tendo em vista que os atos praticados pelo poder 

                                            
1011 PARLAMENTO EUROPEU. Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia. Disponível em: 
<http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_pt.pdf>. Acesso em 26 de set. 2016. 
1012 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 37ª ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 
665. 
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público devem guardar uma relação com os princípios da legalidade, da moralidade e 

probidade administrativa, da impessoalidade, da eficiência e da proporcionalidade1013. 

Portanto, o direito a uma boa administração é um direito constitucional implícito e 

compreende um conjunto de regras e princípios norteadores das atividades da Administração 

Pública e da atuação dos agentes públicos, bem como a prerrogativa de qualquer pessoa exigir 

um governo honesto, uma boa gestão pública e de participarem na formação das decisões 

públicas e na sua respectiva execução. Em outras palavras Cláudia Viana ensina que o direito 

a uma boa administração pública é composta por um conjunto de prerrogativas: o direito de 

qualquer pessoa ser ouvida antes da tomada de decisão no processo administrativo (“princípio 

audi alteram partem”), o direito de qualquer pessoa ter acesso aos processos administrativos 

(princípio de acesso aos documentos e de petição) e o direito de fundamentação das decisões 

por meio da apreciação dos elementos fáticos e jurídicos para evidenciar o raciocínio do 

decisor (princípio da motivação)1014. 

Por seu turno, o direito à boa administração tem eficácia vinculante aos poderes do 

Estado Democrático de Direito (Executivo, Legislativo e Judiciário), pois estabelece 

mandamentos ético-normativos de regulação das condutas dos agentes públicos e de controle 

das ações e decisões tomadas pelo poder público, como também a responsabilidade dos 

governantes, quando não zelarem pela eficácia direta e imediata do direito fundamental à boa 

administração1015. A previsão normativa implícita do direito fundamental a uma boa 

administração é uma prerrogativa jurídico-constitucional outorgada ao indivíduo para auxiliar 

no controle social dos abusos de poder, representando um mecanismo de enfrentamento da 

corrupção no setor público ao permitir uma participação ativa das pessoas nos assuntos e 

decisões tomadas pelo poder público e a respectiva faculdade de fiscalizar as condutas 

abusivas perpetradas em detrimento do interesse público coletivo.  

Em síntese, embora o direito fundamental à boa administração pública não esteja 

previsto expressamente no ordenamento jurídico brasileiro, a sua incorporação no sistema 

normativo decorre da análise de um conjunto de regras e princípios que regem as condutas 

                                            
1013 SARLET, Ingo Wolfgang. A Administração Pública e os Direitos Fundamentais. Aula proferida na Escola 
da Magistratura do TRF-4ª Região, Curso Permanente, Módulo II, Direito Administrativo [on line]. Disponível 
em: <http://www2.trf4.jus.br/trf4/upload/arquivos/emagis_atividades/ingowolfgangsarlet.pdf>. Acesso em 26 de 
set. 2016. 
1014 VIANA, Cláudia. Artigo 41º - Direito a uma boa administração. In: SILVEIRA, Alessandra; CANOTILHO, 
Mariana (Coord.). Carta dos direitos fundamentais da União Europeia comentada. Coimbra: Almedina, 2013, p. 
488-489. 
1015 FREITAS, Juarez. Discricionariedade Administrativa e o Direito Fundamental à Boa Administração 
Pública. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 22. 
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dos agentes públicos e das atividades administrativas. No julgamento da Medida Cautelar no 

Mandado de Segurança 27.141/DF, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito 

fundamental ao governo honesto e a gestão republicana do poder como uma exigência 

imposta pela ordem democrática e pelo princípio da moralidade pública. O cidadão brasileiro 

tem o direito público subjetivo de exigir que o Estado seja dirigido por administradores 

íntegros, por legisladores probos e por juízes incorruptíveis, que desempenhem suas funções 

públicas com observância e respeito aos postulados ético-jurídicos previstos no sistema 

normativo e que condicionam o exercício legítimo das atividades públicas. Nestes termos, o 

direito subjetivo ao governo honesto é reconhecido pela ordem jurídico-constitucional como 

uma prerrogativa insuprível e provenientes do exercício da cidadania1016. 

O reconhecimento do direito fundamental a uma boa administração pública no sistema 

jurídico brasileiro é um direito material implícito que complementa os mecanismos 

normativos de combate à corrupção no setor público e que visa assegurar o desenvolvimento 

socioeconômico, o exercício dos direitos e garantias constitucionais e a concretização do 

princípio da dignidade da pessoa humana, haja vista que pressupõe a legitimidade das ações 

dos governantes e dos agentes públicos de acordo com os princípios da boa governança e dos 

deveres ético-jurídicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1016 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar no Mandado de Segurança 27141/DF. Relator 
Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, Brasília, DF, 22 de fevereiro 2008. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28%2827141%2ENUME%2E+OU+2
7141%2EDMS%2E%29%29+NAO+S%2EPRES%2E&base=baseMonocraticas&url=http://tinyurl.com/zzzqs78
>. Acesso em: 16 de dez. 2016. 
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3. OS SISTEMAS DE CONTROLE E AÇÕES DE COMBATE À CORRUPÇÃO: OS 

MECANISMOS JURÍDICOS DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E 

DO REGIME DEMOCRÁTICO 

 

 

Em primeiro lugar vale dizer que as medidas de controle preventivo e repressivo da 

corrupção objetiva concretizar os princípios consagrados na ordem jurídica brasileira do 

regime democrático e republicano de exercício do poder - da legalidade, da moralidade e 

probidade administrativa, da transparência pública, da boa governança, do exercício da 

cidadania, da responsabilidade de agir com ética e da prestação de contas -, com o intuito de 

impedir e reprimir as condutas inadequadas e o abuso de poder cometidos pelos por agentes 

públicos e particulares. 

O conjunto de medidas anticorrupção visa conscientizar as instituições e a organização 

social sobre as consequências provocadas pelos atos de corrupção no contexto econômico, 

político e social, no sentido de sensibilizar a opinião pública da relevância de lutar contra a 

corrupção e de implementar a prática de boas condutas de integridade nos setores públicos e 

privados, para garantir a efetivação das liberdades e dos direitos fundamentais e a respectiva 

prestação dos serviços públicos com eficiência e qualidade à população brasileira. 

A corrupção é responsável pela inviabilização dos objetivos fundamentais previstos na 

ordem jurídico-constitucional, prejudicando negativamente a erradicação da pobreza, a 

redução das desigualdades e das injustiças sociais, a prestação dos serviços públicos e a 

proteção dos direitos fundamentais. Nessa perspectiva, o controle do abuso de poder exige um 

conjunto de esforços na elaboração estratégica de medidas preventivas e repressivas contra os 

atos corrupção para impedir e reprimir as condutas ilegais lesivas aos bens jurídicos 

constitucionais e aos direitos fundamentais da pessoa humana. 

Os atos de corrupção não são apenas uma ameaça ao regime democrático, aos direitos 

fundamentais das pessoas e às atividades das instituições, como também são nocivos ao 

desenvolvimento econômico e social, em virtude do aumento dos índices de desigualdades, da 

exclusão e das injustiças sociais e das violações dos direitos fundamentais da pessoa humana. 

A restrição do exercício dos direitos e a limitação dos serviços públicos possuem reflexos 

sobre a elevação dos níveis da violência, da exclusão social, do desemprego, da 

discriminação, da pobreza e das violações dos direitos das pessoas. Segundo a reportagem 
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jornalística de opinião, a corrupção nos setores público e privado representa uma das 

principais causas pelo aumento das desigualdades e do desemprego no país, podendo agravar 

a situação de acordo com a cultura, a disposição ou a vontade dos agentes públicos e 

empresários de obterem vantagens indevidas ou de enriquecerem de forma injustificada1017. 

O desenvolvimento de uma abordagem da corrupção como um problema global é 

resultado das complexas consequências provocadas no meio social. A corrupção possui um 

impacto negativo sobre os direitos e a qualidade de vida das pessoas, ao provocar 

desigualdades, a exclusão e a prática de injustiças sociais, a limitação do acesso e a 

disponibilização dos serviços públicos essenciais ao bem comum e ao restringir a liberdade 

das pessoas. Por conseguinte, a corrupção também possui um impacto negativo para a 

economia, ao impedir o desenvolvimento econômico do setor público e privado, com o 

aumento dos custos das obras e dos serviços públicos, com as distorções nos investimentos 

privados e com os incentivos para constituição de empresas ilícitas e prejudiciais à livre 

concorrência. Por último, a corrupção tem um impacto negativo sobre o sistema político e 

sobre a legitimidade do Estado, ao prejudicar a perda de confiança das pessoas depositadas 

nos agentes e nas instituições públicas e ao reduzir a capacidade do sistema política de 

responder às exigências da sociedade. 

O pagamento de subornos para conseguir o acesso aos cargos de mandato eletivo, o 

financiamento ilícito de campanha eleitoral, o tráfico de influência para favorecer empresas 

em contratos com o governo, a apropriação e os desvios de recursos públicos destinados à 

promoção de políticas públicas e a concretização dos direitos sociais são práticas nocivas ao 

Estado Democrático de Direito, por conta de restringir o exercício das prerrogativas 

constitucionais outorgadas em favor dos indivíduos e por limitar o aceso e a prestação dos 

serviços públicos essenciais à população.  

Nesse sentido, o Escritório das Nações Unidas defende que o combate à corrupção é 

fundamental para atingir os objetivos de um governo mais transparente, justo e eficaz, assim 

como visa cooperar com os trabalhos de concretização das medidas estabelecidas pelos 

Objetivos do Desenvolvimento do Milênio (ODM), por meio de ações concretas do governo, 

da sociedade e dos setores privados para a erradicação da extrema pobreza e a fome, para 

atingir o ensino básico universal, para promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das 

mulheres, para reduzir a mortalidade infantil, para melhorar a saúde materna, para combater o 
                                            
1017 NAÍM, Moisés. A corrupção causa desigualdade?. Disponível em: 
<http://brasil.elpais.com/brasil/2014/05/24/internacional/1400945141_775556.html>. Acesso em 9 de mar. 2016. 
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vírus do HIV/Aids, a malária e outras doenças nocivas ao ser humano, para garantir a 

sustentabilidade ambiental e para assegurar uma parceria mundial pelo desenvolvimento 

socioeconômico1018. 

As consequências provocadas pela corrupção demandam dos governos, da sociedade 

civil organizada e das empresas da iniciativa privada, um conjunto de esforços e a integração 

dos trabalhos para o enfrentamento da corrupção nos setores públicos e privados, com o 

objetivo de garantir a proteção dos direitos fundamentais das pessoas, da boa governança nos 

setores públicos e privados, dos valores da democracia e dos princípios do regime 

republicano. 

 

 

a) Evolução histórica global do combate à corrupção  

 

 

Em linhas gerais, os trabalhos de combate à corrupção exigem uma abordagem 

holística do problema e um conjunto de esforços do governo, das instituições públicas, da 

sociedade civil organizada e dos setores da iniciativa privada, para construir um sistema 

nacional de integridade destinado ao controle da corrupção, mediante a elaboração de 

políticas públicas e de medidas de controle preventivo e repressivo da corrupção nos setores 

públicos e privados1019. Um das principais conquistas das últimas décadas é a promoção de 

debates globais sobre a corrupção e a realização de campanhas para o seu enfrentamento 

perante a comunidade internacional, que emergiu a partir das alianças dos grupos econômicos 

e da formação de uma coalização global dos países industrializados e dos países em 

transição1020. 

Por conseguinte, vale ressaltar que as campanhas de combate à corrupção que foram 

desenvolvidas no passando são distintas dos caminhos trilhados pela atual política contra a 

corrupção, em que existe uma maior preocupação em relação ao combate das suas causas 

estruturais e institucionais, como também uma maior preocupação sistemática com a 

                                            
1018 ESCRITÓRIO DAS NAÇÕES UNIDAS CONTRA DROGAS E CRIME. Corrupção cada não conta. 
Brasília, 2007, p. 3. 
1019 SPECK, Bruno Wilhelm. Perspectiva para o futuro. In: SPECK, Bruno Wilhelm (Org.). Caminhos da 
transparência: análise dos componentes de um sistema nacional de integridade. Campinas: Universidade 
Estadual de Campinas, 2002, p. 480. 
1020 POPE, Jeremy. Confronting Corruption: The elements of a National Integrity System. Berlin: Transparency 
International, 2000 (TI Source Book), p. 17. 
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vitalização dos mecanismos de controle, que compreende o desempenho dos controles interno 

e externo, dos controles da mídia e dos meios de comunicação, do controle social (cidadão e 

organizações da sociedade civil) e dos controles desempenhados pelas empresas da iniciativa 

privada. Ou seja, as propostas políticas contra a corrupção desenvolvidas nos últimos anos 

visa melhorar a qualidade dos mecanismos de controle das instituições para impedir as 

tensões entre um país baseado no Estado de Direito e um país real com arranjos da corrupção, 

assim como procuram estabelecer a complementação dos mecanismos de controle por meio 

da coparticipação do poder público, da sociedade e dos setores das iniciativas privadas1021. 

A luta contra a corrupção e ao abuso de poder teve início com os trabalhos dos 

organismos internacionais, por meio de um processo fundamental de consolidação do regime 

democrático dos Estados, sendo que as nações de todo o mundo passaram a se preocupar com 

os impactos da corrupção como um problema transnacional (global). Os esforços 

anticorrupção dos organismos internacionais propiciaram a formulação de documentos 

políticos (declarações) e de documentos jurídicos (convenções), com o intuito de unificar os 

métodos de enfrentamento da corrupção e de fortalecer a democracia e o desenvolvimento 

econômico e social dos países, mediante um sistema integrado de ações estratégicas 

envolvendo a participação dos governos, da sociedade civil organizada e das empresas da 

iniciativa privada para universalizar uma cultura anticorrupção1022. 

Os compromissos políticos assumidos pelos Estados e as recomendações realizadas 

pelos organismos internacionais sobre adoção de medidas destinadas ao enfretamento da 

corrupção foram transformadas em convenções internacionais, visando obrigar os países a 

criminalizar as condutas de corrupção, estabelecer a cooperação internacional nas 

investigações e criar procedimentos para recuperação de ativos, assim como adotar medidas 

preventivas para promover a participação da sociedade, da boa governança e dos princípios 

republicanos (transparência, prestação de contas e responsabilidade do governo) e a 

democracia com a proteção dos direitos fundamentais das pessoas. No início, a luta contra a 

corrupção possuía uma tarefa de regulamentação do sistema financeiro e de assegurar o 

desenvolvimento econômico, em seguida passou a desempenhar uma tarefa de assegurar a boa 

                                            
1021 SPECK, Bruno Wilhelm. Caminhos para a transparência. In: SPECK, Bruno Wilhelm (Org.). Caminhos da 
transparência: análise dos componentes de um sistema nacional de integridade. Campinas: Universidade 
Estadual de Campinas, 2002, p. 18-19. 
1022 ROCHA, Alexandre Pereira. Combate à corrupção, uma luta de todos. Disponível em: 
<http://oglobo.globo.com/in/combate-corrupcao-uma-luta-de-todos-3976430>. Acesso em 17 de nov. 2016. 
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governança e a integridade dos governos para a consolidação do Estado Democrático de 

Direito.      

As iniciativas de enfrentamento à corrupção sempre surgiram em um contexto de 

crises políticas e econômicas e com o advento da publicidade de vários de escândalos de 

corrupção no mundo, o que resultou em uma grande revolta popular e motivou o 

fortalecimento das iniciativas das organizações internacionais e dos governos dos Estados de 

adotar um espírito reformista para impedir a prática da corrupção. Na década de 1970, houve 

a divulgação na imprensa de um enorme escândalo político de corrupção nos Estados Unidos 

da América (caso Watergate), que trouxe ao público uma multiplicidade de condutas de 

corrupção multinacionais com o pagamento de propinas por companhias dos Estados Unidos 

para autoridades de governo estrangeiro e com a realização de contribuições ilegais para 

campanha eleitoral de Richard Nixon, por meio de operações bancárias ilegais no exterior. A 

propagação do caso Watergate pelo mundo gerou uma inquietação global e motivou a 

iniciativa do Congresso dos Estados Unidos de adotar uma postura política reformista e de 

elaborar uma lei contra prática de corrupção internacional, criminalizando a prática de 

suborno internacional e estabelecendo procedimentos rigorosos de prestação de contas de 

todas as transações do governo1023. 

Em um primeiro momento, as consequências prejudiciais da corrupção não foram 

amplamente reconhecidas pelas organizações internacionais, haja vista que havia especialista 

e economistas que argumentavam que o pagamento de subornos poderia aumentar o 

crescimento econômico e representava um mecanismo eficiente para eliminar as barreiras 

impostas pelo governo e para funcionar os sistemas jurídico-políticos ineficientes. Todavia, 

no início da década de 1990 houve uma intensificação de estudos sobre o enfretamento da 

corrupção e um aumento da conscientização sobre os efeitos prejudiciais ao desenvolvimento 

econômico, político e social dos países. Em seguida, as consequências negativas da corrupção 

passaram a ser reconhecidas pela comunidade internacional como uma das principais causas 

responsáveis pela diminuição do crescimento econômico, pela diminuição da boa governança 

dos Estados e da qualidade dos serviços públicos, pela perda das receitas fiscais do poder 

                                            
1023 GLYNN, Patrick; KOBRIN, Stephen J.; NAÍM, Moisés. A globalização da corrupção. In: ELLIOTT, 
Kimberly Ann (Org.). A corrupção e a economia global. Brasília: Universidade de Brasília, 2002, p. 42. 
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público, pela deterioração dos sistemas democráticos e da legitimidade do governo, bem 

como pela perda de confiança dos cidadãos sobre as ações dos governantes1024. 

Nestes termos, a partir da década de 1990 as principais organizações governamentais e 

não governamentais de nível internacional - Organização das Nações Unidas (ONU), 

Organização dos Estados Americanos (OEA), Transparência Internacional, Banco Mundial, 

Fundo Monetário Internacional, Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) e a 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) - intensificaram os 

trabalhos de análise sobre os impactos negativos da corrupção como um problema de questão 

política internacional, como também passaram a elaborar medidas políticas e econômicas 

anticorrupção, com o objetivo de assegurar o desenvolvimento socioeconômico dos países, a 

boa governança e de garantir a democracia e o Estado de Direito1025. 

Em que pese o enfrentamento da corrupção ter sido intensificado nos anos de 1990, a 

implementação da política global de combate da corrupção surge em meados da década de 

1970, quando os países desenvolvidos e as organizações internacionais começaram a 

desenvolver iniciativas de enfrentamento e trabalhos estratégicos de combate à corrupção e 

aos ilícitos (crime organizado e tráfico de drogas), mediante a elaboração de diretrizes 

recomendatórias aos Estados-membros para implementarem mecanismos de controles 

anticorrupção e para criminalizarem as condutas de suborno nas transações comerciais 

internacionais.  

Nos Estados Unidos da América, o engajamento do governo na repressão contra a 

prática do suborno internacional começou depois que houve a publicação da Lei Contra 

Prática Corruptas Internacionais (FCPA) em 1977, como resposta à proliferação de 

escândalos de corrupção no governo e de práticas de subornos nas transações comerciais 

internacionais. Nesse sentido, a partir daí os Estados Unidos iniciaram uma pressão sobre os 

organismos internacionais para compelir os Estados-membros da Organização das Nações 

Unidas (ONU) e da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) no enfretamento da corrupção, sendo que a ação de combate à corrupção estava 

motivada pelos seguintes interesses: a) o primeiro consiste que a prática do suborno distorce 

os mercados globais e impede o desenvolvimento econômico por usar a corrupção em 

                                            
1024 SZAREK-MASON, Patrycja. The European Union´s Fight: The evolving policy towards member states and 
candidate countries. New York: Cambridge University Press, 2010, p. 19-20. 
1025 GLYNN, Patrick; KOBRIN, Stephen J.; NAÍM, Moisés. A globalização da corrupção. In: ELLIOTT, 
Kimberly Ann (Org.). A corrupção e a economia global. Brasília: Universidade de Brasília, 2002, p. 27-28. 
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detrimento da qualidade, do desempenho e da adequação das atividades econômicas; b) o 

segundo é que o suborno compromete a transparência da democracia e a corrupção enfraquece 

a responsabilidade dos governos e as democracias emergentes; c) o terceiro é que a prática do 

suborno estabelece um obstáculo não tarifário ao comércio em face de empresas legítimas que 

se recusam em praticar a corrupção ou que são juridicamente impedidas de cometer 

subornos1026. 

Os principais fatores que contribuíram para uma agenda política internacional e com a 

necessidade de combater a corrupção foram os processos de globalização econômica, as 

redemocratizações dos Estados e os grandes escândalos de abuso de poder ocorridos nos 

países desenvolvidos. Assim sendo, os organismos de cooperação internacional e os 

organismos de cooperação econômica foram responsáveis por iniciarem o combate 

sistematizado da corrupção, com a criação de linhas de ações e de trabalhos específicos para 

possibilitar a realização do controle preventivo e repressivo da corrupção em nível global1027. 

De acordo com Susan Rose-Ackerman, no aspecto econômico as reformas 

anticorrupção utilizam os seguintes motivos contra a tolerância dos atos de corrupção: a) o 

primeiro argumento é que os países de corrupção sistêmica possuem um baixo nível de 

crescimento e de desenvolvimento econômico, bem como propicia o pagamento de propina e 

de comissões ilegais para viabilizar a superação dos impedimentos legais e o desenvolvimento 

das atividades econômicas; b) o segundo argumento consiste que a corrupção distorce a 

alocação dos benefícios econômicos em favor dos autores da corrupção, prejudica a 

distribuição de renda igualitária entre as pessoas, compromete a legitimidade do governo e a 

estabilidade política, bem como justifica a perpetuação de relações ineficientes e injustas nos 

setores públicos e privados1028. 

Em síntese, no primeiro momento o combate à corrupção estava relacionado com os 

custos ou prejuízos econômicos e com o impedimento do desenvolvimento dos países. Em um 

segundo momento, o combate à corrupção era associado com os prejuízos ao 

desenvolvimento socioeconômico dos países, com a ineficiência das prestações dos serviços 

públicos e com o comprometimento da consolidação do regime democrático. Por último, em 

                                            
1026 LARSON, Alan. Política dos EUA contra a corrupção. In: ELLIOTT, Kimberly Ann (Org.). A corrupção e a 
economia global. Brasília: Universidade de Brasília, 2002, p. 343-344. 
1027 SPECK, Bruno Wilhelm. O controle da corrupção como desafio transnacional. In: SPECK, Bruno Wilhelm 
(Org.). Caminhos da transparência: análise dos componentes de um sistema nacional de integridade. Campinas: 
Universidade Estadual de Campinas, 2002, p. 446-447. 
1028 ROSE-ACKERMAN, Susan. A economia política da corrupção. In: ELLIOTT, Kimberly Ann (Org.). A 
corrupção e a economia global. Brasília: Universidade de Brasília, 2002, p. 63. 
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um terceiro momento o combate à corrupção passou a ser desenvolvido como um problema 

de boa governança dos Estados, de legitimidade política e com a violação dos direitos 

humanos, por conta de restringir a transparência pública, a responsabilidade e a prestação de 

contas dos governos e por limitar o acesso à prestação dos serviços públicos com eficiência e 

qualidade, dificultando as iniciativas e os trabalhos humanitários para correção das 

desigualdades socioeconômicas, das discriminações e das práticas de injustiças sociais e para 

a concretização da liberdade das pessoas e dos direitos fundamentais no regime democrático. 

As campanhas de enfrentamento da corrupção foram desenvolvidas na década de 

1990, como um problema a ser encarado pelos Estados e uma questão política da comunidade 

internacional para garantir a liberdades públicas dos indivíduos e o regime democrático. O 

conjunto de iniciativas anticorrupção em diversos momentos históricos ao longo do tempo foi 

decisivo para o embate da humanidade contra a corrupção e para aquisição da consciência 

humana das suas consequências no sistema econômico, no sistema social e no sistema 

político, assim como para possibilitar a elaboração de ações estratégicas de políticas públicas 

e de reformas jurídicas e institucionais contra os abusos de poder1029. 

A evolução histórica dos mecanismos de luta contra a corrupção na comunidade 

internacional aconteceu em contextos sociais e econômicos distintos, sendo que iniciou com 

os discursos e declarações políticas globais das organizações internacionais e depois passou a 

ser incorporada nos documentos jurídicos internacionais, ao estabelecer diretrizes de políticas 

estratégicas e obrigações aos Estados-membros para elaborarem medidas preventivas e 

                                            
1029 GLYNN, Patrick; KOBRIN, Stephen J.; NAÍM, Moisés. A globalização da corrupção. In: ELLIOTT, 
Kimberly Ann (Org.). A corrupção e a economia global. Brasília: Universidade de Brasília, 2002, p. 28-35. A 
explosão das iniciativas anticorrupção teve como uma das principais causas o aumento da percepção da prática 
da corrupção na comunidade política e nas organizações sociais, haja vista que em determinados países a 
corrupção sistêmica foi responsável pelo enfraquecimento e pela destruição das instituições sociais, da 
organização política e da ordem jurídico-constitucional, dando margem para as novas práticas de abusos de 
poder. Por conseguinte, em outros países a globalização política e econômica revelou a prática da corrupção que 
estava oculta. A revolução anticorrupção é uma continuação da superação da crise de legitimação política dos 
Estados, em favor de uma boa governança, da transparência pública, da prestação de contas e da consolidação 
democrática. O término da Guerra Fria e o surgimento de uma economia internacional integralizada contribuíram 
para a conscientização sobre os efeitos da corrupção e para o fortalecimento das iniciativas anticorrupção, 
visando promover as reformas democrática de boa governança e legitimação da política, de desenvolvimento 
socioeconômico e de proteção dos direitos fundamentais das pessoas. A globalização - interdependência política 
e integração econômica aberta e multilateral - constituiu o elemento principal de pressão à problemática da 
corrupção, em razão das seguintes mudanças que provocaram grandes impactos internacionais: a) o aumento da 
ampliação e o aprofundamento da integração econômica aumentaram a probabilidade da prática da corrupção e a 
extensão dos efeitos da corrupção em um nível transnacional; b) o aparecimento de um sistema financeiro 
internacional em meios eletrônicos (digitalização das finanças) acentuou a possibilidade de realizar o controle e 
ofereceu oportunidades para desmascaramento das práticas de corrupção; c) a elevação de alianças e cooperação 
dos Estados nas estratégias anticorrupção e na repressão em nível nacional e internacional, mediante a 
colaboração e a coordenação sistemática entre as autoridades de diferentes jurisdições. 



395 

 

 

repressivas contra os atos de corrupção nos setores públicos e privados, conforme se verifica 

na seguinte ordem cronológica: 

1. No início da década de 1970, o Conselho Econômico e Social da Organização das 

Nações Unidas - ECOSOC começou com a iniciativa dos trabalhos de combate à corrupção 

ao desenvolver relatórios para eliminar a prática da corrupção e dos subornos no comércio 

internacional, assim como mobilizar ações políticas para elaborar um Acordo Internacional 

sobre Pagamentos Ilícitos (“International Agreement on Illicit Payments - IAIP”), visando à 

criminalização da corrupção nas transações comerciais internacionais; 

2. No dia 15 de dezembro de 1975, a Assembleia-Geral das Nações Unidas aprovou a 

Resolução 3514, que estabeleceu medidas contra as práticas corruptas de empresas 

transnacionais e outras, seus intermediários e outros envolvidos (“Measures against Corrupt 

Practices of Transnational and Other Corporations, their Intermediaries and Others 

Involved”), condenando todas as práticas de corrupção e de suborno aplicadas nas transações 

comerciais internacionais e promovendo a cooperação internacional de repressão contra a 

corrupção nos Estados-membros; 

3. Em 21 de junho de 1976, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico - OCDE adotou uma Declaração sobre Investimentos Internacionais e Empresas 

Multinacionais (“OECD Declaration on International Investment and Multinational 

Enterprises”), sendo um compromisso político que estabelecia diretrizes e recomendações aos 

países para terem um governo aberto e transparente para os investimentos internacionais e 

para estimular as empresas multinacionais a investirem nos países, assim como estabelecia 

normas de condutas de integridade para as empresas não efetuarem pagamentos ou 

solicitarem subornos aos agentes públicos; 

4. Em 19 de dezembro de 1977, o Presidente dos Estados Unidos da América 

promulgou uma lei federal - Lei Contra Práticas Corruptas Internacionais ou Lei de Práticas 

de Corrupção no Exterior (“Foreign Corrupt Pratices of 1977 – FCPA”) -, visando combater 

a corrupção transnacional e criminalizar as condutas de determinadas pessoas e entidades que 

realizassem pagamentos de subornos e recompensas a funcionários públicos de governo 

estrangeiro para obter vantagem indevida, para manter os seus negócios comerciais no 

exterior ou para direcionar negócios comerciais para terceiros; 

5. No dia 29 de novembro de 1977, a Câmara de Comércio Internacional da 

Organização das Nações Unidas - ICC aprovou um relatório de Recomendações para o 
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Combate à Extorsão e ao Suborno em Transações Comerciais (“Report on Extortion and 

Bribery in Business Transactions”), que estabeleceu um conjunto de regras de condutas de 

integridade para combater a extorsão e o suborno nas transações e nos negócios comerciais; 

6. Em 27 de maio de 1994, o Conselho da Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico – OCDE aprovou recomendação do Conselho sobre Subornos 

nas Transações Comerciais Internacionais (“Recommendation of the Council on Bribery in 

International Business Transactions”), estabelecendo compromissos políticos aos Estados-

membros para tomarem medidas eficazes na prevenção e no combate ao pagamento de 

suborno para os agentes públicos estrangeiros nas transações comerciais internacionais, bem 

como a cooperação internacional dos países para combater os subornos nas transações 

comerciais internacionais; 

7. Em 26 de julho de 1995, o Conselho da União Europeia adotou a Convenção 

relativa à proteção dos interesses financeiros das Comunidades Europeias, que estabeleceu um 

conjunto de obrigações aos Estados-membros da Comunidade Europeia para incriminar as 

condutas fraudulentas e adotar medidas repressivas contra as fraudes consideradas lesivas aos 

interesses econômico-financeiros; 

8. Em 29 de março de 1996, a Organização dos Estados Americanos (OEA) aprovou a 

Convenção Interamericana contra a Corrupção, um instrumento jurídico anticorrupção de 

nível regional que estabeleceu um conjunto de regras vinculantes aos Estados-membros, para 

realizar a criminalização das condutas de corrupção e de adotar medidas preventivas e 

repressivas de combate à corrupção e ao abuso de poder; 

9. Em 16 de dezembro de 1996, a Assembleia-Geral das Nações Unidas aprovou a 

Resolução 51/191 versando sobre a Declaração contra a Corrupção e Suborno em Transações 

Comerciais Internacionais (“United Nations Declaration against Corruption and Bribery in 

International Commercial Transactions”), que estabeleceu um conjunto de diretrizes aos 

Estados-membros para promover a criminalização das condutas de corrupção no comércio 

internacional e para adotar medidas repressivas contra a corrupção nas transações comerciais 

internacionais; 

10. No ano de 1996, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional 

desenvolverem diretrizes para o combate da corrupção e ressaltaram os prejuízos para o 

desenvolvimento econômico, bem como procuraram estabelecer o condicionamento das 
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concessões de empréstimos aos países mediante o cumprimento da meta de reduzir a 

corrupção; 

11. Em 26 de maio de 1997, o Conselho da União Europeia adotou a Convenção 

relativa à luta contra a corrupção em que estejam implicados funcionários das Comunidades 

Europeias ou dos Estados-membros da União Europeia (Convenção contra a Corrupção de 

Funcionários), um documento jurídico que estabeleceu um conjunto de regras aos Estados-

membros da Comunidade Europeia, para realizar a criminalização de condutas de corrupção e 

para adotar medidas repressivas contra a corrupção; 

12. Em 06 de novembro de 1997, o Comitê de Ministros do Conselho da Europa 

aprovou a Resolução 97 (24), adotando os vinte princípios para a luta conta a corrupção (“the 

twenty guiding principles for the fight against corruption”), assim como um conjunto de 

diretrizes aos Estados-membros da Comunidade Europeia para realizar a criminalização 

coordenada nacional e internacional da corrupção e de adotar medidas preventivas e 

repressivas de combate à corrupção, com o objetivo de promover o comportamento ético e a 

integridade; 

13. Em 17 de dezembro de 1997, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) aprovou a Convenção sobre o Suborno de Funcionários Públicos 

Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais, um documento jurídico de nível 

global que estabeleceu um conjunto de regras aos Estados-membros para realizar a 

criminalização de condutas de corrupção e de adotar medidas preventivas e repressivas contra 

a prática de corrupção dos agentes públicos estrangeiros na esfera das transações comerciais 

internacionais; 

14. Em 27 de janeiro de 1999, o Conselho da Europa aprovou a Convenção Penal 

sobre a Corrupção (“Criminal Law Convention on Corruption”), um instrumento jurídico 

anticorrupção de nível regional que estabelece um conjunto de regras aos Estados-membros 

para adotar medidas preventivas e repressivas contra a corrupção, por meio da incriminação 

de condutas de corrupção nos setores públicos e privados, da cooperação das autoridades dos 

Estados, proteção aos colaboradores e às testemunhas, facilitação do recolhimento de provas e 

de perda de produtos da corrupção; 

15. Em 4 de novembro de 1999, o Conselho da Europa aprovou a Convenção Civil 

sobre a Corrupção (“Civil Law Convention on Corruption”), um instrumento jurídico 

anticorrupção de nível regional que estabelece um conjunto de regras aos Estados-membros 
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para adotar medidas preventivas e repressivas contra a corrupção, com a possibilidade de 

responsabilizar o Estado pelos danos causados às pessoas resultantes dos atos de corrupção 

dos agentes públicos, mediante o pagamento de indenização; 

16. Em 14 de agosto de 2001, a Comunidade para o Desenvolvimento da África 

Austral – SADAC elaborou o Protocolo da Comunidade de Desenvolvimento Sul Africano 

contra a Corrupção (“Southern African Development Community Protocol Against 

Corruption”), um instrumento jurídico anticorrupção de nível regional que estabelece um 

conjunto de diretrizes aos Estados-membros para realizar a criminalização de condutas de 

corrupção e de adotar medidas preventivas e repressivas de combate à corrupção nos setores 

públicos e privados; 

17. Em 11 de julho de 2003, a Assembleia da União Africana (UA) aprovou a 

Convenção da União Africana sobre a Prevenção e Combate à Corrupção (“African Union 

Convention on Preventing and Combating Corruption”), um instrumento jurídico 

anticorrupção de nível regional que estabelece obrigações e um conjunto de regras aos 

Estados-membros para realizar a criminalização de condutas de corrupção e de adotar 

medidas preventivas e repressivas de combate à corrupção nos setores públicos e privados; 

18. Em 28 de maio de 2003, a Comissão das Comunidades Europeia realizou uma 

comunicação ao Parlamento Europeu e ao Comitê Econômico e Social Europeu sobre uma 

política global da União Europeia contra a corrupção (COM.2003/317), como um 

compromisso político destinado ao combate e à prevenção da corrupção e como uma das 

prioridades dos programas da União Europeia, visando promover a integridade, a 

responsabilização, a boa governança e a transparência nos setores públicos e privado, bem 

como resguardar a proteção dos princípios da liberdade, da democracia, respeito aos direitos e 

liberdades fundamentais e ao Estado de Direito; 

19. Por último, em 09 de dezembro de 2003, a Assembleia-Geral da Organização das 

Nações Unidas (ONU) aprovou a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (“United 

Nations Convention against Corruption - UNCAC”), um instrumento jurídico anticorrupção 

de nível global que estabeleceu um conjunto de obrigações e regras vinculantes aos Estados-

membros da Organização das Nações Unidas (ONU), no sentido de adotarem medidas 

preventivas e repressivas de combate à corrupção nos setores públicos e privados, mediante a 

promoção da transparência pública e de políticas de boas práticas de condutas, a 
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criminalização de condutas de corrupção, o estabelecimento de cooperação internacional e o 

procedimento de recuperação de ativos. 

O plano de ações estratégicas anticorrupção encampado pelas organizações 

internacionais governamentais e não governamentais e as recomendações realizadas aos 

Estados para implementarem medidas destinadas ao controle preventivo e repressivo da 

corrupção resultaram na elaboração de um conjunto de documentos internacionais 

anticorrupção, com a finalidade de fortalecer uma política global de enfrentamento da 

corrupção, para garantir a boa governança dos países, o desenvolvimento econômico e social, 

a proteção dos direitos fundamentais das pessoas e a consolidação do Estado Democrático de 

Direito.  

Nessa linha de análise, as iniciativas globais anticorrupção buscaram abordar o 

problema da corrupção com ênfase aos custos econômicos e sociais, mediante a 

coparticipação dos governos dos Estados, da Organização das Nações Unidas (ONU), da 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), da Organização dos 

Estados Americanos (OEA), do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, da 

Transparência Internacional, das empresas da iniciativa privada e da sociedade civil 

organizada. O objetivo é conscientizar e sensibilizar a comunidade internacional sobre os 

prejuízos causados pela corrupção no sistema econômico, político e social, bem como 

estimular a prática de boas condutas de integridade nos setores públicos e privados para 

garantir o desenvolvimento socioeconômico e a boa governança dos Estados. 

Desse modo, as iniciativas e os trabalhos de enfrentamento da corrupção desenvolvam 

políticas estratégicas de controle da corrupção, sendo subdivididas em quatro etapas 

sucessivas: a) a primeira etapa é a sensibilização, o desafio inicial é demonstrar os custos que 

a corrupção tem para o sistema político, o sistema econômico-financeiro e para o sistema 

social (programas sociais), ou seja, consiste na sensibilização da análise dos custos e de tratar 

a corrupção como um problema a ser enfrentado pela comunidade política e pelos cidadãos; 

b) a segunda etapa é realizar o diagnóstico da corrupção (análise das deficiências e falhas), 

com a aceitação de que corrupção é uma das principais causas dos déficits das ações políticas, 

da cultura nacional e do comportamento do homem em sociedade, assim como o 

reconhecimento de que a corrupção se manifesta de forma diversificada em cada região ou em 

cada setor, por meio. O desafio é tornar a corrupção como um problema político e social 

passível de controle por meio de intervenções políticas e de participação social na condução 
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dos assuntos públicos; c) a terceira etapa é a adoção de um sistema de integridade (legalidade, 

eficiência e eficácia), o desafio é adotar um conjunto de instituições responsáveis pela 

prevenção e pelo controle da corrupção, haja vista que a ideia é elaborar uma visão holística 

de todos os atores envolvidos no controle da corrupção (setor público, setor privado e 

sociedade). Assim, o sistema de integridade visa desenvolver mecanismos de prevenção e de 

controle contra a prática dos abusos de poder (corrupção) para fins privados, perante as 

instituições estatais e nas organizações dos setores na iniciativa privada; d) a quarta etapa é 

estabelecer diretrizes estratégicas de implementação das medidas de combate à corrupção, o 

desafio é estabelecer um planejamento e engajar esforços de combate à corrupção em ações 

políticas por meio da participação da sociedade civil, de políticas públicas governamentais e 

de campanhas de empresas da iniciativa privada. Os trabalhos na luta contra a corrupção é um 

desafio comum e depende de ações políticas integrativas entre o Estado, a sociedade e o setor 

privado, tendo em vista que os discursos contra a corrupção sem ações concretas abrem 

caminhos para o cinismo1030. 

A eficácia do programa de combate à corrupção depende da colaboração e da 

cooperação de um conjunto de iniciativas do governo, das organizações sociais, dos setores 

privados e da sociedade civil organizada e, por outro lado, as ações estratégicas anticorrupção 

devem seguir as seguintes diretrizes: a) promover programas de conscientização da população 

sobre os riscos e as consequências provocadas pela corrupção, visando educar e instruir a 

população de seus direitos para obter a prestação dos serviços públicos e de conscientizar os 

funcionários públicos sobre suas responsabilidades e regras de condutas perante a população; 

b) elaborar medidas preventivas de combate à corrupção por meio da simplificação de 

procedimentos, criação de códigos de conduta e realizar a divulgação das condenações penais 

por crimes de corrupção; c) aprimorar e fortalecer a legislação, os sistemas de investigações e 

as formas de aplicação da lei pelos Tribunais contra os atos de corrupção1031. 

De acordo com Susan Rose-Ackerman, a reforma das instituições públicas e das 

políticas governamentais é primordial para contrabalançar os incentivos econômicos que 

estimulam a prática da corrupção, sendo que o controle da corrupção na perspectiva da análise 

econômica objetiva suprimir e reduzir os estimular para dar ou aceitar subornos e aumentar os 

                                            
1030 SPECK, Bruno Wilhelm. Caminhos para a transparência. In: SPECK, Bruno Wilhelm (Org.). Caminhos da 
transparência: análise dos componentes de um sistema nacional de integridade. Campinas: Universidade 
Estadual de Campinas, 2002, p. 18-23. 
1031 RUZINDANA, Augustine. A importância da liderança na luta contra a corrupção na Uganda. In: ELLIOTT, 
Kimberly Ann (Org.). A corrupção e a economia global. Brasília: Universidade de Brasília, 2002, p. 216-217. 
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riscos das partes envolvidas na corrupção. Nesse passo, a política anticorrupção poderá 

diminuir as oportunidades de trocas corruptas oferecidas aos agentes públicos, aumentando as 

vantagens de serem honestos (integridade) e os custos de serem identificados e 

responsabilizados pelo cometimento da corrupção, compreendendo as seguintes ações: a) 

reduzir o nível de benefícios das vantagens e os custos controlados ou o poder de decisão dos 

agentes públicos; b) aumentar a credibilidade das instituições encarregadas pela aplicação da 

lei; c) melhorar as condições de emprego dos agentes públicos; d) promover a 

responsabilidade do governo com o respeito aos cidadãos1032. 

A dimensão e a incidência dos atos de corrupção no meio social dependem dos níveis 

de benefícios públicos disponíveis, do poder discricionário das autoridades, do risco de 

transações da corrupção e do poder de negociação entre os sujeitos da corrupção (corruptor e 

corrompido). Por outro lado, as estratégias políticas anticorrupção são categorizadas por meio 

da diminuição dos benefícios sob o controle das autoridades, da redução dos poderes ou da 

liberdade de ação das autoridades, da elevação dos custos da corrupção e da limitação do 

poder de negociação das autoridades, com a finalidade de reduzir a corrupção e de diminuir as 

distorções que a corrupção revela1033. 

Em síntese, a luta contra a corrupção na comunidade internacional teve início nas 

últimas décadas, através de um conjunto de iniciativas e esforços das organizações 

governamentais e não governamentais, visando assegurar o desenvolvimento econômico e 

social dos países e o nível de integridade do governo. Do mesmo modo, as organizações 

internacionais passaram a recomendar a implementação de medidas de controle e ações 

estratégicas voltadas para o combate da corrupção, seguidas com a elaboração de 

compromissos políticos e de documentos jurídicos, no sentido de estabelecer a cooperação 

dos Estados para criminalizar de condutas de corrupção e de criar procedimentos preventivos 

e repressivos contra os atos de corrupção nos setores públicos e privados.    

 

 

 

 

                                            
1032 ROSE-ACKERMAN, Susan. Uma estratégia de reforma anticorrupção. In: BRASIL, Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão. Seminário Brasil-Europa de prevenção da corrupção: textos de referência. 
Brasília: Ministério do Planejamento, 2007, p. 40-41.  
1033 ROSE-ACKERMAN, Susan. A economia política da corrupção. In: ELLIOTT, Kimberly Ann (Org.). A 
corrupção e a economia global. Brasília: Universidade de Brasília, 2002, p. 63. 
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b) As propostas de medidas anticorrupção (políticas públicas e reformas institucionais) 

 

 

As medidas de combate à corrupção encontra seu fundamento no dever jurídico 

prestacional do Estado ou no garantismo positivo estatal, em que o poder público possui uma 

obrigação constitucional de criar instituições de fiscalização e um dever de elaborar 

mecanismos - administrativos e jurisdicionais - para garantir o controle e a respectiva 

limitação do exercício do poder e dos abusos cometidos pelos agentes públicos ou 

particulares. Por conseguinte, a não observância das obrigações prestacionais por parte do 

Estado poderá resultar em uma proteção deficiente dos bens jurídicos fundamentais e dos 

valores democráticos e republicanos. 

A maioria dos ativistas entende que o combate à corrupção não é uma tarefa fácil e 

requer a implementação de um conjunto de medidas formais (criminalização de condutas, 

criação de órgãos jurisdicionais especializados e procedimentos específicos para processar e 

julgar os crimes de corrupção e a criação de órgãos de controle), somados com a aderência 

social das normas na comunidade política (reconhecimento, aceitação e cumprimento pela 

sociedade). A proibição legal constitui o primeiro passo para realizar ações de conscientização 

social e de mobilização para modificar os costumes e os hábitos de tolerância com as práticas 

de corrupção, devendo ser acompanhada de uma ampla divulgação e de incentivos para 

impedir os abusos de poder e de estímulos à prática de boas condutas morais para construir 

uma nova cultura voltada ao combate da corrupção. A ausência de normas incriminadoras ou 

de proibições de condutas inadequadas e de regras para dirimir as ações dos agentes públicos 

transformam o solo fértil e o ambiente propício para que os atos de corrupção germinem e se 

desenvolvam1034. 

As estratégias internacionais de combate à corrupção estabelecem prioridades e 

obrigações para cada país de formar uma resposta de enfrentamento preventivo e repressivo 

da corrupção, mediante a realização de reformas que ampliem o senso de responsabilidade 

política e a concorrência econômica para reduzir as oportunidades da corrupção. Nesse 

sentido, Kimberly Ann Elliott destaca a realização de microrreformas para possibilitar a 

                                            
1034 SANTOS, Luiz Alberto dos; GRAEF, Aldino; GUERZONI FILHO, Gilberto; FIER, Florisvaldo. 
Contratação e Nepotismo. In: SPECK, Bruno Wilhelm (Org.). Caminhos da transparência: análise dos 
componentes de um sistema nacional de integridade. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 2002, p. 
156-157. 
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concretização de reformas sistêmicas de enfrentamento da corrupção em um país, a saber: a) 

realização de reformas no Poder Judiciário para garantir a honestidade (integridade) e a 

independência, visando o fortalecimento institucional; b) realização de reformas institucionais 

e de reformas nos serviços públicos para dinamizar os fluxos de informações e para aumentar 

os incentivos à honestidade (integridade) e ao rendimento (eficiência) e desencorajar a 

desonestidade e a corrupção; c) simplificação do sistema tributário e das normas jurídicas; d) 

utilização de procedimento licitatórios com concorrência e com mecanismos de 

regulamentação com base no mercado, para reduzir a liberdade de ação burocrática; e) revisão 

das leis de financiamento de campanhas eleitorais e o fortalecimento das leis para solução de 

conflitos de interesses; f) promover a participação das instituições da sociedade civil, dos 

meios de comunicação (mídia) e de associações e entidades destinadas ao combate da 

corrupção1035. 

As reformas relacionadas à prevenção e ao combate sistematizado da corrupção são 

fundamentadas na dimensão objetiva prestacional, em que estabelece ao Estado uma 

obrigação constitucional de proteger os bens jurídicos fundamentais da ordem comunitária. A 

norma constitucional atribui ao Estado uma multiplicidade de tarefas e obrigações para 

garantir a proteção e a concretização dos direitos fundamentais e dos valores democráticos e 

republicanos, sendo norteados pelas seguintes diretrizes: a) o dever jurídico e político de criar 

instituições de controle e de fiscalização para prevenir e combater a corrupção, com a 

finalidade de resguardar a proteção dos direitos fundamentais e dos valores constitucionais em 

face da prática de abusos de poder; b) o dever jurídico e político de criar instrumentos e 

procedimentos (administrativos e judiciais) para viabilizar a realização do controle e a 

fiscalização pelas instituições públicas e pela sociedade contra os atos ilegais e da prática da 

corrupção, com o objetivo de impedir a consolidação dos atos lesivos, de anular os atos ilegais 

e de garantir uma proteção eficiente dos bens jurídicos e dos valores constitucionais; c) o 

dever jurídico e político de estimular o combate da corrupção, por meio da promoção da 

transparência pública e da participação das pessoas e da sociedade civil organizada na 

condução dos assuntos públicos, com a prerrogativa de interferir nas atividades do poder 

público e de influir na formação e na tomada de decisões de políticas públicas, visando 

concretizar os princípios democráticos e republicanos.    

                                            
1035 ELLIOTT, Kimberly Ann. A corrupção como um problema de legislação internacional: recapitulação e 
recomendações. In: ELLIOTT, Kimberly Ann (Org.). A corrupção e a economia global. Brasília: Universidade 
de Brasília, 2002, p. 326-327. 
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Nestes termos, o Poder Constituinte ao enumerar as principais diretrizes político-

constitucionais e os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil - construir 

uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional (econômico e 

social); assegurar o exercício dos direitos fundamentais individuais e sociais, assim como a 

segurança, a liberdade, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade 

fraterna; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais; promover 

o bem de todos, sem preconceitos e discriminações -, consagrou um projeto político-jurídico 

direcionado à realização do bem comum, assim como atribuiu uma tarefa implícita e 

fundamental ao Estado de combater os atos de corrupção e o abuso de poder cometidos pelos 

governantes para resguardar a proteção da ordem jurídico-constitucional e dos direitos 

fundamentais das pessoas. 

As normas constitucionais procuraram estabelecer mandamentos e deveres 

prestacionais ao Estado para prevenir e reprimir a prática dos atos de corrupção e do abuso de 

poder - por meio da criação de órgãos de controle e fiscalização da Administração Pública, da 

elaboração de um conjunto de mecanismos jurídico-processuais (ações e procedimentos) para 

anular os atos ilegais, da criminalização de condutas de corrupção e da cominação de sanções, 

da promoção da transparência pública e da participação da sociedade civil organizada -, com o 

objetivo de possibilitar a concretização da multiplicidade de tarefas fundamentais previstas na 

Constituição Federal, sobretudo para garantir a boa governança do poder público, o exercício 

dos direitos, liberdades e garantias fundamentais, o exercício da democracia política e 

participativa e da dignidade da pessoa humana. 

No primeiro plano, a repressão à corrupção demanda a modificação da consciência e 

dos comportamentos das pessoas através da aplicação de medidas educativas de práticas de 

boas condutas de integridade e com a capacitação da população para o exercício da cidadania. 

Em segundo plano, deve realizar o planejamento de ações estratégias para o controle da 

corrupção por meio de políticas públicas do governo e de reformas institucionais para 

fortalecer os mecanismos de combate à corrupção no país. Por último, as ações estratégicas 

devem transformar em um conjunto de ações práticas do governo, das instituições e 

organizações sociais, dos meios de comunicação, dos setores da iniciativa privada e da 

sociedade civil organizada, com a elaboração de medidas preventivas e repressivas. 

No sistema político-social brasileiro, o combate à corrupção sempre é utilizado como 

uma mera retórica nos discursos de campanhas eleitorais dos agentes políticos, pois nunca 
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houve uma efetiva iniciativa de reformas político-administrativas e de modificação da 

legislação para fortalecer o controle preventivo e repressivo da corrupção como aconteceu nos 

últimos anos. O país vive em um momento ímpar no enfrentamento da corrupção e a 

oportunidade de aprovar a elaboração das 10 (dez) medidas contra a corrupção encampada 

pelo Ministério Público Federal, mediante o apoio da sociedade civil organizada, dos meios 

de comunicação e dos setores da iniciativa privada. 

O conjunto de medidas preventivas e repressivas contra a corrupção surgiu a partir de 

um contexto de escândalos de corrupção e de abuso de poder perpetrados no governo 

brasileiro, envolvendo agentes públicos, empresários e a companhia de petróleo do país 

(Petrobrás). A operação Lava Jato é uma investigação deflagrada pela Polícia Federal e pelo 

Ministério Público Federal em março de 2014, destinada a apurar a prática de crimes de 

corrupção, organização criminosa e de lavagem de dinheiro perpetradas por agentes públicos, 

por partidos políticos, empreiteiros e por executivos da companhia de petróleo brasileira 

(Petrobrás). A operação é intitulada como Lava Jato por conta da utilização de uma rede de 

postos de combustíveis e lava a jato de automóveis para movimentar recursos e valores 

ilícitos provenientes de uma organização criminosa que cometia delitos de corrupção e 

lavagem de dinheiro1036. 

O complexo esquema de corrupção e de lavagem de dinheiro causou inquietações e 

revoltas por parte da população brasileira e, por outro lado, estimulou as instituições e as 

organizações sociais na elaboração de um pacote de medidas anticorrupção e no lançamento 

de uma campanha nacional de combate à corrupção nos setores públicos e privados. Por 

conseguinte, os membros do Ministério Público Federal integrantes da Força-tarefa da 

operação Lava Jato de Curitiba/PR começaram a desenvolver ações estratégicas e propostas 

de alterações e de reformas legislativas voltadas para o combate à corrupção e a 

impunidade1037. 

Nesse sentido, o caso Watergate dos Estados Unidos da América e a operação Lava 

Jato no Brasil possuem semelhanças e pontos em comum, haja vista que são casos 

envolvendo grandes escândalos de corrupção no país e que proporcionaram a mobilização das 

instituições para elaborarem leis visando o combate sistematizado da corrupção. O contexto 

                                            
1036 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Entenda o caso Lava Jato. Disponível em: 
<http://lavajato.mpf.mp.br/entenda-o-caso>. Acesso em 2 de dez. 2016. 
1037 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Histórico 10 medidas contra a corrupção. Disponível em: 
<http://www.dezmedidas.mpf.mp.br/apresentacao/historico>. Acesso em 2 de dez. 2016. 
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de crises e de escândalos de corrupção nos Estados Unidos da América resultou na 

promulgação da Lei Contra Práticas Corruptas Internacionais (1977) e, por outro lado, no 

Brasil houve uma proposta legislativa de um pacote de medidas destinadas ao combate 

preventivo e repressivo da corrupção (2014). 

Por seu turno, o apoio da sociedade civil organizada, das instituições e organizações 

sociais, dos meios de comunicação e das empresas da iniciativa privada, motivou o Ministério 

Público Federal elaborar 10 (dez) medidas anticorrupção, com a finalidade de aprimorar os 

sistemas de prevenção e de combate à corrupção e à impunidade, por meio de propostas de 

elaboração e de reformas legislativas visando promover o sistema de integridade nacional, o 

aumento da transparência e da responsabilidade nos setores públicos e privados, a celeridade e 

a eficiência dos trabalhos investigatórios e do julgamento de ações pelo Poder Judiciário 

brasileiro1038. 

                                            
1038 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 10 medidas contra a corrupção. 2015. Disponível em: 
<http://www.combateacorrupcao.mpf.mp.br/10-medidas>. Acesso em 2 de out. 2015. O Ministério Público 
Federal (MPF) realizou a proposta de 10 (dez) medidas que visam combater a corrupção e à impunidade no 
sistema jurídico brasileiro, com a respectiva elaboração, reforma e supressão de normas do ordenamento jurídico 
para possibilitar as investigações criminais, aprimorar o processo e o julgamento dos processos relacionados com 
o crime de corrupção, conforme as seguintes proposições: Medida 1 - PREVENÇÃO NO COMBATE À 
CORRUPÇÃO: A elaboração normativa de medidas na prevenção dos atos de corrupção, subdivididas nos 
seguintes tópicos: a) prevenção à corrupção: A realização de testes psicológicos de integridade, com simulação 
de situações, sem o conhecimento do agente público, com a finalidade de testar sua conduta moral e 
predisposição para cometer crimes contra Administração Pública, assim como com o objetivo de evitar 
comportamento inadequados, defender a moralidade e reguardar o patrimônio público. A realização de 
investimentos em percentual de 10% e 20% dos recursos de publicidade dos entes da Administração Pública, em 
ações e programas de marketing voltados a estabelecer uma cultura de intolerância à corrupção, conscientizar a 
população dos danos sociais e individuais causados pelos atos de corrupção. A realização de treinamentos 
reiterados de todos os agentes públicos em posturas e procedimentos contra a corrupção. A elaboração de 
Códigos de Ética de Conduta adaptados para cada carreira pública. A realização de programas de 
conscientização e pesquisas em escolas e universidades; b) transparência pública: O estabelecimento de 
obrigações ao Poder Judiciário e ao Ministério Público para prestarem contas sobre a duração razoável dos 
processos (administrativos e judiciais), para evitar a morosidade de tramitação dos processos e para priorizar os 
julgamentos dos atos de corrupção; c) proteção à fonte de informação: A elaboração de lei que assegure o sigilo 
da fonte para estimular denúncias de casos de corrupção, com a exceção de que ninguém será condenado apenas 
com base na palavra do informante confidencial. No entanto, em caso de denúncias de corrupção infundadas ou 
falsas, a identidade do informante poderá ser revelada para assegurar eventuais responsabilizações; Medida 2 - 
CRIMINALIZAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE AGENTES PÚBLICOS: a elaboração legislativa 
para criminalização da conduta de adquirir, vender, emprestar, alugar, receber, ceder, possuir, utilizar ou 
usufruir, de maneira não eventual, bens, direitos ou valores cujo valor seja incompatível com os rendimentos 
auferidos pelo servidor público ou por pessoa equiparada, em razão de seu cargo, emprego, função pública ou 
mandato eletivo, ou quando auferidos por outro meio lícito, com pena de prisão de 3 a 8 anos e de confisco de 
bens. O objetivo da criminalização do enriquecimento ilícito consiste assegurar a proteção da lisura da 
Administração Pública e do patrimônio público e social. Medida 3 - CRIME HEDIONDO PARA 
CORRUPÇÃO DE ALTOS VALORES: A elaboração normativa para majoração das penas dos crimes contra a 
Administração Pública, ou seja, o aumento da pena dos crimes contra a Administração Pública será proporcional 
ao dano causado ou à vantagem ilícita auferida pelo agente, bem como que a obtenção de benefícios e favores 
legais relacionados ao cumprimento da pena seja condicionada à reparação do dano e à devolução da riqueza 
indevidamente amealhada. Por outro lado, propor a elaboração normativa da equiparação dos atos de corrupção à 
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crime hediondo, tendo em vista ser um crime de alto risco patrimonial e moral, produzindo várias consequências 
sociais e culturais inestimáveis. O objetivo é transformar a corrupção como crime de alto risco que deve 
corresponder à gravidade da conduta. Medida 4 - EFICIÊNCIA E APRIMORAMENTO DO SISTEM 
RECURSAL PENAL: A elaboração normativa de medidas para aprimorar o sistema de recursos penais com a 
finalidade de evitar a impunidade e estratégias protelatórias do processo penal, subdivididas nos seguintes 
tópicos: a) recurso manifestamente protelatório: A criação normativa de execução imediata da condenação penal, 
quando o Tribunal reconhecer o ato protelatório ou abusivo do direito de recorrer, sendo que deverá certificar o 
trânsito em julgado da decisão e ordenar o imediato regresso dos autos ao juízo de origem. Ademais, eventual 
recurso ou sucedâneo processual contra decisão do Tribunal não terá efeito suspensivo; b) pedido de vistas nos 
Tribunais: A criação de lei para tornar mais célere o julgamento de processos, sem olvidar o duplo grau de 
jurisdição, quando o membro do Tribunal pedir vistas após o voto do Relator ou do Revisor, terá o prazo de 
cinco sessões para estudar o caso para reapreciar o processo e viabilizar a continuidade do julgamento; c) 
Revisão dos recursos no Código de Processo Penal: A elaboração, restrição ou supressão de meios de recursos 
no processo penal com a finalidade de buscar a eficiência da justiça criminal no enfrentamento à corrupção, 
mediante a modificação do anacrônico sistema recursal brasileiro (apresentação das razões recursais em segunda 
instância; revogação dos embargos infringentes e de nulidade); d) Execução provisória de pena: A criação da 
execução provisória da decisão penal condenatória a pedido do Ministério Público, quando depois de proferido o 
julgamento de mérito da ação penal pelo Tribunal de apelação, ainda que na pendência de recurso extraordinário 
ou recurso especial. Medida 5 - CELERIDADE NA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA: A elaboração e a modificação da legislação para aprimorar e priorizar o julgamento de 
ações de improbidade administrativa, subdivididas nos seguintes tópicos: a) modificação do procedimento para 
agilizar a tramitação da Ação de Improbidade Administrativa: A modificação da legislação com a previsão de 
que estando a petição inicial adequada, o juiz determinará a citação para apresentar resposta e oferecer 
contestação no prazo de quinze dias; b) Varas Especializadas: A criação de Turmas, Câmaras e Varas 
Especializadas para o julgamento das ações de ato de improbidade administrativa, perante os Tribunais 
Regionais Federais e os Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal e Territórios, bem como a 
possibilidade de cumulação de julgamento de ações criminais correlatas aos atos de improbidade administrativa 
na ação cível e a respectiva prioridade de tramitação e execução de atos ou diligências; c) Acordo de leniência: A 
elaboração de lei que autorize o Ministério Público celebrar acordo de leniência com as pessoas físicas e 
jurídicas responsáveis pela prática dos atos de improbidade administrativa que colaborem efetivamente com as 
investigações e com o processo judicial, a fim de esclarecer a estrutura da organização criminosa, “modus 
operandi” e apontar o caminho das provas. Medida 6 - REFORMA DA PRESCRIÇÃO PENAL: A modificação 
da legislação brasileira para fazer ajustes nas formas de prescrição penal, com o aumento de um terço dos prazos 
de prescrição da pretensão executória; a extinção da prescrição retroativa; o termo inicial da prescrição penal 
incide no dia seguinte que transitar em julgado a sentença condenatória, para todas as partes; aprimoramento das 
causas impeditivas e suspensivas da prescrição. Medida 7 - REFORMA DAS NULIDADES PENAIS: A 
modificação da legislação penal e processual penal brasileira para considerar o aproveitamento das provas e 
evitar as nulidades penais. A ampliação das preclusões de alegações de nulidades, em que as partes devem alegar 
a nulidade na primeira oportunidade que tem para se manifestar no processo. A superação de preclusões deve ser 
condicionada à interrupção da prescrição a partir do momento em que a parte deveria ter alegado o vício/defeito, 
ou seja, em casos de omissões em alegar eventuais nulidades haverá a interrupção do prazo prescricional, sendo 
contados a partir da data em que a parte deveria ter alegado o defeito. O dever de aproveitamento máximo dos 
atos processuais praticados pelo juiz e pelas partes, sendo que eventual alegação de nulidade deverá ser 
demonstrado de forma concreta pela parte e o juiz deverá fundamentar de forma específica para que se invalide o 
ato considerado viciado. Outra regra reivindicada é a impossibilidade de presunção de prejuízo, sendo dever das 
partes demonstrarem de forma específica os impactos ocasionados pelos defeitos processuais, ou seja, as partes 
têm a obrigatoriedade de alegação e demonstração dos prejuízos dos vícios processuais, à luz de circunstâncias 
concretas, com a finalidade de aproveitar os atos praticados e tornar a questão da nulidade uma exceção. Medida 
8 - CRIMINALIZÇÃO DO CAIXA DOIS E RESPONSABILIZAÇÃO DOS PARTIDOS POLÍTICOS: A 
elaboração legislativa para criminalizar e responsabilizar as condutas cometidas pelos candidatos eleitorais ou 
pelos partidos políticos, com a finalidade de assegurar a lisura das eleições e reprimir disputas eleitorais 
desequilibradas entre partidos políticos e candidatos. A criminalização e a respectiva responsabilização dos 
partidos políticos pelos seguintes atos de corrupção: a) manter ou movimentar qualquer tipo de recurso ou valor 
paralelamente à contabilidade exigida pela legislação eleitoral; b) ocultar ou dissimular a natureza, origem, 
localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou 
indiretamente, de infração penal, de fontes de recursos vedadas pela legislação eleitoral ou que não tenham sido 
contabilizados na forma exigida pela legislação; c) utilizar, para fins eleitorais, bens, direitos ou valores 
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Não obstante, o Governo brasileiro também passou a desenvolver o debate de um 

conjunto de propostas de medidas com o objetivo de fortalecer o combate à corrupção no país, 

por meio da criminalização de condutas e do aprimoramento dos processos judiciais e 

administrativos voltados para apuração e para aplicação de sanções aos agentes responsáveis 

pela prática dos atos de corrupção e dos atos de improbidade administrativa1039. 

                                                                                                                                        
provenientes de infração penal, de fontes de recursos vedadas pela legislação eleitoral ou que não tenham sido 
contabilizados na forma exigida pela legislação. Por outro lado, a proposta prevê a criminalização do caixa dois 
para a conduta do agente que manter, movimentar ou utilizar qualquer recurso ou valor paralelamente à 
contabilidade exigida pela legislação eleitoral, com pena de 2 a 5 anos de reclusão. Por conseguinte, prevê a 
criminalização da lavagem de capitais eleitoral para censurar o comportamento do agente que ocultar ou 
dissimular, para fins eleitorais, a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de 
bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal, de fontes de recursos vedadas 
pela legislação eleitoral ou que não tenham sido contabilizados na forma exigida pela legislação, com pena de 3 
a 10 anos de reclusão e multa. Medida 9 - DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA PARA ASSEGURAR 
A DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO: A modificação da legislação processual penal para estabelecer a 
possibilidade de decretação da prisão preventiva para evitar a dissipação/dilapidação do dinheiro provenientes 
dos atos de corrupção, com o objetivo de regatar os ideais da Justiça Restaurativa, a fim de buscar a reparação 
dos danos causados pelo crime, prejuízos para sociedade e para evitar a impunidade do infrator, ou seja, prevê a 
decretação da prisão preventiva para permitir a identificação e a localização do produto e proveito do crime, bem 
como de assegurar sua devolução ou para evitar que sejam utilizados para financiar a fuga ou a defesa do 
investigado/acusado, quando as medidas cautelares reais forem ineficazes ou insuficientes ou enquanto estiverem 
sendo implementadas.  Por outro lado, a proposta estabelece a aplicação de multa em caso de descumprimento de 
ordem judicial, por instituições financeiras e tributárias obrigadas a prestar informações bancárias e fiscais, com 
a finalidade de conferir efetividade às quebras de sigilo bancário e rastreamento de recursos públicos desviados. 
Medida 10 - RECUPERAÇÃO DO LUCRO DERIVADO DO CRIME (RECUPERAÇÃO DE ATIVOS): A 
criação do confisco alargado possibilita o perdimento da diferença entre o valor integral do patrimônio do agente 
cuja origem possa ser demonstrada por rendimentos lícitos ou por outras fontes legítimas decorrentes dos atos de 
corrupção, ou seja, o confisco depende de prévia condenação por crimes graves, que geram presunção razoável 
do recebimento anterior de benefícios econômicos por meios ilícitos. A proposta visa criar meio de retirar o 
patrimônio de origem injustificada do poder de organizações e de pessoas envolvidas com atividade criminosa, 
bem como de evitar que o agente realize o proveito econômico da infração e a utilização do patrimônio 
decorrente da atividade criminosa em outros delitos. Do mesmo modo, a proposta disciplina a perda civil de bens 
adquiridos com a prática de atos de corrupção, isto é, regulamento o procedimento para ação de extinção de 
domínio sobre bens de qualquer natureza ou de valores, que sejam produtos ou proveito, direto ou indireto, de 
atividade ilícita, mediante transferência em favor da União, dos Estados ou do Distrito Federal, com o objetivo 
de diminuir a capacidade de ação das organizações criminosas e fortalecer os recursos financeiros do Estado 
destinados ao combate à corrupção.  
1039 BRASIL, Presidência da República. Governo Federal recebe propostas da população para fortalecer 
combate à corrupção. 2015. Disponível em: <http://www2.planalto.gov.br/noticias/2015/06/governo-federal-
recebe-propostas-da-sociedade-civil-para-promover-o-combate-a-corrupcao>. Acesso em 2 de out. 2015. O 
Governo Federal brasileiro preocupado com a descoberta dos escândalos de corrupção nos altos cargos do 
governo elaborou um pacote de medidas e propostas de combate à corrupção e à impunidade, estando 
subdivididas nos seguintes eixos temáticos: a) Temática 1 - GRUPO DE TRABALHO: A criação de grupo de 
trabalho para avaliação de procedimentos administrativos e procedimentos judiciais relacionados à prática de 
atos ilícitos contra o patrimônio público. A finalidade da temática consiste na sistematização, na coleta de dados 
e na formulação de estatísticas para orientar a elaboração de políticas públicas específicas para combater a 
corrupção e para  realizar a avaliação do desempenho das atividades e dos órgãos do Poder Judiciário. Por 
conseguinte, o grupo de trabalho visa também aperfeiçoar os procedimentos administrativos e judiciais para 
assegurar a tutela dos direitos fundamentais (foro de prerrogativa de função; aprimoramento da investigação 
criminal; sistematização dos recursos para assegurar a aplicação das sanções penais e da duração razoável do 
processo; tramitação prioritária de processos relacionados à corrupção e ato de improbidade administrativa; 
criação de estruturas internas especializadas no combate à corrupção); b) Temática 2 - CAIXA DOIS E 
LAVAGEM ELEITORAL: A criminalização de movimentação de dinheiro e valores para campanhas eleitorais 
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Por seu turno, o Plenário do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 

realizou a aprovação de um Plano Nacional de Combate à Corrupção, com a finalidade 

pressionar o poder público à aprovação de diversas medidas preventivas e repressivas contra a 

corrupção, bem como o aperfeiçoamento de procedimentos de investigação e o fortalecimento 

das instituições democráticas, mediante a observância das garantias constitucionais do direito 

penal e do processo penal1040. 

                                                                                                                                        
sem registro formal da prestação de contas (caixa dois), mediante a comunicação de pena de 3 a 6 anos de 
reclusão. A proposta objetiva tornar crime o comportamento de fraudar a fiscalização eleitoral, com a inserção 
de elementos falsos ou omissão de informações, com a finalidade de ocultar a origem, o destino ou a aplicação 
de bens, valores ou serviços da prestação de contas de partido político ou de campanha eleitoral. No mesmo 
sentido, pretende realizar a criminalização da lavagem de dinheiro para fins eleitorais, a ocultação ou 
dissimulação, para fins eleitorais, a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de 
bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de fontes de recursos vedada pela legislação 
eleitoral, mediante a cominação de pena de 3 a 10 anos de reclusão; c) Temática 3 - CONFISCO DE BENS 
(perda de propriedade ou posse de bens): A previsão normativa que viabiliza o confisco dos bens que sejam fruto 
ou proveito de atividades criminosas, improbidade administrativa ou de enriquecimento ilícito. A sanção será a 
extinção da posse e propriedade dos bens, direitos, valores ou patrimônios que procedam de atividade criminosa 
e de improbidade administrativa que sejam utilizados como instrumento para prática de atos ilícitos, (crime ou 
improbidade administrativa), que procedam de negócios com esses bens ou que sejam incompatíveis com a 
renda ou evolução do patrimônio da pessoa, independentemente da apuração de responsabilidade civil ou 
criminal e/ou do desfecho das respectivas ações civis e penais; d) Temática 4 - LEILÃO ANTECIPADO DE 
BENS (alienação antecipada de bens apreendidos): A previsão normativa de leilão antecipado de bens 
decorrentes de prática criminosa. A proposta objetiva a criação de uma medida cautelar para preservação do 
valor dos bens e para garantir a recomposição dos bens ao erário público, mediante a elaboração de 
procedimentos de recuperação de ativos (localização, bloqueio, indisponibilidade, administração, alienação e 
destinação dos bens decorrentes de atividades ilícitas). A indisponibilidade dos bens poderá ser decretada para 
garantir o perdimento de bens, reparação de danos decorrentes do crime e pagamento de prestação pecuniária, 
multa e cultas processuais. Por outro lado, a indisponibilidade dos bens será revogada e restituído os bens nos 
casos de absolvição, suspensão do processo ou extinção da punibilidade; prestação de caução ou de embargos 
julgados procedentes.  e) Temática 5 - FICHA LIMPA PARA SERVIDORES PÚBLICOS: A elaboração 
normativa que determina a contratação de servidores públicos de acordo com a lei, ou seja, a criação de lei de 
ficha limpa para todos os servidores públicos dos poderes constituídos (Executivo, Legislativo e Judiciário). f) 
Temática 6 - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO: A criminalização da conduta de possuir, adquirir ou fazer uso de 
bens incompatíveis com a renda ou evolução patrimonial, com pena de 3 a 8 anos de reclusão. Do mesmo modo, 
estabelece o procedimento para alienação dos bens e declaração da perda civil, independentemente da apuração 
de responsabilidade civil ou criminal e/ou do desfecho das respectivas ações civis e penais; g) Temática 7 - 
REGULAMENTAÇÃO DA LEI ANTICORRUPÇÃO: A criação que ato normativo (Decreto) que especifica a 
aplicação da Lei nº 12.846/13 (Lei Anticorrupção), em que incentiva a adoção de Programas de integridade por 
empresas privadas (compliance, códigos de conduta, políticas e diretrizes para detectar desvios e irregularidades 
contra a Administração Pública); especificação do procedimento do Processo Administrativo de 
Responsabilização (PAR); disciplina a competência para celebrar o acordo de leniência; especificação das 
sanções de valores e metodologia do cálculo das multas aplicadas, atenuantes e agravantes, publicação 
extraordinária da decisão administrativa e proibição de contratação.  
1040 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. OAB apresenta plano de combate à corrupção. Disponível em: 
<http://www.oab.org.br/noticia/27909/oab-apresenta-plano-de-combate-a-corrupcao>. Acesso em 2 de out. 
2015. Nesse sentido, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) entende que a corrupção é um vício que drena os 
recursos públicos do Estado brasileiro e que poderiam ser aplicados na promoção e garantia dos direitos 
fundamentais dos cidadãos. O argumento utilizado pela entidade é que os valores apropriados ou desviados pelos 
agentes públicos ou particulares (empresários) estão vinculados ao atendimento dos programas governamentais 
relacionados aos direitos fundamentais (saúde, educação, alimentação, transporte, segurança pública, meio 
ambiente entre outros), isto é, a endêmica apropriação privada dos recursos públicos representa obstáculo para o 
desenvolvimento do Brasil. Não obstante, a entidade declara possuir o dever institucional de exigir a profunda 
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O conjunto de ações estratégicas e de propostas destinadas ao controle preventivo e 

repressivo da corrupção no sistema jurídico-político brasileiro, elaboradas com a participação 

do governo, das instituições e das organizações sociais, dos meios de comunicação, dos 

setores da iniciativa privada e com a sociedade civil organizada, representa um grande avanço 

histórico do país no combate à corrupção. As proposições de reformas institucionais e 

legislativas são completamente louváveis e apresentam compatibilidade com as diretrizes 

políticas internacionais de enfrentamento da corrupção, assim como estão em consonância 

com as obrigações jurídicas estabelecidas pela Convenção sobre o Combate da Corrupção de 

Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais, pela 

Convenção Interamericana contra a Corrupção e pela Convenção das Nações Unidas contra a 

Corrupção. 

Nessa perspectiva, as medidas de combate à corrupção apresentadas pelas instituições 

brasileiras visam promover um país livre da corrupção e de garantir o direito dos cidadãos de 

                                                                                                                                        
investigação dos fatos e a respectiva responsabilização civil, administrativa e criminal dos autores dos atos de 
corrupção, fazendo incutir na sociedade brasileira e na comunidade internacional a censura quanto às práticas de 
corrupção. Por tais razões, a Ordem dos Advogados do Brasil elaborou as seguintes medidas de combate à 
corrupção: I. A regulamentação da Lei nº 12.846/13 (Lei Anticorrupção) para punir as empresas corruptoras; II. 
O encerramento do financiamento empresarial para candidatos e partidos políticos, bem como o estabelecimento 
de limites para contribuições de pessoas físicas; III. A criminalização do caixa dois em campanha eleitoral; IV. A 
aplicação extensiva da Lei Complementar nº 135/10 (Lei da Ficha Limpa) para todos os cargos públicos; V. O 
fortalecimento e ampliação de sistemas operacionais que permitam a interligação de informações (cruzamento de 
dados) dos órgãos públicos responsáveis pela aplicação da Lei Anticorrupção (Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras e Controladoria-Geral da União) com os órgãos de registro de propriedade (Cartórios, 
Tribunais de Contas, Receita Federal, Agência Brasileira de Inteligência e Polícia Federal); VI. O cumprimento 
da Lei nº 12.527/11 (Lei da Transparência) em todos os órgãos públicos da Administração Pública direta e 
indireta, a fim de assegurar o acesso às informações; VII. O Estado deve assegurar a autonomia das instituições 
públicas que controlam e combatem os atos de corrupção (Controladoria Geral da União – CGU), conferindo 
recursos humanos qualificados e dotação orçamentária específica para permitir a contínua fiscalização da 
aplicação dos recursos públicos, bem como o estabelecimento de mandado de quatro anos para o cargo de 
controlador geral; VIII. O cumprimento da ordem cronológica no pagamento das contas públicas (despesas) e a 
fixação de critérios objetivos para as exceções de pagamento prevista pelo art. 5º da Lei nº 8.666/93 (Lei de 
Licitações); IX. A instituição de controle sobre a existência de sinais exteriores de riqueza incompatíveis com a 
renda e o patrimônio do funcionário (fiscalização da evolução patrimonial indevida), como causa para perda do 
cargo público e bloqueio dos bens; X. A redução dos cargos em comissão ou de livre nomeação no serviço 
público (funções de confiança) e priorizar a utilização de funcionários que foram investidos em cargos ou 
empregos públicos por meio de concurso; XI. A aprovação de projetos de leis definidores de profissionalização 
da Administração Pública, com redução extrema dos espaços ocupados por agentes não detentores de cargos ou 
emprego público, adotando instrumentos voltados para: a) redução de influencias corporativas indevidas; b) 
definição de critérios objetivos para ocupação de funções de direção por servidores públicos; c) limitação de 
tempo para o exercício das funções de direção; d) definição de “prazos de quarentenas” sem o exercício de 
cargos em comissão, depois de sua respectiva ocupação pelo agente público; XII. A valorização da Advocacia 
Pública nas áreas de assessoria e consultoria jurídica, como importantíssimo instrumento de controle preventivo 
de desvios de recursos públicos e ilícitos praticados na Administração Pública, assegurando a autonomia 
administrativa e financeira para o regular exercício de suas funções; XIII. O fortalecimento do sistema de 
controle interno e de controles de auditoria em todos órgãos da Administração Pública, especialmente o 
aparelhamento adequado de auditoria do Sistema Único de Saúde (DENASUS); XIV. O estabelecimento de 
política nacional de cultura e educação para estimular o comportamento ético. 
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viver sem corrupção e de concretizar os mecanismos de prevenção e de combate à corrupção 

no sistema jurídico-político brasileiro, com o objetivo de promover a transparência pública, a 

prestação de contas e a responsabilidade do governo, a boa governança e para estimular a 

prática de boas condutas de integridade nos setores públicos e privados. No ponto de vista dos 

direitos humanos, o combate à corrupção também é essencial para salvaguardar a liberdade e 

a efetivação dos direitos fundamentais da pessoa humana, em face dos abusos de poder e dos 

atos de corrupção cometidos pelos agentes públicos e particulares, que resultam na restrição 

das prerrogativas constitucionais ou na limitação da prestação dos serviços públicos com 

eficiência e com qualidade.   

Segundo Michael Sandel, a luta contra a corrupção envolve um sistema de eficácia na 

aplicação das leis, uma transformação cultural e a mudança de costumes e de hábitos das 

pessoas, com o intuito de impedir e reprimir a obtenção de vantagens particulares em 

detrimento do interesse público. O enfrentamento da corrupção deve envolver a aplicação de 

medidas legais que proíbem os atos de corrupção e assegurem a punição dos corruptos, bem 

como obrigações morais dos indivíduos com incentivos de serem honestos e possuírem 

virtudes cívicas1041.  

Do mesmo modo Robert Klitgaard1042, com base na eficácia dos resultados empíricos 

de enfrentamento da corrupção em diversos países, apresentou várias diretrizes políticas para 

                                            
1041 SANDEL, Michael. O combate à corrupção não é só uma questão de leis. É de atitude. Disponível em: 
<http://exame.abril.com.br/revista-exame/combate-a-corrupcao-requer-mudanca-cultural-diz-filosofo/>. Acesso 
em 31 de out. 2016. 
1042 KLITGAARD, Robert. A corrupção sob controle. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994, p. 203-208. Para 
Robert Klitgaard, as ações estratégicas de enfrentamento da corrupção devem pautar pelas seguintes diretrizes: 1. 
Distinção das medidas ostensivas e das medidas estratégicas: as medidas ostensivas de combate à corrupção 
compreendem: a) a análise dos tipos dos custos e das formas do comportamento ilícito; b) as possíveis técnicas 
ou medidas anticorrupção (capacitação de funcionários, adoção de sistemas de controle, modificação da 
legislação, rotatividade ou rodízios de funcionários, educação de boas práticas de condutas de integridade, 
elaboração de códigos de condutas éticas, estabelecer recompensas para os denunciantes, reprimir a corrupção 
com sanções severas, adoção de sistemas de coleta e análise informações de auditoria, estabelecer inversão do 
ônus da prova, redução do poder de decisão dos funcionários, adoção de teste de integridade para contratações de 
funcionários); c) estabelecer a correlação entre os benefícios e as vantagens de reduzir a corrupção e os custos 
para implementar as medidas anticorrupção; d) selecionar as políticas anticorrupção e implantar as medidas com 
a finalidade de fazer com que os benefícios e as vantagens de reduzir a corrupção corresponda aos custos de 
fazer reduzir a corrupção. Por outro lado, as estratégias de combate à corrupção abrangem os seguintes aspectos: 
a) a mobilização dos aliados e parceiros; b) a neutralização das resistências de enfrentamento da corrupção; c) 
procedimento para adoção do conjunto de medidas estratégicas anticorrupção; d) procedimento para escolha da 
política estratégica anticorrupção; 2. Cultivar o apoio político nas estratégias de combate à corrupção: a 
mobilização do apoio político é fundamental para possibilitar a implementação de políticas públicas de combate 
à corrupção e para viabilizar a realização de reformas institucionais. O apoio político garante o triunfo dos 
esforços das iniciativas de enfrentamento da corrupção; 3. Cultivar o apoio da opinião pública para sustentar os 
esforços das medidas anticorrupção: a sensibilização da população e a cooperação da opinião pública são 
fundamentais para apoiar a implementação das medidas estratégicas de combate à corrupção e para realizar a 
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implementar as ações estratégias de combate à corrupção e para assegurar a eficácia das 

campanhas de enfrentamento da corrupção. O conjunto de diretrizes e orientações destinadas 

aos interessados em realizar uma reforma institucional, tem por objetivo cooperar com as 

iniciativas e com as instituições e organizações sociais no desenvolvimento de ações de 

controle da corrupção nos setores públicos e privados. 

Portanto, o controle preventivo e repressivo da corrupção requer um conjunto de 

esforços envolvendo a participação do governo, das organizações sociais, das empresas da 

iniciativa privada e da sociedade civil organizada, sobretudo com a aplicação das seguintes 

medidas estratégicas: a) fortalecer o empenho dos agentes políticos e a vontade dos 

governantes em combater a corrupção; b) estabelecer prioridades pelos mecanismos 

preventivos de controle da corrupção com a mudança dos sistemas de fiscalização e 

operacionais; c) promover a elaboração de normas jurídicas abrangentes de combate à 

corrupção e garantir a aplicação da lei pelas agências de integridade (Poder Judiciário, 

Ministério Público, Tribunais de Contas, Controladorias e Polícia); d) realizar a identificação 

das áreas de riscos e das atividades do governo propensas à prática da corrupção e realizar a 

revisão da legislação e dos processos de investigação; e) garantir que as remunerações dos 

agentes públicos e das autoridades políticas sejam adequadamente de acordo com a 

responsabilidade do cargo e compatíveis com os salários das iniciativas do setor privado; f) 

realizar um estudo de recursos jurídicos e administrativos para assegurar os mecanismos que 

                                                                                                                                        
pressão pública sobre o sistema político, podendo aplicar as seguintes táticas estratégicas de sensibilização 
popular: a) institucionalizar os interesses e a indignação da população contra a corrupção com as campanhas 
anticorrupção; b) realizar a divulgação das medidas estratégicas anticorrupção e esclarecer os objetivos e as 
vantagens, por meio dos meios de comunicação, por meio das escolas e de agentes políticos; c) convencer a 
opinião pública sobre a seriedade das medidas de combate à corrupção, por meio da divulgação de processos e 
de julgamentos de autoridades políticas e empresários, com o intuito de demonstrar que os esforços de combate à 
corrupção são eficazes; 4. Modificar a cultura da organização para enfrentar a corrupção: estabelecer o 
rompimento de uma cultura tolerante com a corrupção para impedir o cinismo. A modificação da cultura deve 
abalar o clima de confiança e tranquilidade às transações ilegais dos autores da corrupção (agentes infiltrados, 
rotatividade de funcionários, vigilância, auditorias e inspeções, recompensas e publicidade), assim como deve 
combater o cinismo na sociedade com ações práticas por meio da decretação de prisão e com o processamento de 
autoridades políticas e empresários; 5. Adotar providências positivas e negativas no enfretamento da corrupção: 
a adoção das providências positivas consiste em promover a educação moral dos funcionários com códigos de 
condita ética, reformular o sistema de avaliação de desempenho dos funcionários, profissionalizar ou capacitar 
os funcionários e redefinir a missão da organização para o enfrentamento da corrupção. Por conseguinte, a 
adoção das providências negativas consiste na aplicação de sanções severas aos corruptos e na implantação de 
medidas rígidas de controle da corrupção; 6. Estabelecer a vinculação das medidas anticorrupção à missão da 
organização: as normas anticorrupção e as reagras de condutas éticas devem estar vinculadas aos objetivos 
quotidianos e à missão das organizações. A redefinição dos objetivos e da missão da organização poderá auxiliar 
no controle da corrupção; 7. Apoiar as pessoas honestas: a escolha de pessoas honestas (pessoas de reputação 
imaculada) para desempenhar atribuições de responsabilidade na organização é fundamental para o combate à 
corrupção, haja vista que suas ações serão pautadas na responsabilidade e nos princípios éticos de conduta. 
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proporcionem uma dissuasão adequada contra a corrupção; g) estabelecer parcerias entre o 

governo e as organizações sociais e a sociedade civil para combater a corrupção; h) 

transformar a prática da corrupção em uma atividade de alto risco ao agente e com baixo 

retorno, por meio do aumento dos riscos de identificação dos indivíduos envolvidos nos atos 

de corrupção e da probabilidade da aplicação das sanções; i) promover uma mudança cultural 

anticorrupção com o apoio da opinião pública, por meio de ações de políticas públicas e de 

reformas institucionais1043. 

O Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime (UNODC) sustenta que os 

níveis dos atos de corrupção são passíveis de controle, mas dependem de um conjunto ações 

que envolvam a participação dos governos, das iniciativas privadas (setor privado), das 

organizações e associações, dos meios de comunicação, da sociedade civil organizada e dos 

cidadãos. A participação social e a elaboração de medidas anticorrupção são elementos que 

garantem a eficácia do controle preventivo da corrupção e a diminuição dos danos causados à 

sociedade e ao erário público1044. 

As medidas de combate à corrupção dependem de ações coletivas e de uma 

mobilização social, pois a eficácia da norma está vinculada à participação da sociedade civil, 

das organizações sociais e dos atores que exercem uma pressão sobre o governo e os agentes 

políticos. O aumento da conscientização sobre as consequências da corrupção no meio social, 

da pressão exercida pelos grupos e iniciativas de combate da corrupção possibilitará uma 

maior eficácia da aplicação das normas e das sanções previstas no ordenamento jurídico, 

tendo em vista que o direito positivo não caminha sem que haja um reforço participativo da 

opinião pública e não será eficaz sem que haja uma conscientização coletiva por meio de 

estímulos educativos1045. 

                                            
1043 POPE, Jeremy. Confronting Corruption: The elements of a National Integrity System. Berlin: Transparency 
International, 2000 (TI Source Book), p. 21. 
1044 ESCRITÓRIO DAS NAÇÕES UNIDAS CONTRA DROGAS E CRIME. Você pode deter a corrupção. 
Brasília, 2007, p. 1-2. Nesse sentido, o Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime (UNODC) discorre 
que o controle da corrupção tem por finalidade assegurar os seguintes objetivos: a) promover o desenvolvimento 
econômico e social ao eliminar os impostos artificiais da corrupção; b) promover o aumento dos investimentos 
nacionais e internacionais no país ao garantir a aplicação financeira em fundos seguros e transparentes; c) 
promover o fortalecimento da democracia ao legitimar as ações do exercício do poder e ao estabelecer a 
confiança dos cidadãos nas instituições do Estado e nos representantes eleitos; d) promover o fortalecimento do 
Estado de Direito com a confiança nas instituições para resolver os conflitos/litígios de maneira justa e honesta; 
e) promover a redução da criminalidade e dos impactos causados pelo crime organizado, pelo tráfico (armas, 
drogas e pessoas) e pelo terrorismo. 
1045 FIGUEIREDO, Marcelo; GARCIA, Monica Nicida. Corrupção e Direito Administrativo. In: SPECK, Bruno 
Wilhelm (Org.). Caminhos da transparência: análise dos componentes de um sistema nacional de integridade. 
Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 2002, p. 52. 
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A respeito disso, Marcelo Figueiredo e Monica Nicida Garcia ensinam que o combate 

sistematizado da corrupção deve ser implementado através de sistemas educativos e 

participativos, contando com o apoio dos meios de comunicação, da organização da sociedade 

civil, das empresas do setor privado, dos cidadãos e das pessoas formadoras de opinião, das 

organizações e instituições voltadas para o enfrentamento da corrupção1046. 

Todavia, a luta contra a corrupção continua sendo um desafio global aos países, para 

as instituições e organizações sociais, para as iniciativas do setor privado e para a 

sociedade1047, assim como requer o conjunto de esforços e ações coordenadas para censurar as 

práticas de corrupção que deterioram a democracia e os direitos fundamentais das pessoas. 

Em que pese haver em alguns países a implementação de políticas públicas e de reformas 

institucionais para prevenir e reprimir os desvios de comportamento - campanhas de 

conscientização, reformas político-administrativas, elaboração de códigos de condutas e a 

criminalização de condutas de corrupção nos setores públicos e privados -, as medidas 

anticorrupção não estão sendo suficientes para controlar os abusos de poder perpetrado nas 

relações sociais, políticas e econômicas.  

De outro lado, Bruno Wilhelm Speck também adverte ao perigo de utilizar o tema da 

corrupção para denegrir a democracia, haja vista que os atores políticos procuram utilizar o 

discurso da corrupção como meras manifestações retóricas, sem resultar em ações concretas 

porque se limitam à realização de apelos morais ou aproveitam a oportunidade para 

realizarem acusações pessoais1048. No mesmo raciocínio, a Transparência Internacional chama 

a atenção para a problemática da interligação dos sistemas de proteção dos direitos humanos 

com as medidas de combate à corrupção, tendo em vista que poderá possibilitar a ascensão do 

poder por governantes tendenciosos e utilizar a boa intenção das medidas anticorrupção para 

justificar a violação dos direitos humanos por meio da aplicação da lei contra os adversários 

políticos, citando como exemplo os casos acontecidos nos países de Fiji, Tailândia e 

Venezuela, em que as iniciativas de enfrentamento à corrupção foram utilizadas como 

                                            
1046 FIGUEIREDO, Marcelo; GARCIA, Monica Nicida. Corrupção e Direito Administrativo. In: SPECK, Bruno 
Wilhelm (Org.). Caminhos da transparência: análise dos componentes de um sistema nacional de integridade. 
Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 2002, p. 67. 
1047 INTERNATIONAL COUNCIL ON HUMAN RIGHTS POLICY. Corruption and Human Rights: Making 
the connection. Geneva: Atar Roto Press SA, 2009, p. 1 
1048 SPECK, Bruno Wilhelm. Caminhos para a transparência. In: SPECK, Bruno Wilhelm (Org.). Caminhos da 
transparência: análise dos componentes de um sistema nacional de integridade. Campinas: Universidade 
Estadual de Campinas, 2002, p. 16. 
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manobras políticas para assumir o poder e para exercerem o controle do Estado por meio de 

eleições ou por golpes1049. 

Dessa forma, o controle da corrupção deve ser operado simultaneamente por meio de 

um conjunto coordenado de ações: a) pelo direito positivo com a criminalização das condutas 

e com a cominação de sanções aos atos de corrupção, tendo em vista o caráter de prevenção 

geral e a sua função coercitiva; b) pelas ações políticas anticorrupção, mediante a implantação 

de políticas públicas destinadas à promoção da transparência pública, da responsabilidade do 

governo e da prestação de contas, do estímulo de práticas de boas condutas de integridade nos 

setores públicos e privados; c) pela efetivação da participação social, mediante o exercício do 

direito de sufrágio ou do direito de voto (democracia eleitoral), como também da participação 

da sociedade civil organizada na condução dos assuntos públicos (democracia participativa). 

Em contrapartida, a cláusula constitucional do acesso à Justiça, de que nenhuma 

ameaça ou lesão a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário, também representa 

uma medida anticorrupção que possibilita o controle dos abusos de poder por meio da 

postulação de ações perante os órgãos jurisdicionais, visando à tutela dos bens jurídicos e dos 

direitos individuais ou coletivos. A garantia do direito de ação e do acesso à Justiça é um dado 

jurídico-constitucional colocado à disposição das pessoas e das instituições para invocarem a 

prestação jurisdicional, com a finalidade de impedir uma lesão a direito ou para reparar os 

danos e reprimir os responsáveis pelas lesões causadas aos direitos individuais ou coletivos. 

A norma constitucional atribuiu ao Poder Judiciário o poder de realizar o controle 

externo dos atos do poder público e dos abusos de poder cometidos pelos agentes estatais. A 

propositura de ações judiciais são instrumentos de combate à corrupção, uma vez que 

exercem uma função preventiva de impedir atos de corrupção e de fraudes por meio da 

concessão de uma tutela preventiva, bem como uma função repressiva de reprimir os autores 

da prática dos atos de corrupção com a aplicação de sanções legais, de condenar os 

responsáveis à reparação dos danos e ao pagamento de multas, com o propósito de garantir a 

proteção da moralidade administrativa e dos direitos fundamentais das pessoas. 

Nesse contexto, o conjunto de medidas anticorrupção apresentadas, por meio da 

implementação de políticas públicas, de reformas institucionais e legislativas e do 

ajuizamento de ações constitucionais coletivas, consubstanciam em uma multiplicidade de 

mecanismos que possibilitam a realização do controle preventivo e repressivo da corrupção 
                                            
1049 TRANSPARENCY INTERNATIONAL. Human Rights and Corruption. Berlim: Transparency 
International, 2008, p. 5. 
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nos setores públicos e privados, visando assegurar a mínima proteção dos bens jurídico-

constitucionais, dos direitos fundamentais da pessoa humana e da democracia brasileira. 

 

 

c) O combate à corrupção na perspectiva dos sistemas de proteção dos direitos da pessoa 

humana 

 

 

Os atos de corrupção e os abusos de poder são obstáculos invisíveis à boa governança 

dos países, ao exercício dos direitos civis, políticos, econômicos e sociais e ao Estado 

Democrático de Direito. O pagamento de subornos para obter vantagens indevidas para fins 

particulares, a apropriação e os desvios de recursos públicos perpetrados por agentes público e 

particulares, são práticas nocivas à democracia e a sociedade, tendo em vista que afetam, 

direta ou indiretamente, o gozo dos direitos fundamentais das pessoas e a prestação dos 

serviços públicos essenciais.   

Nos últimos anos, a Organização das Nações Unidas e a Transparência Internacional 

reconheceram os impactos da corrupção sobre os direitos humanos e começaram a 

desenvolver pesquisas e promover debates estabelecendo a correlação entre o combate à 

corrupção e a defesa dos direitos humanos e da boa governança. O Escritório do Alto 

Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos sustenta que a corrupção 

prejudica a boa governança dos países e incapacita os Estados de cumprir as obrigações 

internacionais de proteger e promover os direitos humanos (civis, políticos, econômicos, 

sociais e culturais)1050. 

A utilização das estratégias de combate à corrupção com os mecanismos de sistema de 

proteção dos direitos da pessoa humana representa uma forma de ação de reforço mútuo 

destinadas a um único denominador comum, que é a garantia de proteção e concretização dos 

direitos fundamentais da pessoa humana contra os abusos e opressões praticadas por agentes 

públicos e particulares, assim como de assegurar a capacidade de desenvolvimento dos países 

e da boa governança democrática. Como discorre Gareth Sweeney, as vantagens da 

vinculação das iniciativas anticorrupção com os sistemas de proteção dos direitos humanos é 

                                            
1050 OFFICE OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS. Human Rights 
and anti-corruption. Disponível em: <http://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/GoodGovernance/Pages/-
AntiCorruption.aspx>. Acesso em 2 de dez. 2016. 
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demonstrar a prática da corrupção como uma das causas de violação dos direitos da pessoa 

humana, no sentido de possibilitar a elaboração de diretrizes de ações estratégicas e o 

desenvolvimento de mecanismos específicos de combate à corrupção para resguardar a 

proteção e o exercício dos direitos das pessoas contra os abusos de poder1051. 

A vinculação das iniciativas anticorrupção com os sistemas de proteção dos direitos 

humanos poderá ser um método eficaz para ampliação dos meios de proteção e concretização 

dos direitos fundamentais da pessoa humana e de promoção da boa governança dos países ao 

garantir o seu desenvolvimento socioeconômico. Nesse sentido, a correlação dos trabalhos 

viabiliza o cumprimento das obrigações do Estado de proteger os direitos civis, políticos, 

econômicos e sociais contra abusos de poder e os atos de corrupção perpetrados por agentes 

públicos e particulares, assim como de promover os princípios democráticos e republicanos de 

extração constitucional da transparência pública, da prestação de contas, da responsabilidade 

do governo, da participação da sociedade nos assuntos públicos e a prática de boas condutas 

de boa governança e de integridade visando o bem comum de todos. 

O fundamento da vinculação dos sistemas de proteção dos direitos da pessoa humana 

com as iniciativas anticorrupção decorre dos compromissos políticos e jurídicos assumidos 

pelo Estado e pela sociedade de respeitar, de proteger e de promover a dos direitos 

fundamentais dos indivíduos e das dimensões da dignidade da pessoa humana em face dos 

abusos de poder1052. As iniciativas de combate à corrupção e os sistemas de proteção dos 

direitos humanos possuem objetivos comuns, porquanto visa promover os princípios 

democráticos de participação política e social das pessoas em igualdade de condições na 

organização política, a transparência e da boa governança nos setores públicos e privados, o 

direito ao exercício da cidadania e do direito de exigir a responsabilidade e a respectiva 

prestação de contas dos atos de governo, sendo previstos no art. 13 da Convenção das Nações 

Unidas contra a Corrupção c/c art. 25 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. 

                                            
1051 SWEENEY, Gareth. Linking acts of corruption with specific human rights. In: EUROPEAN 
PARLIAMENT´S SUBCOMMITTEE ON HUMAN RIGHTS. Corruption and human rights in third countries. 
Brussels, Belgium: European Union, 2013, p. 6-8. A ligação dos atos de corrupção com os direitos humanos 
possuem semelhanças e conexões intrínsecas, sendo que as vantagens da unificação dos trabalhos entre os 
sistemas de proteção dos direitos humanos com as iniciativas de combate à corrupção são as seguintes: a) 
conscientizar a opinião pública sobre os impactos causados pela corrupção na sociedade e sobre os direitos 
humanos; b) estimular e incentivar a população na luta contra a corrupção para assegurar o desenvolvimento 
político, econômico e social do país; c) promover e viabilizar a participação popular nos assuntos políticos e na 
defesa dos direitos humanos.  
1052 TRANSPARENCY INTERNATIONAL. Human Rights and Corruption. Berlim: Transparency 
International, 2008, p. 2 (TI Working Paper 05/2008) 
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Por seu turno, vale ressaltar que as iniciativas de combate à corrupção e os sistemas de 

proteção dos direitos humanos possuem enfoques de trabalho distintos, mas guardam certa 

relação quanto ao plano de ações voltadas para a proteção dos direitos subjetivos das pessoas 

e da garantia da consolidação do regime democrático. Como se depreende, os trabalhos na 

luta contra a corrupção objetiva a repressão da corrupção nos setores públicos e privados e a 

prevenção com estímulos de prática de boas condutas de integridade e da boa governança. Em 

contrapartida, os sistemas de proteção dos direitos humanos visam à defesa dos direitos civis, 

políticos, econômicos, sociais e culturais contra os abusos de poder e contra as desigualdades 

socioeconômicas, as discriminações, as exclusões e injustiças sociais1053.  

O objetivo de estabelecer a vinculação entre os trabalhos de defesa dos direitos 

humanos com as iniciativas de combate à corrupção é de auxiliar as organizações 

governamentais e os países na conscientização dos impactos negativos causados pela prática 

da corrupção sobre os direitos das pessoas e ao desenvolvimento econômico e social e de 

sensibilizar a população de participarem ativamente nos atos e nas decisões do poder público. 

Portanto, a proposta visa realizar a cooperação e a integração das ações de proteção dos 

direitos do ser humano na estratégia de combate à corrupção, com o escopo de resguardar o 

respeito e a proteção dos direitos fundamentais das pessoas, da dignidade da pessoa humana e 

de promover a democracia e, como também, legitimar os atos do governo e as ações do poder 

público nos regimes democráticos1054, fortalecendo a responsabilidade dos Estados e da 

sociedade de proteger as prerrogativas das pessoas contra o abuso de poder e de auxiliar na 

implementação de políticas públicas para superação dos obstáculos sociais de discriminação, 

desigualdade, exclusão e de injustiças sociais. 

Nessa perspectiva, a exploração do vínculo das iniciativas de combate à corrupção 

com os sistemas de proteção dos direitos humanos apresenta um sentido positivo e um sentido 

negativo de abordagem. No sentido negativo, as iniciativas poderão desenvolver trabalhos 

demonstrando que a prática da corrupção é uma causa de violação e de vulneração dos 

direitos da pessoa humana. Em relação ao sentido positivo, as iniciativas poderão desenvolver 

                                            
1053 TRANSPARENCY INTERNATIONAL. Human Rights and Corruption. Berlim: Transparency 
International, 2008, p. 2-3 (TI Working Paper 05/2008). 
1054 INTERNATIONAL COUNCIL ON HUMAN RIGHTS POLICY. Corruption and Human Rights: Making 
the connection. Geneva: Atar Roto Press SA, 2009, p. 3 e 6-7. A compatibilidade dos trabalhos e a vinculação 
das iniciativas de combate à corrupção com o sistema de proteção dos direitos humanos, visa conciliar os 
interesses para proteger e concretizar os direitos subjetivos das pessoas, assim como auxiliar o Estado na 
elaboração de medidas anticorrupção - políticas públicas e de normas jurídicas - voltadas para identificação dos 
casos de corrupção, no fornecimento de recursos de investigação e na elaboração de procedimentos na busca de 
responsabilizar os agentes corruptos dos abusos e violações praticados.  
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trabalhos de que o sistema de proteção dos direitos humanos é um mecanismo útil para o 

enfrentamento da corrupção e do abuso de poder1055.  

A abordagem interdisciplinar de combate à corrupção a partir de uma perspectiva do 

sistema de proteção dos direitos humanos é relevante para minimizar as oportunidades da 

corrupção e para viabilizar a construção de um sistema de integridade e de promover a 

efetivação das liberdades e dos direitos fundamentais da pessoa humana, uma vez que 

possibilita uma ampliação dos trabalhos e ações de enfrentamento da corrupção e, ao mesmo 

tempo, de proteção dos direitos dos indivíduos, por meio da conscientização dos efeitos e os 

danos ocasionados pela corrupção no meio social e por meio da implementação de políticas 

públicas e de medidas normativas anticorrupção. Ou seja, o método de abordagem da 

corrupção como elemento de violação dos direitos fundamentais da pessoa humana para a 

opinião pública tem por efeito estimular uma maior participação da população na luta contra a 

corrupção1056. 

A correlação das iniciativas é materializada através da implementação de políticas 

públicas do governo e de políticas de sensibilização adotadas pelas organizações sociais e 

pelas empresas dos setores privados, com medidas educacionais de conscientização dos 

efeitos da corrupção e com o estímulo de boas práticas de condutas éticas (integridade, 

lealdade, honestidade e boa-fé). Assim sendo, a falta de ações concretas das instituições e das 

organizações sociais na luta contra a corrupção e na defesa dos direitos da pessoa humana 

conduz a meros discursos retóricos e promessas demagógicas, podendo gerar frustrações de 

expectativas.   

A Transparência Internacional defende a aproximação da ligação entre os trabalhos do 

sistema de proteção aos direitos humanos e as iniciativas de combate à corrupção, com o 

propósito de ampliar a proteção jurídica das pessoas que são vítimas dos atos de corrupção e 

do abuso de poder cometido pelos agentes públicos, em virtude da restrição do exercício dos 

direitos e da limitação dos serviços públicos. A organização não governamental assevera que 

a correlação está associada com os compromissos e obrigações assumidas pelos Estados e 

pela sociedade de respeitar, de proteger e de concretizar os direitos públicos subjetivos das 

                                            
1055 ROJAS, Claudio Nash; BASCUÑÁN, Pedro Aguiló; CAMPOS, María Luisa Bascur. Corrupción y 
Derechos Humanos: una mirada desde la jurisprudência de la corte interamericana de derechos humanos. Chile: 
Centro de Derechos Humanos de la Faculdad de Derecho de la Universidad de Chile, 2014, p. 15. 
1056 INTERNATIONAL COUNCIL ON HUMAN RIGHTS POLICY. Corruption and Human Rights: Making 
the connection. Geneva: Atar Roto Press SA, 2009, p. 5 
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pessoas, sendo previstos nos principais documentos internacionais de proteção dos direitos 

humanos1057.  

Não obstante, nos eventos e nas conferências internacionais promovidas pelas 

organizações governamentais e não governamentais relacionadas ao combate da corrupção, 

pesquisadores e participantes têm reivindicado às autoridades estatais e aos chefes de Estado 

pelo reconhecimento do direito de viver em um mundo sem corrupção (“right to live in a 

corruption free world”), como um direito fundamental da pessoa humana destinado à garantia 

do cumprimento dos princípios de boa governança e de proteção dos direitos públicos 

subjetivos das pessoas. O fundamento utilizado é que a corrupção sistêmica destrói os valores 

fundamentais da dignidade da pessoa humana dos direitos civis e políticos em igualdade de 

condições, por impossibilitar os Estados de assegurar os direitos à vida, à dignidade pessoa e 

a igualdade entre os indivíduos1058. 

Em resumo, os pontos em comum das conexões dos trabalhos do sistema de proteção 

dos direitos humanos na luta contra a corrupção estão fundamentados nos compromissos 

políticos e obrigações jurídicas dos Estados de garantir a proteção e a promoção do direito de 

acesso à informação pública, do exercício da cidadania, do direito a participação popular e 

dos direitos sociais em igualdade de condições1059. Por sua vez, os princípios fundamentais 

utilizados pelos sistemas de proteção dos direitos humanos e pelas iniciativas anticorrupção 

para combater o abuso de poder nos setores públicos e privados estão consubstanciados nas 

seguintes diretrizes estratégicas, a saber: a) participação social e política; b) boa governança e 

transparência pública; c) acesso à informação; d) responsabilidade do governo e prestação de 

contas1060. 

As ações estratégicas de enfrentamento da corrupção constitui um mecanismo voltado 

para a concretização dos direitos fundamentais da pessoa humana, uma vez que ao realizar o 

controle preventivo e repressivo da corrupção, paradoxalmente, também promoverá a 

democracia participativa por meio do direito ao exercício da cidadania, do direito de sufrágio 

em igualdade de condições, do direito à participação das pessoas nos assuntos e nas decisões 

                                            
1057 TRANSPARENCY INTERNATIONAL. Human Rights and Corruption. Berlim: Transparency 
International, 2008, p. 5 (TI Working Paper 05/2008) 
1058 INTERNATIONAL COUNCIL ON HUMAN RIGHTS POLICY. Corruption and Human Rights: Making 
the connection. Geneva: Atar Roto Press SA, 2009, p. 3. 
1059 ROJAS, Claudio Nash; BASCUÑÁN, Pedro Aguiló; CAMPOS, María Luisa Bascur. Corrupción y 
Derechos Humanos: una mirada desde la jurisprudência de la corte interamericana de derechos humanos. Chile: 
Centro de Derechos Humanos de la Faculdad de Derecho de la Universidad de Chile, 2014, p. 11. 
1060 INTERNATIONAL COUNCIL ON HUMAN RIGHTS POLICY. Integrating Human Rightsin the Anti-
corruption Agenda: Challenges, Possibilities and Opportunities. Geneva: Imprimerie Villière, 2010, p. 7. 
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do governo, do acesso à informação e aos documentos públicos, do direito de petição e de 

postular reclamações e do direito de exigir a prestação de contas das ações dos governantes e 

dos agentes públicos. 

Como se observa, os sistemas de defesa dos direitos humanos e as iniciativas de 

combate à corrupção representam um mecanismo que possibilita um reforço mútuo de 

trabalho contra as condutas inadequadas e o abuso de poder praticados nos setores públicos e 

privados. Nos países em que os direitos humanos são desrespeitados ou garantidos de forma 

deficiente, existe uma propensão de prosperar os atos de corrupção e a ausência de 

responsabilidade dos governantes (impunidade). De outro lado, nos países em que há uma 

predominância dos atos corrupção (corrupção sistêmica), existe uma propensão de uma maior 

violação e falhas de proteção dos direitos humanos1061.  

A análise do enfrentamento da corrupção, por meio da aplicação do princípio 

constitucional da dignidade da pessoa humana e da proteção dos direitos fundamentais, 

poderá representar uma medida eficaz para prevenção e repressão dos abusos de poder 

cometidos pelos agentes públicos e particulares, bem como para salvaguardar a proteção dos 

bens jurídico-constitucionais e dos princípios democráticos e republicanos. 

Por tais razões, a correlação das iniciativas anticorrupção com os sistemas de proteção 

dos direitos humanos é necessária para ampliar os mecanismos de enfrentamento e fortalecer 

o combate preventivo e repressivo da corrupção nos setores públicos e privados e, ao mesmo 

tempo, proteger os direitos fundamentais da pessoa humana em face dos abusos de poder 

praticado por agentes públicos e particulares e de promover a boa governança dos países e de 

um sistema de integridade nacional. 

 

 

3.1 O Estado Constitucional como limitação do poder político e como um princípio geral 

anticorrupção 

 

 

O Estado Constitucional é um sistema jurídico-político que permite o controle da 

corrupção e do abuso de poder praticado pelos agentes públicos e pelos governantes, uma vez 

que estabelece limitações e a respectiva distribuição do exercício do poder político para 
                                            
1061 INTERNATIONAL COUNCIL ON HUMAN RIGHTS POLICY. Integrating Human Rightsin the Anti-
corruption Agenda: Challenges, Possibilities and Opportunities. Geneva: Imprimerie Villière, 2010, p. 2. 
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impedir sua concentração com a implantação da divisão dos poderes estatais, assim como um 

conjunto de normas jurídicas elaboras pelos representantes do povo, com o objetivo de 

controlar as ações dos agentes públicos e para impedir e reprimir o abuso de poder e as 

violações dos direitos fundamentais. 

De início, cabe registrar que o movimento constitucionalista surgiu com as 

reivindicações de limitação ao exercício do poder político do Estado e com a instituição da 

separação dos poderes para controlar os atos ilegais e os abusos cometidos pelos governantes. 

O atributo do constitucionalismo moderno consiste na compreensão da Constituição como 

uma norma jurídica destinada à proteção das liberdades individuais e como um mecanismo de 

controle dos atos dos poderes públicos em favor dos direitos fundamentais e da dignidade da 

pessoa humana1062.  

O constitucionalismo é a teoria ideológica que enaltece o princípio do governo 

limitado, sendo indispensável à garantia dos direitos das pessoas na dimensão da organização 

político-social de uma comunidade. Na concepção histórico-descritiva, o constitucionalismo 

designa um movimento político, social e cultural que surgiu como resultado de um produto 

reivindicatório da população na formação do poder político do Estado, incorporando um 

conjunto de princípios baseados nos direitos dos cidadãos e na restrição do exercício do poder 

estatal1063. 

Por seu turno, o movimento constitucionalista é marcado pela limitação do poder 

político estatal e pela restrição da liberdade discricionária de atuação dos governantes, pois 

objetivava assegurar o respeito e a proteção dos direitos e garantias fundamentais dos 

cidadãos consagrados nos documentos solenes. Em outras palavras, a Constituição foi 

construída através dos movimentos sociais e das lutas reivindicatórias pela proteção das 

liberdades fundamentais das pessoas contra os abusos e arbitrariedades decorrentes do 

exercício do poder estatal, ou seja, visava prevenir e reprimir os atos de corrupção praticados 

pelos agentes públicos para resguardar os direitos fundamentais, a dignidade da pessoa 

humana e a participação democrática da população. 

A ideia do Estado Constitucional decorre do Estado de Direito, em que o exercício do 

poder político passou a ser submetido ao direito positivo e às leis editadas por meio de um 

                                            
1062 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 9ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2014, p. 39. 
1063 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª ed. Coimbra: 
Almedina, p. 51-52. 
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consenso comunitário dos cidadãos, pois revelava uma orientação contra o arbítrio régio e do 

Estado Absoluto. A estruturação do poder político do Estado foi submetida a um duplo 

sentido formal e material, que calibra o seus efeitos e limita o exercício do poder com o 

intuito de evitar que o poder esteja vinculado aos desejos pessoais dos seus titulares ou dos 

governantes. Desse modo, a noção de limitação do poder político exercido pelo Estado 

Constitucional deriva dos seguintes vetores: a) afirmação de uma Constituição escrita e 

decretada pela vontade da maioria ou de uma legalidade constitucional, voluntária e escrita; b) 

reconhecimento do conjunto de direitos fundamentais em favor das pessoas, sendo direitos 

naturais dos indivíduos e superiores ao poder político; c) origem democrática do poder 

político com base na soberania popular e a proclamação da separação dos poderes, a 

democracia é de índole representativa e o poder do Estado passa a ser limitado1064.   

Nestes termos, a Constituição é uma ordenação sistemática e racional da comunidade 

política revestidas de formalidades, a qual incorpora os direitos fundamentais dos indivíduos, 

estabelece limites de atuação aos governantes e confere legitimidade às decisões do poder 

estatal1065. As Constituições contemporâneas são reconhecidas como um conjunto de normas 

sistematicamente organizadas e vocacionadas à garantia da boa Administração Pública e a 

proteção dos direitos fundamentais em face dos os abusos provenientes da corrupção.  

As normas consagradoras dos direitos e garantias fundamentais representam um 

elemento limitativo constitucional, haja vista que procura delimitar a margem de atuação dos 

agentes públicos pela previsão dos direitos constitucionalmente assegurados1066. Não 

obstante, a norma constitucional também realiza a positivação de um conjunto de valores 

jurídico-democráticos como hierárquico referencial (princípio-matriz) para todos os demais 

valores previstos no ordenamento jurídico-positivo1067. 

Segundo Maria Garcia, as Constituições expressam a ordem jurídica fundamental de 

uma comunidade política - como expressão da vontade geral destinadas à organização política 

e social -, que contém valores supremos e vinculantes aos poderes do Estado e a todos os 

membros da coletividade. Os substratos éticos das normas constitucionais estão previstos em 

seus preâmbulos, uma vez que procuram estabelecer um conjunto de compromissos de 

                                            
1064 GOUVEIA, Jorge Bacelar. Manual de Direito Constitucional. 4ª ed. Coimbra: Almedina, 2011, p. 199-200.  
1065 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª ed. Coimbra: 
Almedina, p. 52. 
1066 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 37ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 
2014, p. 46. 
1067 BRITTO, Carlos Ayres. O humanismo como categoria constitucional. 2ª reimp. Belo Horizonte: Fórum, 
2012, p. 87. 
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natureza política para assegurar o respeito ao regime democrático e para garantir o exercício 

dos direitos individuais e sociais, do bem-estar da população, do desenvolvimento econômico 

e social, da igualdade, da liberdade e dos ideais de justiça1068. 

As prescrições éticas introduzidas na Constituição Federal brasileira representou um 

avanço jurídico-democrático por adequar e modelar todo o ordenamento jurídico aos anseios 

da sociedade e aos princípios fundamentais da soberania, da cidadania, da dignidade da 

pessoa humana, aos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e ao pluralismo político 

(art. 1º CF/88), bem como aos objetivos da República Federativa do Brasil para construir uma 

sociedade livre justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, a erradicação da 

pobreza, marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais e para promover o 

bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação (art. 3º CF/88), com a finalidade de alcançar a plenitude do convívio social de 

forma pacífica1069. 

Com o advento do neoconstitucionalismo, as Constituições de diversos países 

passaram a consagrar os princípios de justiça e de caráter ético-político - igualdade, dignidade 

da pessoa humana e os direitos e garantias fundamentais -, como valores supremos da ordem 

jurídica e como mandamentos morais de observância obrigatória e com efeitos vinculantes 

aos poderes do Estado e a toda sociedade. Os princípios de caráter ético-políticos 

incorporados pela norma constitucional estabelecem a observância do mínimo ético às ações 

dos agentes públicos e dos particulares e a respectiva condição de validade das normas 

jurídicas para assegurar a tutela dos direitos da pessoa humana1070.  

Os substratos éticos incorporados pela norma constitucional são valores 

consubstanciados em princípios jurídicos, que visam orientar as condutas e atividades do 

poder público, dos cidadãos e de toda a coletividade, por meio de um mandamento 

constitucional (imperativos de conduta), destinado à proteção dos direitos e garantias 

fundamentais, da dignidade da pessoa humana e do Estado Democrático de Direito, contra os 
                                            
1068 GARCIA, Maria. A Constituição como substrato político e ético da comunidade. São Paulo: Revista 
Brasileira de Direitos Constitucional, n° 9, jan./jun. 2007, p. 57-63. 
1069 BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. Ética, Cidadania e Constituição: O direito à dignidade e à condição 
humana. Revista Brasileira de Direitos Constitucional, São Paulo, n° 8, jul. /dez., 2006, p. 125-126. A 
principiologia constitucional diz respeito ao conjunto de normas jurídicas predispostas a produzirem efeitos 
práticos sobre o comportamento e a conduta das pessoas, as ações do poder público, das sociedades, das 
organizações, das iniciativas dos setores privados e das instituições, com repercussões sobre a ética e a moral 
social e a respectiva conscientização da comunidade.  
1070 FERRAJOLI, Luigi. Constitucionalismo Garantista e Neoconstitucionalismo. In: Anais do IX Simpósio 
Nacional de Direito Constitucional. Curitiba: Academia Brasileira de Direito Constitucional (ABDConst), 2010, 
p. 34-35. 
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abusos de poder praticados por terceiros e contra a prática de injustiças sociais, assim como 

para resguardar o cumprimento dos princípios da boa gestão da Administração Pública.  

A conjugação dos valores éticos ao direito positivo possibilita o serviço da solução 

justa dos casos de acordo com a aplicação das regras jurídicas e a efetiva realização da pessoa 

humana nas circunstâncias da realidade concreta da sociedade e no contexto dos novos 

desafios da humanidade1071. A vinculação da ética com o jurídico realiza a conformação dos 

valores às normas jurídicas, estabelecendo obrigações jurídicas e responsabilidades para 

respeitar e proteger os bens e os direitos da pessoa humana em face do Estado e dos membros 

da comunidade. 

O direito positivo não foi concebido com a finalidade de moralizar o homem, mas de 

servir como instrumento prático para realização dos seus próprios fins e do bem comum, 

através da incorporação de normas suscetíveis de titularizar direitos e contrair obrigações na 

ordem civil e por meio da cominação de sanções para assegurar responsabilidades pelas 

violações aos direitos subjetivos dos indivíduos por parte do Estado ou de terceiros. Desse 

modo, as regras jurídicas se opõem às ações imorais ao reprimir atos contrários ao consenso 

ético comunitário e ao concorrer para a eliminação de hábitos reprováveis (corrupção), sob o 

auspício de se condenar a conduta de má-fé e da utilização de expedientes fraudulentos para 

burlar a lei ou iludir homens honestos1072. 

Com efeito, as normas constitucionais que disciplinam os direitos fundamentais (art. 

5° CF/88) e os princípios jurídico-administrativos das atividades do poder público (art. 37 

CF/88) são disposições que contribuem para a elaboração de medidas estratégias no combate 

à corrupção, pois visam garantir o respeito e a proteção das prerrogativas constitucionais dos 

indivíduos e limitar o exercício do poder pela observância dos valores constitucionais e dos 

princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da moralidade e da eficiência, a 

fim de possibilitar a boa governança da gestão pública contra os abusos e ingerências 

cometidas pelos governantes. 

Como ressalta Célio Silva Costa, o exercício do poder pressupõe competência e 

probidade para atuar nos limites da lei e para pautar suas ações na lealdade e honradez 

(moralidade pública), pois os governos incompetentes não estão preparados para a nova 

República e não pompeiam competência para executar atividades político-administrativas 

                                            
1071 PINTO, Eduardo Vera-Cruz. Curso Livre de Ética e Filosofia do Direito. Cascais: Princípia, 2010, p. 28. 
1072 COSTA, Célio Silva. A interpretação constitucional e os Direitos e Garantias Fundamentais na 
Constituição de 1988. Rio de Janeiro: Liber Juris, 1992, p. 37-38.    
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complexas ao rigor da lei e do requisito da probidade. Por conseguinte, o exercício do poder 

de modo democrático constitui um mecanismo hábil de repressão contra todos os atos que 

violem ou tangenciem as normas jurídico-constitucionais ou que prejudiquem os direitos 

fundamentais da pessoa humana1073. 

Por outro lado, Zephyr Teachout assevera que a Constituição incorporou um princípio 

geral anticorrupção, como resultado do compromisso dos ideais do constitucionalismo, dos 

princípios republicanos e da separação dos poderes. O princípio de combate à corrupção é 

uma norma jurídico-constitucional fundamental que visa limitar o abuso de poder político e 

procura assegurar a boa governança democrática para corrigir as distorções institucionais 

(execução políticas públicas, financiamento campanha eleitoral, conflito de interesses, 

lobbying, contratações públicas e restrições de direitos fundamentais), assim como para 

legitimar o modo de atuação dos agentes públicos1074. 

Nesse sentido, o princípio geral de combate à corrupção é proveniente do 

constitucionalismo e da positivação dos princípios do regime democráticos e republicanos e 

da separação dos poderes, tendo em vista que objetiva limitar o exercício do poder estatal e de 

garantir a proteção dos direitos fundamentais das pessoas pela submissão das ações e 

atividades do poder público aos princípios constitucionais, bem como visa assegurar a 

condução responsável dos assuntos públicos mediante a observância dos princípios da boa 

governança democrática. 

A Constituição visa limitar o arbítrio do poder político e evitar que o poder político 

seja exercido em favor dos interesses pessoais dos governantes. Em um sentido formal, os 

titulares do poder estão subordinados a uma Constituição escrita, sendo aprovada por meio de 

um processo formal e solene pela vontade da maioria. De outro lado, em um sentido material, 

a Constituição estabelece a separação dos poderes para limitar o exercício das ações dos 

agentes públicos e proclama os direitos fundamentais para proteger os indivíduos contra as 

ações abusivas e ilegais do Estado1075.   

Para Manoel Gonçalves Ferreira Filho, a Constituição exerce uma função de garantia, 

pois visa garantir os direitos do homem – a liberdade e suas projeções – contra o arbítrio e a 

opressão perpetrada pelo poder político. A função da Constituição-garantia é subdivida em 

                                            
1073 COSTA, Célio Silva. A interpretação constitucional e os Direitos e Garantias Fundamentais na 
Constituição de 1988. Rio de Janeiro: Liber Juris, 1992, p. 9 e 14.    
1074 TEACHOUT, Zephyr. The anti-corruption principle. Cornell Law Review, v. 94, nº 341, mar. 2009, p. 342-
346. 
1075 GOUVEIA, Jorge Bacelar. Manual de Direito Constitucional. 4ª ed. Coimbra: Almedina, 2011, p. 201.  
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uma função de organização do poder ao estabelecer a estruturação do poder estatal e na 

função limitativa ao enunciar os direitos e garantias fundamentais como limites às ações 

políticas, haja vista que objetiva delimitar o exercício do poder do Estado para resguardar a 

autonomia individual e os direitos das pessoas1076. 

De acordo com José Joaquim Gomes Canotilho, a Constituição deve ser considerada 

como uma lei regulatória da organização social e que a boa governança represente um 

pressuposto indispensável à dimensão do Estado Constitucional, como um princípio do 

“multilevel constitucionalismo”. Não obstante, o autor reconhece ainda que as diretrizes 

políticas da boa governança constitui um novo enquadramento transnacional (global) 

direcionado à ordem jurídico-constitucional e as formatações organizativas dos Estados, 

sendo estruturados nos seguintes princípios: a) princípio da transparência; b) princípio da 

coerência; c) princípio da abertura; d) princípio da eficácia; e) princípio da democracia 

participativa1077. 

Em linhas gerais, a Constituição representa a principal norma de centralização ética do 

ordenamento jurídico brasileiro contra o abuso de poder, ao disciplinar a organização político-

administrativa do Estado, a limitação do poder e a proteção dos direitos e garantias 

fundamentais da pessoa humana. Ou seja, a norma constitucional direciona e condiciona as 

ações dos agentes públicos e de toda a sociedade, de acordo com os mandamentos ético-

morais e os princípios democráticos da boa governança.  

Nesse contexto, a Constituição estabelece os seguintes mandamentos e ordens ao 

sistema jurídico-positivo: a) a norma constitucional reconhece um conjunto de deveres 

jurídicos ao Estado e à sociedade para assegurar o respeito, a proteção e a promoção das 

liberdades e dos direitos fundamentais à luz da dignidade da pessoa humana, assim como de 

resguardar as prerrogativas de exercício dos direitos fundamentais contra os abusos praticados 

por terceiros; b) a norma constitucional disciplina a separação dos poderes do Estado e a 

organização político-administrativa com o objetivo de limitar o exercício do poder do Estado, 

subordinando as condutas dos agentes públicos às matizes dos princípios ético-

constitucionais; c) a norma constitucional estabelece um conjunto de princípios para atividade 

e ações dos agentes públicos, com a finalidade de garantir a boa administração dos recursos e 

                                            
1076 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Aspectos do Direito Constitucional contemporâneo. 3ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2011, p. 80-82.  
1077 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. “Brancosos” e interconstitucionalidade: itinerários dos discursos 
sobre a historicidade constitucional. 2ª ed. Coimbra: Almedina, 2012, p. 326 e 331.  
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serviços públicos; d) a norma constitucional proíbe a prática da corrupção e do abuso de poder 

por conta da reprovação dos atos ilegais revestidos de imoralidades, em virtude das lesões e 

ofensas aos princípios incorporados pelo ordenamento jurídico-constitucional. 

Desse modo, o Estado Constitucional Democrático possibilitou a reformulação das 

estruturas da ordem jurídica, das atividades do poder público e dos métodos de interpretação e 

de aplicação das normas à luz dos novos valores da dignidade da pessoa humana, dos direitos 

e garantias fundamentais dos indivíduos e dos princípios da boa gestão pública, com a 

finalidade de garantir a condução responsável dos assuntos e das políticas públicas, mediante 

o respeito e a proteção dos direitos fundamentais da pessoa humana. 

Os princípios axiológicos incorporados na Constituição são dotados de força 

normativa e de eficácia vinculante, portanto, representam mecanismos normativos destinados 

ao combate da corrupção, ao exercer uma função de limitação do exercício do poder estatal e 

por dirimir as ações dos agentes públicos e de toda a coletividade, para resguardar a proteção 

dos direitos da pessoa humana e de promover a condução responsável dos assuntos públicos, 

com base nos princípios da boa governança da Administração Pública. 

 

 

3.2 Os mandados de criminalização e outros aspectos jurídico-processuais de combate à 

corrupção  

 

 

O combate à corrupção por meio do Direito Penal revela um importante mecanismo de 

controle preventivo e repressivo contra os atos de corrupção praticados nos setores públicos e 

privados, em razão do efeito dissuasor da aplicação da sanção penal com penas privativas de 

liberdade. A norma constitucional estabelece ao Estado um mandamento para realizar a 

criminalização e a cominação de sanções penais às diversas espécies de condutas de 

corrupção cometidas pelos agentes públicos e particulares, com o objetivo de garantir a 

proteção dos direitos fundamentais e dos bens jurídico-penais difusos da probidade 

administrativa e do patrimônio público. 

A criminalização das condutas de corrupção nos setores públicos e privados e a 

respectiva cominação de sanções jurídico-penais são medidas complementares que auxiliam 

nas ações estratégicas de prevenção e de combate à corrupção e na proteção dos direitos 
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fundamentais da pessoa humana e do regime democrático. O dever de prestação do Estado de 

proteger os bens jurídico-penais é justificado pela dimensão objetiva dos direitos 

fundamentais, haja vista que atribui ao poder público um poder-dever de realizar uma 

prestação positiva - criminalização de condutas e cominar sanções penais - para resguardar a 

tutela dos direitos fundamentais dos indivíduos e dos direitos difusos e coletivos, em face da 

prática de corrupção perpetrada pelos agentes públicos e pelos particulares. 

A necessidade de criminalizar e de estabelecer cominação de sanções jurídico-penais 

às condutas de corrupção nos setores públicos e privados decorre da sua alta nocividade 

causada ao meio social, especialmente pela vinculação dos atos de corrupção com o delito de 

organização criminosa e com o delito de lavagem de dinheiro. Os delitos de corrupção 

possuem uma maior reprovabilidade quando estão relacionados com a criminalidade 

organizada e com a prática dos delitos de lavagem de dinheiro, uma vez que causa ofensa a 

uma multiplicidade de bens jurídicos1078.     

De início, vale dizer que o movimento constitucionalista possibilitou o deslocamento 

do Direito Penal exegético para uma hermenêutica constitucional, por meio da vinculação das 

normas jurídico-penais à Constituição Federal. Conforme ensina Luis Roberto Barroso, a 

constitucionalização do direito teve reflexos sobre a validade e a interpretação das normas do 

Direito Penal e sobre a produção legislativa das normas jurídico-penais, em virtude de 

estabelecer um catálogo de direitos e garantias fundamentais como limite de atuação 

legislativa e de impor ao legislador o dever de criminalizar determinadas condutas lesivas à 

sociedade1079.  

A constitucionalização (re)estruturou o Direito Penal à luz das normas constitucionais 

e estabeleceu limites às atividades do legislador ordinário e obrigações para criminalizar 

determinados comportamentos altamente reprovados pela sociedade democrática, visando 

ampliar os meios de proteção dos bens jurídicos e dos valores fundamentais de uma 

organização social. Nesse contexto, a Constituição passou a exercer uma função de orientação 

ao legislador para eleger os valores considerados indispensáveis à manutenção da pacificação 

social, bem como uma função de prestacional ao legislador em realizar a criminalização de 

                                            
1078 GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio Berdugo; FABRIÁN CAPARRÓS, Eduardo A. Corrupción y derecho 
penal: nuevos perfiles, nuevas respuestas. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, ano 17, vol. 81, 
nov./dez. 2009, 26. 
1079 BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito (o triunfo tardio do 
direito constitucional no Brasil). Revista de Direito Constitucional e Internacional, São Paulo, ano 15, nº 58, 
jan./mar. 2007, p. 164-165. 
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determinados comportamentos e de estabelecer a cominação de sanções penais para as 

condutas lesivas aos direitos fundamentais da pessoa humana1080.  

De acordo com Luiz Regis Prado, a constitucionalização possibilitou o 

desenvolvimento de uma teoria constitucional do direito penal, sendo subdividida em duas 

perspectivas. Para a teoria constitucional do direito penal ampla, a Constituição representa um 

princípio de interpretação e aplicação do Direito Penal, por conta de legitimar a 

criminalização e a penalização de bens jurídicos de acordo com os valores constitucionais, 

bem como por constituir um paradigma das atividades do legislador ordinário. Por outro lado, 

a teoria constitucional do direito penal restrita reconhece que a Constituição positivou os bens 

jurídicos penais de forma implícita ou explícita, restringindo a margem de liberdade de 

atuação do legislador ordinário na tipificação das infrações penais1081. 

Desse modo, a norma constitucional realizou uma projeção sobre o Direito Penal e a 

respectiva conformação de atuação do legislador de acordo com os princípios e mandamentos 

constitucionais, a saber: a) a norma constitucional representa um limite material do Direito 

Penal, uma vez que delimita as margens constitucionais à configuração das infrações penais; 

b) a norma constitucional representa uma fonte valorativa do Direito Penal, por outorgar ao 

legislador a legitimação constitucional para realizar a criminalização de condutas e para 

estabelecer cominações legais (penalização); c) a norma constitucional representa o 

fundamento normativo do Direito Penal, tendo em vista que estabelece um mandamento de 

obrigatoriedade de intervenção do legislador penal1082. 

O Direito Penal passou a ser modelado aos novos horizontes estabelecidos pela 

Constituição e os direitos fundamentais perderam sua tradicional formatação de limitação do 

poder estatal para abranger um novo estágio de intervenção penal do Estado, por meio de 

criminalização de condutas para assegurar a proteção dos bens jurídicos fundamentais e da 

dignidade da pessoa humana1083. Assim, os bens jurídico-penais que foram consagrados no 

corpo normativo da Constituição passaram a exercer uma função de orientação para as 

políticas criminais e a desempenhar as seguintes funções: de restringir a tarefa do legislador 

                                            
1080 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: Parte geral. 16ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2014, v.1, p. 4. 
1081 PRADO, Luiz Regis. Bem jurídico-penal e Constituição. 6ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 
62-65. 
1082 FELDENS, Luciano. Comentário ao artigo Art. 5º, XLIII. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; 
MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lenio Luiz (Coord.). Comentários à 
Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 394.  
1083 GONÇALVES, Luiz Carlos dos Santos. Mandados expressos de criminalização e a proteção de direitos 
fundamentais na Constituição brasileira de 1988. Belo Horizonte: Fórum, 2007, p. 15. 
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em matéria penal, de servir de critério de interpretação dos tipos penais e de critério de 

mensuração da pena com a gravidade da lesão em relação ao bem jurídico1084. 

A Constituição Federal brasileira incorporou os bens jurídico-penais fundamentais da 

ordenação social1085, visando garantir uma proteção do indivíduo contra as intervenções 

estatais e estabelecendo uma obrigação positiva ao Estado de criminalizar e de cominar 

sanções a determinados comportamentos prejudiciais à comunidade e ao regime jurídico-

constitucional democrático. 

De um lado a norma constitucional proíbe o legislador de incriminar determinadas 

condutas, restringindo a liberdade de atuação legislativa para assegurar a proteção da 

liberdade e dos direitos das pessoas (status negativo). Por outro lado, a norma constitucional 

atribuiu um dever de prestação positiva ao legislador ordinário para criminalizar e cominar 

sanções penais sobre determinadas condutas pela sua nocividade ao meio social, com o intuito 

                                            
1084 PRADO, Luiz Regis. Bem jurídico-penal e Constituição. 6ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 
60-61. Luiz Regis Prado ensina que os bens jurídicos penais exercem as seguintes funções: a) função de garantia 
ou limitação do direito de punir do Estado (caráter político-criminal): os bens jurídicos representam o limite da 
dimensão material da norma penal, restringindo a atividade do legislador na elaboração de normas penais; b) 
função teleológica ou interpretativa: os bens jurídicos são instrumentos de interpretação que condicionam o 
sentido e o alcance das normas penais á finalidade de proteção sobre determinados bens jurídicos; c) função 
individualizadora: é utilizado como critério de medição da pena, levando em consideração a gravidade da lesão 
ao bem jurídico protegido pela norma penal; d) função sistemática: é um elemento classificatório decisivo para 
formação dos grupos de tipos penais, bem como no sentido de orientar o legislador na proteção dos bens 
jurídicos.  
1085 Os bens jurídico-penais estão previstos na Constituição brasileira, de acordo com as seguintes categorias: a) 
proteção dos bens jurídico-penais individuais: da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, CF/88); do 
direito à vida, à liberdade, à igualdade e à propriedade (art. 5º, “caput”, CF/88); da integridade física e psíquica 
com a proibição de tortura e tratamento desumano ou degradante (art. 5º, inciso III, CF/88); da inviolabilidade da 
intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas (art. 5º, inciso X, CF/88); a inviolabilidade de domicílio 
(art. 5º, inciso XI, CF/88); da inviolabilidade do sigilo de correspondência, das comunicações telegráficas e dos 
dados de comunicação telefônica (art. 5º, inciso XII, CF/88); da proibição de atos discriminatórios dos direitos e 
liberdades fundamentais (art. 3º, inciso IV, CF/88 c/c o 5º, inciso XLI, CF/88); b) proteção dos bens jurídico-
penais sociais: da saúde (art. 6º, “caput”, CF/88 c/c art. 196 CF/88); da previdência social (art. 201 CF/88); da 
assistência social (art. 6º, “caput”, CF/88 c/c art. 203 CF/88); da educação (art. 205 CF/88) e do trabalho (art. 7º 
CF/88); c) proteção dos bens jurídico-penais políticos: do regime democrático e republicano (art. 1º CF/88), da 
cidadania (art. 1º, inciso II, CF/88) e dos direitos políticos ou do direito eleitoral (art. 14 CF/88); d) proteção dos 
bens jurídico-penais da ordem econômica: da defesa do consumidor (art. 5º, inciso XXXII, CF/88 c/c o art. 170, 
inciso V, CF/88) e da livre concorrência (art. 170, inciso IV, CF/88); e) proteção dos bens jurídico-penais da 
ordem tributária e financeira: do sistema tributário nacional (art. 145 CF/88) e das finanças públicas (art. 163 
CF/88); f) proteção dos bens jurídico-penais difusos e coletivos: da probidade administrativa e da transparência 
na Administração Pública (art. 37, “caput”, CF/88 c/c o art. 85, inciso V, CF/88); da política urbana (art. 182 
CF/88); do desporto (art. 217 CF/88); da cultura (art. 215 CF/88); do meio ambiente (art. 170, inciso VI, CF/88 
c/c art. 225 CF/88); g) proteção dos bens jurídico-penais de minorias e grupos vulneráveis: a proteção da pessoa 
com deficiência (Decreto nº 6.949/09); a proteção da criança, do adolescente e do jovem (art. 227 CF/88); a 
proteção do idoso (art. 230 CF/88); a proteção aos índios, entre outros dispositivos constitucionais. 
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de resguardar a proteção dos bens jurídicos em face das ilegalidades perpetradas pelos agentes 

públicos ou por terceiros (status positivo)1086.  

Os deveres fundamentais são disposições que traduzem a dimensão objetiva dos 

direitos fundamentais, em que o Estado não deve apenas observar os direitos dos indivíduos 

em face do poder público, mas também deve agir para garantir uma proteção dos direitos 

fundamentais contra agressões perpetradas por terceiros1087. No enfoque do Direito Penal, os 

deveres fundamentais impostos ao poder público objetivam assegurar a proteção dos bens 

jurídico-penais, dos direitos fundamentais e da dignidade da pessoa humana, por meio de uma 

prestação negativa de abstenção ou de uma prestação positiva de criminalização ou 

penalização de determinados comportamentos nocivo à sociedade e ao Estado Democrático de 

Direito. Nessa perspectiva, o dever de tutela penal é uma expressão da teoria dos deveres 

estatais de proteção, como projeção da dimensão objetiva dos direitos e garantias 

fundamentais na ordem jurídico-constitucional.  

A Constituição Federal adotou uma opção político-constitucional no sentido de 

criminalizar determinadas condutas, cujo desvalor é reconhecido pela norma jurídico-

constitucional, em razão da alta lesividade aos direitos fundamentais e aos princípios do 

regime democrático1088. A incorporação dos direitos fundamentais, da dignidade da pessoa 

humana, dos princípios democráticos e dos valores republicanos pela Constituição brasileira, 

demonstra os seus deveres e a sua explícita aceitação de proteger os bens da ordem jurídica 

com uma feição jurídico-penal.   

Nessa mesma linha de análise, o dever de proteção dos bens jurídicos e dos direitos 

fundamentais no Direito Constitucional Penal ocorre por meio dos mandados de 

criminalização ou de penalização, em que as normas constitucionais de natureza penal 

qualificam determinadas condutas como delitos e estabelecem limites de atuação para o 

                                            
1086 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 5ª ed. São Paulo: 
Atlas, 2014, p. 120. A respeito das multifuncionalidades, o dever estatal consiste no dever do Estado proteger os 
direitos e garantias fundamentais das pessoas contra as ameaças de agressões do poder público e dos particulares. 
Nesse passo, o Estado deve observar e proteger cada direito fundamental e a dignidade da pessoa humana, por 
meio da observância de uma obrigação negativa de não intervenção nas esferas individuais protegidas e por meio 
da proteção de uma obrigação positiva ou interventiva do Estado para proteger os direitos fundamentais das 
violações praticadas por terceiros. 
1087 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 9ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2014, p. 489. 
1088 FELDENS, Luciano. Comentário ao artigo Art. 5º, XLIII. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; 
MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lenio Luiz (Coord.). Comentários à 
Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 393-394. 
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legislador ordinário por meio de uma ordem normativa1089. O Constituinte brasileiro invocou 

o Direito Penal para complementar e reforçar os sistemas normativos de proteção dos bens 

jurídicos e dos direitos fundamentais das pessoas1090. 

A previsão da criminalização e de sanções penais pela norma constitucional representa 

um imperativo jurídico e político do regime constitucional penal, haja vista que somente pode 

ser objeto de proteção penal os interesses constitucionalmente protegidos. Os bens jurídicos 

protegidos pela Constituição poderão justificar a restrição de direitos com a criminalização de 

condutas e com a cominação de sanções penais, com o objetivo de salvaguardar os bens 

relevantes da sociedade e os valores constitucionais no regime democrático1091. 

Para determinadas condutas que violam os valores e os bens jurídicos fundamentais da 

sociedade, a Constituição estabelece um dever normativo de proteção penal, que deve ser 

adequada e necessária para assegurar a proteção dos bens jurídicos constitucionais e dos 

direitos fundamentais. O dever de proteção jurídico-penal constitucional, por meio da 

imposição de criminalizações e de sanções penais para determinados comportamentos 

violadores dos bens jurídicos constitucionais, encontra previsão expressa nas Constituições de 

diversos países europeus1092 

Em síntese, os mandados de criminalização ou de penalização são normas 

constitucionais que estabelecem um dever de prestação do Estado, através de uma intervenção 

penal, para resguardar a proteção dos direitos fundamentais e da dignidade da pessoa humana, 

em face das violações perpetradas pelo Estado ou por terceiros particulares. Ou seja, os 

mandados de criminalização são ordens oriundas das obrigações constitucionais do Estado de 

criminalizar determinadas condutas lesivas ao meio social, por constituir em uma grave lesão 

                                            
1089 GONÇALVES, Luiz Carlos dos Santos. Mandados expressos de criminalização e a proteção de direitos 
fundamentais na Constituição brasileira de 1988. Belo Horizonte: Fórum, 2007, p. 19. 
1090 MORAES, Alexandre Rocha Almeida. A teoria dos mandados de criminalização e o combate efetivo à 
corrupção. Revista Jurídica da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, São Paulo, v. 5, 2014. p. 
59. 
1091 CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MOREIRA, Vital. Constituição da República Portuguesa Anotada. 
São Paulo: Revista dos Tribunais; Coimbra: Coimbra, 2007, p. 493. 
1092 O art. 117.3 da Constituição da República Portuguesa prevê a criação de lei para disciplinar crimes de 
responsabilidade dos titulares de cargos políticos, bem como das sanções penais e seus respectivos efeitos, 
mediante a possibilidade de incluir a destituição do cargo ou a perda do mandato. Por sua vez, o art. 13 da 
Constituição Italiana dispõe que não será admitida a detenção, inspeção ou perquirição pessoal ou qualquer 
forma de restrição à liberdade pessoal do indivíduo, salvo por determinação motivada da autoridade judiciária, 
nos casos previstos em lei, bem como determina a punição toda violência física e moral contra qualquer pessoas 
que for submetida a restrição de sua liberdade, devendo a lei estabelecer os limites máximos sobre a prisão 
preventiva. Do mesmo modo, o art. 26.1 da Lei Fundamental da República Federal da Alemanha estabelece que 
os atos suscetíveis e quando praticado com a intenção de perturbar a coexistência pacífica entre os povos, em 
especial os que tenham por objetivo preparar uma guerra de agressão, são anticonstitucionais, devendo estar 
submetidos às penas da lei. 
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aos direitos fundamentais e de alto risco para a sociedade ou ao Estado Democrático de 

Direito. 

Segundo Luciano Feldens, os mandados de criminalização são ordens de natureza 

impositiva e destinada ao legislador ordinário, que possui atribuições para elaborar normas de 

caráter jurídico-penal, observando a proporcionalidade entre o conteúdo constitucional 

permitido (proibição do excesso) e o conteúdo constitucionalmente exigido (proibição de 

proteção deficiente)1093. Nestes termos, os mandados de criminalização são mandamentos ou 

ordens constitucionais direcionadas ao legislador ordinário para realizar a criminalização ou 

penalização de determinadas condutas reprovadas pela Constituição, com o objetivo de 

resguardar a proteção jurídico-positiva adequada e suficiente dos direitos fundamentais e da 

dignidade da pessoa humana (bens jurídicos dotados de valores constitucionais), em face das 

ameaças e lesões perpetradas por agentes públicos ou particulares1094. 

Como se observa, os mandados de criminalização são ordens de extração 

constitucional e internacional que servem como diretrizes para política-criminal do legislador 

ordinário, no sentido de promover a proteção dos direitos e garantias fundamentais1095. A 

principal tarefa dos mandados de criminalização é delimitar as margens de atuação do 

legislador ordinário para estabelecer um conteúdo mínimo de proteção penal a determinados 

bens jurídicos positivados na Constituição Federal1096, com a finalidade de assegurar uma 

proteção eficiente ou suficiente dos bens e valores comunitários, assim, os mandados passam 

a funcionar como mecanismos normativos complementares de proteção dos direitos 

fundamentais e da dignidade da pessoa humana1097. 

                                            
1093 FELDENS, Luciano. Comentário ao artigo Art. 5º, XLIII. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; 
MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lenio Luiz (Coord.). Comentários à 
Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 395. 
1094 GONÇALVES, Luiz Carlos dos Santos. Mandados expressos de criminalização e a proteção de direitos 
fundamentais na Constituição brasileira de 1988. Belo Horizonte: Fórum, 2007, p. 160; BRASIL, Supremo 
Tribunal Federal. Habeas Corpus 102087/MG. Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, Brasília, DF, 
28 de fevereiro de 2012. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=629960>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
Em seu voto, o Ministro Gilmar Mendes definiu os mandados de criminalização como margens de ações 
constitucionalmente outorgadas ao legislador ordinário em matéria penal, com limitações balizadas pelo 
princípio da proporcionalidade por meio da proibição de excesso e da proibição de proteção deficiente. Os 
mandados de criminalização são normas penais de natureza constitucional que estabelece a criminalização de 
determinados comportamentos que são contrários aos bens e valores constitucionais. 
1095 GONÇALVES, Luiz Carlos dos Santos. Mandados expressos de criminalização e a proteção de direitos 
fundamentais na Constituição brasileira de 1988. Belo Horizonte: Fórum, 2007, p. 161. 
1096 PONTE, Antonio Carlos da. Crimes Eleitorais. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 164. 
1097 GONÇALVES, Luiz Carlos dos Santos. Mandados expressos de criminalização e a proteção de direitos 
fundamentais na Constituição brasileira de 1988. Belo Horizonte: Fórum, 2007, p. 158.  
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Por conseguinte, a eficácia da norma constitucional que estabelece um mandado de 

criminalização é limitada porque representa um comando genérico e abstrato de tutela penal a 

determinado bem, valor ou interesse constitucional, bem como delega ao legislador a 

atribuição de especificar e qualificar as condutas incriminadoras e de cominar sanções penais 

em conformidade com as ordens constitucionais, mediante a observância do princípio da 

legalidade1098. 

Os mandados de criminalização são classificados pela doutrina em mandados 

expressos e mandados implícitos1099. Os mandados de criminalização implícitos são 

obrigações tácitas de criminalização previstas pela norma constitucional para proteger os 

direitos fundamentais e, por outro lado, os mandados de criminalização expressos são ordens 

de criminalização previstas na Constituição e destinadas ao legislador para criminalizar 

determinadas condutas para proteger os direitos fundamentais1100. 

Para Alexandre Rocha Almeida de Moraes, os mandados de criminalização expressos 

são mandamentos constitucionais direcionados ao legislador para criminalizar e sancionar as 

condutas lesivas que estão previstas pela norma constitucional, bem como os mandados 

implícitos são ordens constitucionais tácitas que facultam ao legislador de criminalizar e 

sancionar determinados comportamentos extraídos com base nos bens jurídicos e valores 

consagrados pela norma constitucional1101. Nesse sentido, a Constituição Federal brasileira 

adotou um catálogo de mandados de criminalização expressos e implícitos para resguardar a 

proteção dos bens jurídico-constitucionais penais e dos direitos fundamentais da pessoa 

humana. 

                                            
1098 FELDENS, Luciano. Comentário ao artigo Art. 5º, XLIII. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; 
MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lenio Luiz (Coord.). Comentários à 
Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 395. 
1099 A distinção dos institutos é que os mandados de criminalização expressos são aqueles que possuem previsão 
normativa na Constituição Federal e, por outro lado, os mandados de criminalização implícitos são aqueles que 
não possuem regulamentação normativa pela Constitucional Federal. Os mandados expressos são ordens 
previstas na Constituição para o legislador ordinário, no sentido de criminalizar determinados comportamentos e 
condutas que causam ameaças e lesões aos bens jurídicos, ou seja, o mandamento para criminalizar emana de 
forma expressa e direta da norma constitucional, com fundamento na dignidade penal e na necessidade da pena. 
Em outro sentido, os mandados implícitos são ordens indiretas ou implícitas previstas na Constituição para o 
legislador ordinário, no sentido de criminalizar ou penalizar determinadas condutas de acordo com os valores 
constitucionais e a proteção dos direitos fundamentais, sendo balizadas pela aplicação do princípio da 
proporcionalidade e por meio da proibição do excesso e da proibição de proteção deficiente. 
1100 GONÇALVES, Luiz Carlos dos Santos. Mandados expressos de criminalização e a proteção de direitos 
fundamentais na Constituição brasileira de 1988. Belo Horizonte: Fórum, 2007, p. 135-139. 
1101 MORAES, Alexandre Rocha Almeida. A teoria dos mandados de criminalização e o combate efetivo à 
corrupção. Revista Jurídica da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, São Paulo, v. 5, 2014, p. 
60-61. 
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Por sua vez, as medidas jurídico-penais de combate à corrupção são previstas pela 

Constituição Federal brasileira como uma ordem implícita destinada à proteção dos bens 

jurídicos constitucionais - princípios orientadores da Administração Pública (art. 37 CF/88) e 

dos princípios que regentes do Estado Democrático de Direito (art. 1º CF/88) -, em que 

ordena ao Estado um dever prestacional de adotar medidas políticas e jurídicas repressivas 

para combater os atos de corrupção, com o objetivo de resguardar a proteção dos direitos 

fundamentais, da moralidade administrativa e dos princípios do regime democrático e 

republicano de exercício do poder.  

Em que pese a ordem jurídico-constitucional brasileira não ter estabelecido 

expressamente a reprovação das condutas de corrupção pelos mandados de criminalização, a 

norma constitucional resguardou a proteção dos princípios democráticos e dos valores 

republicanos de exercício do poder, bem como dos princípios que direcionam a lisura das 

atividades e das condutas dos agentes nos serviços públicos, em face das ilegalidades e dos 

atos de corrupção praticado pelos agentes públicos ou por terceiros particulares. No acordo de 

Cooperação Técnica visando o enfrentamento à Corrupção e à Impunidade, o Presidente do 

Conselho Nacional de Justiça reconheceu que os esforços políticos do Estado brasileiro no 

combate à corrupção encontra fundamento no art. 37 da Constituição Federal, tendo em vista 

que estabelece diretrizes legais e morais para as formas de atuação da Administração Pública, 

ao consagrar os deveres ético-normativos das funções públicas e dos princípios da legalidade, 

da impessoalidade, da moralidade administrativa, da publicidade e da eficiência1102.  

A incriminação dos atos de corrupção almeja proteger uma atuação imparcial e 

objetiva dos agentes públicos no exercício de suas funções e a respectiva repressão da 

patrimonialização dos recursos e do patrimônio público para fins particulares. O caráter 

injusto da norma jurídico-penal é relacionado com as vantagens e oportunidades obtidas de 

forma indevida pelo agente público no exercício de suas funções, tendo em vista os prejuízos 

causados à probidade administrativa, as decisões dotadas de critérios objetivos e a satisfação 

do bem comum1103. 

                                            
1102 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CNJ assina acordo para criação de grupo de combate à 
corrupção. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/78909-cnj-assina-acordo-para-criacao-de-grupo-
de-combate-a-corrupcao>. Acesso em 16 de nov. 2016. 
1103 SANTOS, Cláudia Cruz; BIDINO, Cláudio; MELO, Débora Thaís de. Notas sobre a corrupção de agentes 
públicos em Portugal e no Brasil. In: FRANCO, Alberto Silva; LIRA, Rafael. Direito Penal Econômico: 
questões atuais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 547. 
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Os mandados de criminalização de combate à corrupção são ordens constitucionais 

implícitas, que facultam ao legislador ordinário disciplinar as condutas incriminadoras dos 

atos de corrupção e para estabelecer a cominação da sanção penal, de acordo com o princípio 

da proporcionalidade entre a proibição do excesso e a proibição da proteção insuficiente. 

Desse modo, o legislador ordinário possui a prerrogativa de criar tipos penais incriminadores 

e estabelecer as sanções para das condutas de corrupção para atender os anseios almejados 

pela comunidade internacional no combate à corrupção e para proteger os bens jurídicos 

positivados na Constituição. 

Como discorre Alexandre Rocha Almeida de Moraes, a proteção dos bens jurídicos da 

moralidade administrativa e do patrimônio público no sistema normativo brasileiro constitui 

em um mandado de criminalização voltado para o enfrentamento da corrupção, sendo 

proveniente de uma ordem implícita da Constituição Federal1104. Na mesma linha de análise, 

Antonio Carlos da Ponte entende que o combate à corrupção eleitoral representa um mandado 

de criminalização implícito previsto na ordem jurídico-constitucional brasileira por conta da 

reprovabilidade social das condutas inadequadas e antiéticos, uma vez que ordena a realização 

da criminalização e a cominação de sanções penais em concomitância com diversos 

mecanismos de controle político e social1105. 

A finalidade de realizar a criminalização das condutas de corrupção consiste em um 

mecanismo normativo complementar que possibilita a responsabilização e a repressão das 

condutas ilegais daqueles agentes públicos e particulares que sobrevivem da obtenção de 

vantagens indevidas com o patrimônio da Administração Pública brasileira, para proteger a 

probidade administrativa, o exercício da boa administração e de resguardar o patrimônio 

público e social. Os principais vetores que autorizam e legitimam a criminalização das 

condutas de corrupção consistem na necessidade de adaptação do direito positivo interno aos 

mandamentos constitucionais e aos instrumentos internacionais que vinculam os Estados-

membros signatários das convenções internacionais ao combate da corrupção1106. 

Os documentos internacionais assinados pelo Brasil - Convenção sobre o Combate a 

Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais, 

                                            
1104 MORAES, Alexandre Rocha Almeida. A teoria dos mandados de criminalização e o combate efetivo à 
corrupção. Revista Jurídica da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, São Paulo: v. 5, 2014, p. 
66. 
1105 PONTE, Antonio Carlos da. Crimes Eleitorais. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 167. 
1106 SANTOS, Cláudia Cruz; BIDINO, Cláudio; MELO, Débora Thaís de. Notas sobre a corrupção de agentes 
públicos em Portugal e no Brasil. In: FRANCO, Alberto Silva; LIRA, Rafael. Direito Penal Econômico: 
questões atuais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 532. 
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Convenção Interamericana contra a Corrupção e Convenção das Nações Unidas contra a 

Corrupção - estabelecem compromissos políticos e obrigações jurídicas para os Estados-

membros de criar medidas preventivas e repressivas contra a corrupção na ordem jurídica 

interna do país signatário1107. O objetivo da adesão é impedir os atos de corrupção praticado 

nos setores públicos e privados para resguardar a proteção da moralidade, da transparência, da 

responsabilidade do governo e do dever de prestar contas, assim como assegurar a 

consolidação da democracia e do desenvolvimento socioeconômico dos países. 

Os documentos internacionais de combate à corrupção são instrumentos vinculantes 

aos Estados-membros, que determinam obrigações para elaborar medidas preventivas e 

repressivas direcionadas ao combate da corrupção nos setores públicos e privados, como um 

conjunto de princípios orientadores da política criminal internacional. Os preâmbulos das 

convenções internacionais de combate à corrupção assinadas pelo governo brasileiro 

ressaltam a preocupação da comunidade internacional com a prevenção e a repressão dos 

delitos de corrupção praticado nos setores públicos e privados, tendo em vista a gravidade e a 

nocividade dos atos de corrupção para a estabilidade e segurança das sociedades, para o 

desenvolvimento socioeconômico dos países, para a proteção dos direitos fundamentais e para 

os valores do Estado Democrático de Direito, da ética e da justiça. 

A realização dos acordos internacionais anticorrupção desempenhou uma relevante 

função com a crescente preocupação internacional da corrupção e com as obrigações dos 

governos de tomarem medidas (preventivas e repressivas) para combater a corrupção e 

facilitar a cooperação e assistência técnica internacional no enfrentamento da corrupção. O 

                                            
1107 A Convenção sobre o Combate a Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações 
Comerciais Internacionais estabelece uma obrigação destinada aos Estados-membros para adotar medidas penais 
anticorrupção, no sentido de realizar a criminalização e a respectiva penalização para a conduta de corrupção de 
funcionário público estrangeiro, bem como a responsabilização de pessoas jurídicas pela prática de subornos a 
funcionário público estrangeiro. A Convenção Interamericana contra a Corrupção também preconiza uma 
obrigação direcionada aos Estados-membros para adotar medidas penais no sentido de criminalizar o delito de 
suborno transnacional e o delito de enriquecimento ilícito, bem como a criação de procedimento de confisco de 
bens provenientes dos atos de corrupção. Por último, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção 
disciplina os meios de prevenção (políticas e boas práticas), de investigação e de instrução judicial para os atos 
de corrupção mediante a apreensão, confisco e a obrigação de restituição dos bens relacionados aos atos de 
corrupção. Ou seja, estabelece obrigações aos Estados-membros para realizar a criminalização e a respectiva 
penalização para os delitos de suborno de funcionários públicos, de suborno de funcionários públicos 
estrangeiros e de funcionários de organizações internacionais públicas, de malversação e de peculato, de 
apropriação indébita de bens por funcionário público, de tráfico de influência, de abuso de funções públicas, de 
enriquecimento ilícito, de suborno no setor privado, de malversação ou peculato de bens no setor privado, de 
lavagem de capitais decorrentes dos atos de corrupção e de obstrução da justiça, assim como a responsabilização 
das pessoas jurídicas por sua participação nos atos de corrupção, a cooperação internacional dos Estados nas 
investigações de combate à corrupção e a criação de procedimento para recuperação dos ativos e o respectivo 
confisco dos bens e valores provenientes da corrupção. 
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esforço conjunto dos países em uma escala internacional visa estabelecer mecanismos contra 

os delitos de corrupção e favorecer a responsabilidade dos governos, a transparência e a 

integridade nos setores público e privado e o cumprimento do Estado de Direito1108. 

Nestes termos, as Convenções internacionais combate à corrupção representam uma 

ordem vinculante da comunidade internacional aos Estados-membros signatários, no sentido 

de adotarem medidas preventivas contra a corrupção, bem como de realizarem a 

criminalização de condutas de corrupção nos setores públicos e privados em razão da 

lesividade aos bens da moralidade, da transparência, da boa governança e do Estado de 

Direito, bem como de estabelecerem procedimentos para recuperação de ativos provenientes 

dos atos de corrupção e a cooperação das autoridades nacionais e internacionais no 

enfrentamento da corrupção. 

Portanto, o combate à corrupção no sistema jurídico brasileiro provém de uma ordem 

implícita da Constituição Federal e das obrigações internacionais previstas nas Convenções 

Anticorrupção, pois estabelecem um dever prestacional ao Estado brasileiro de adotar 

medidas preventivas e repressivas contra os atos de corrupção praticados nos setores públicos 

e privados, com a finalidade de proteger os direitos fundamentais das pessoas e os bens 

jurídico-constitucionais da moralidade administrativa e do patrimônio público, bem como 

para promover a integridade nacional, a transparência e a participação social, a 

responsabilidade do governo, o dever de prestar de contas, o desenvolvimento 

socioeconômico e a consolidação do Estado Democrático de Direito. 

Embora o Direito Penal não seja um instrumento adequado para o controle e o 

enfrentamento da corrupção nos setores públicos e privados por conta do caráter subsidiário 

das normas jurídico-penais (“ultima ratio”), a criminalização das condutas de corrupção nos 

setores públicos e privados e a cominação de sanções penais são medidas complementares 

adequadas e necessárias ao combate da corrupção no sistema jurídico-político brasileiro, 

sobretudo para o Estado prevenir e reprimir as lesões causadas aos bens jurídicos da 

moralidade administrativa e do patrimônio público, bem como aos direitos fundamentais da 

pessoa humana. Ademais, vale ressaltar que deve evitar a defesa do combate à corrupção para 

legitimar a criminalização de condutas desnecessárias ou com a violação aos direitos e 

garantias individuais previstos na Constituição Federal, pois a luta contra a corrupção, por 

                                            
1108 CEPEDA, Ana Isabel Pérez; SÁNCHEZ, Carmen Demelsa Benito. La política criminal internacional contra 
la corrupción. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, ano 19, vol. 89, mar./abr. 2011, p. 48. 
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meio de medidas normativas repressivas, deve acontecer com a estrita observância dos 

princípios constitucionais e dos princípios do Direito Penal1109. 

O combate à corrupção não restringe somente ao controle social pela criminalização 

de comportamentos ou pela cominação de sanções penais, mas por meio de um conjunto de 

ações que envolvem vários setores da sociedade e de medidas que influenciam o 

comportamento humano (aspectos educacionais e pedagógicos, culturais, religiosos, costumes 

e tradições)1110. A resposta jurídico-penal à corrupção não será suficiente ou eficaz se não 

houver também a modificação das estrutura social com a melhoria do sistema educacional 

(educação ética e cívica), das instituições e organizações sociais e com a implementação de 

políticas públicas transparentes e que promovam a participação social e a conscientização 

sobre os danos causados pela corrupção1111, no sentido de contribuir para formação de uma 

cultura anticorrupção. 

Da mesma forma, José Mouraz Lopes ensina que o discurso da criminalização das 

condutas de corrupção (“tout court”) é insuficiente para assegurar a eficácia do 

enfrentamento da corrupção e para reduzir as suas oportunidades no meio social, tendo em 

vista a amplitude e a complexidade dos atos de corrupção e os seus contornos altamente 

difusos. Os organismos internacionais procuram estabelecer diretrizes de políticas aos Estados 

para conformarem suas ações políticas voltadas para a criminalização das condutas de 

corrupção nos setores públicos e privados e para adotarem políticas públicas preventivas e 

dissuasórias de comportamentos contrários à boa governança, envolvendo a participação das 

organizações sociais e da sociedade1112. 

Em suma, as diretrizes e propostas políticas criminais internacionais que visam 

melhorar a prevenção e o combate à corrupção são as seguintes: a) as medidas preventivas 

                                            
1109 CLEVE, Clèmerson Merlin; SARLET, Ingo Wolfgang; COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda; STRECK, 
Lenio Luiz; PANSIERI, Flávio. Perigo da criminalização judicial e quebra do Estado Democrático de Direito. 
Disponível em:<http://www.conjur.com.br/2014-ago-21/senso-incomum-criminalizacao-judicial-quebra-estado-
democratico-direito>. Acesso em 23 de out. 2015. Neste ponto, não se deve aplicar o “maquiavelismo jurídico” 
com o uso defensivo de causas nobres - combate à corrupção, combate à discriminação e ao racismo, combate ao 
tráfico de pessoas e de drogas - como forma tendenciosa para legitimar todo e qualquer meio para sua realização 
com a violação de direitos e garantias fundamentais previstas na Constituição e no direito internacional de 
direitos humanos, com intuito de contemplar a legalidade estrita em direito penal. Na verdade, o que deve evitar 
é o pretexto de uma proteção de direitos de relevância constitucional para desproteger outros direitos e garantias 
fundamentais.  
1110 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Corrupção e Democracia. Revista de Direito Administrativo, Rio de 
Janeiro, v. 226, out/dez 2001, p. 218. 
1111 SANTOS, Cláudia Cruz; BIDINO, Cláudio; MELO, Débora Thaís de. Notas sobre a corrupção de agentes 
públicos em Portugal e no Brasil. In: FRANCO, Alberto Silva; LIRA, Rafael. Direito Penal Econômico: 
questões atuais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 556. 
1112 LOPES, José Mouraz. O espectro da corrupção. Coimbra: Almedina, 2011, p. 112. 



441 

 

 

compreendem uma remuneração adequada dos agentes públicos, a elaboração de códigos de 

condutas éticas, a promoção da transparência no financiamento dos partidos políticos, a 

obrigação dos agentes públicos declararem suas atividades externas, a promoção da 

transparência pelo acesso à informação pública e das contratações com o governo e a 

sensibilização da sociedade civil sobre as causas e os efeitos da corrupção; b) as medidas 

repressivas consistem na obrigação de criminalizar as condutas de subornos ativo e passivo 

nos setores públicos e privados, de suborno ativo de agentes públicos estrangeiros em 

atividades econômicas internacionais, a malversação ou apropriação e o desvio perpetrados 

por agentes públicos e particulares, de tráfico de influência, de enriquecimento ilícito, de 

lavagem de dinheiro e de obstrução da justiça, bem como de estabelecer sanções penais de 

forma adequada e eficiente para impedir os atos de corrupção nos setores públicos e 

privados1113.    

O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes elaborou um guia legislativo 

para aplicação da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, com a finalidade de 

auxiliar os Estados-membros na implementação de medidas preventivas e repressivas de 

combate à corrupção nos setores públicos e privados. Na primeira parte, estabelece aos 

Estados-membros a obrigação de adotar medidas para impedir os atos de corrupção e 

minimizar a oportunidades da prática da corrupção nos setores públicos e privados, por meio 

da elaboração de códigos de conduta, da implementação de políticas públicas destinadas à 

promoção da boa governança, da transparência, do acesso à informação e da prestação de 

contas, do estímulo a prática de boas condutas de integridade e de incentivo à participação da 

sociedade no controle da corrupção. Na segunda parte, estabelece aos Estados-membros o 

dever de adotar medidas repressivas para incriminar ou tipificar como delitos as condutas de 

corrupção nos setores públicos e privados, de estabelecer sanções penais para resguardar a 

proteção dos bens jurídicos da sociedade, de estabelecer procedimentos para assegurar a 

eficácia do combate à corrupção, de estabelecer a responsabilidade das pessoas jurídicas por 

sua participação nos atos de corrupção. Por último, estabelece o dever dos Estados-membros 

em cooperar com as autoridades e prestar assistência mútua aos países para efetuar a recolha e 

transferência das provas, a extradição e a localização dos acusados, a apreensão e o bloqueio 

dos bens e a decretação da perda dos produtos provenientes dos atos de corrupção, assim 

                                            
1113 PÉREZ CEPEDA, Ana Isabel; BENITO SÁNCHEZ, Carmen Demelsa. La política criminal internacional 
contra la corrupción. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, ano 19, vol. 89, mar./abr. 2011, 37-
40. 
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como para estabelecer procedimentos de recuperação dos produtos provenientes dos atos de 

corrupção ao Estado-membro requerente1114.  

O conjunto de medidas auxilia no aprimoramento do sistema jurídico-penal e no 

fortalecimento das instituições brasileiras para combater a corrupção, garantindo a 

responsabilização dos autores da corrupção e a aplicação da norma jurídico-penal aos 

infratores. Portanto, os mandamentos que determinam a realização da criminalização das 

condutas de corrupção nos setores públicos e privados, a implementação de medidas 

preventivas e o estabelecimento de procedimentos para recuperação dos produtos da 

corrupção e a cooperação de assistência mútua das autoridades no enfrentamento da 

corrupção, consistem em um conjunto de ações estratégicas que visam assegurar a eficácia do 

combate à corrupção, a proteção dos bens jurídicos e dos direitos fundamentais e a garantia do 

desenvolvimento socioeconômico e da consolidação do regime democrático. 

Por outro lado, a possibilidade de execução provisória da pena depois da condenação 

em segunda instância por órgão colegiado do Tribunal, a imprescritibilidade ou o alargamento 

do prazo prescricional para os delitos graves de corrupção, a majoração das sanções penais, a 

extinção do foro por prerrogativa de função, a prioridade de tramitação de processos 

relacionados aos delitos de corrupção e de atos de improbidade administrativa, a ampliação de 

sistemas operacionais que permitem o cruzamento de dados e a interligação das informações, 

também são medidas que contribuem para a eficácia do combate à corrupção. 

Na apreciação do Habeas Corpus 126292/SP, o Plenário do Supremo Tribunal Federal 

denegou ordem de Habeas Corpus impetrado por réu condenado em segunda instância de 

jurisdição, em face da decisão que determinou a imediata execução provisória da pena ao 

paciente. A Suprema Corte brasileira modificou a posição anterior e entendeu que a execução 

provisória de acórdão penal condenatório proferido por Tribunal de segunda instância de 

jurisdição não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência ou presunção 

de não culpabilidade (art. 5º, inciso LVII, CF/88), tendo em vista que a interposição de 

recurso especial e de recurso extraordinários aos Tribunais Superiores não possuem efeito 

                                            
1114 OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO. Guía legislativa para la 
aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 2ª ed. Nueva York: Naciones 
Unidas, 2012; OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO. Guía técnica 
de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Nueva York: Naciones Unidas, 2010. 
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suspensivo, o que permite a execução provisória da pena enquanto se aguarda o julgamento 

do recurso pelos Tribunais Superiores1115. 

Posteriormente, no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43 e 

44 ajuizadas pelo Partido Ecológico Nacional e pela Ordem dos Advogados do Brasil, a 

maioria dos Ministros do Supremo Tribunal Federal mantiveram a decisão de que o art. 283 

do Código de Processo Penal não impede o início da execução provisória da pena após 

condenação em Tribunal de segunda instância de jurisdição, antes do trânsito em julgado ou 

com dependência de recurso aos Tribunais Superiores1116. Em outras palavras, o cumprimento 

provisório da pena pelo acusado, por decisão penal condenatória de segunda instância de 

jurisdição, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência. 

A possibilidade da execução provisória da sentença penal condenatória proferido por 

Tribunal de segunda instância de jurisdição constitui em uma medida eficaz para o controle e 

o enfrentamento da corrupção, uma vez que objetiva garantir a efetividade do direito penal e 

da proteção dos bens jurídicos, a aplicação da lei penal aos responsáveis pela prática dos 

graves delitos de corrupção, a celeridade da recuperação de ativos ou dos produtos 

decorrentes da prática dos crimes de corrupção e impede a impunidade dos autores dos delitos 

de corrupção com a utilização de recursos meramente protelatórios para alcançar a prescrição 

da pretensão punitiva. 

A imprescritibilidade ou o alargamento dos prazos prescricionais para os delitos de 

corrupção também é uma medida eficaz de combate à corrupção, uma vez que visa assegurar 

a responsabilização e a respectiva aplicação da norma jurídico-penal aos autores dos delitos 

de corrupção. A finalidade é impedir a prescrição da pretensão punitiva estatal e a impunidade 

dos responsáveis da prática da corrupção por conta da morosidade do julgamento do processo 

pelos órgãos jurisdicionais e da excessiva interposição de recursos perante os Tribunais 

Superiores. 

A prescrição da aplicação da norma penal representa um obstáculo à luta contra a 

corrupção porque deixa impunes os responsáveis pelo cometimento dos crimes de corrupção. 

O discurso da imprescritibilidade ou do alargamento dos prazos prescricionais para os delitos 

                                            
1115 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 126292/SP. Relator Ministro Teori Zavascki, Tribunal 
Pleno, Brasília, DF, 17 de fevereiro de 2016. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10964246>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
1116 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. STF admite execução da pena após condenação em segunda instância. 
Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=-326754>. Acesso em 6 de 
dez. 2016. 
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de corrupção estão previstos no art. 29 da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, 

em que estabelece uma obrigação ao Estado para fixar um longo período de prescrição, com a 

finalidade de possibilitar o início da persecução criminal. A norma pretende estender aos 

crimes de corrupção a aplicação do princípio da imprescritibilidade, como acontece com os 

crimes contra a humanidade ou o genocídio, ou seja, a imprescritibilidade e o alargamento dos 

prazos de prescrição para os delitos de corrupção são sustentadas num discurso racionalista, 

assente na maximização das políticas penais repressivas e na necessidade de obtenção de 

resultados1117. 

Nesse sentido, a maioria dos juízes da Segunda Sala da Câmara Federal de La Plata - 

órgão de segunda instância de apelação da Justiça Federal Argentina -, reconheceu que os 

crimes de corrupção são imprescritíveis, com base no art. 36 da Constituição Nacional da 

Argentina. O fundamento usado pela Corte de Apelação Federal é que as condutas de 

corrupção são consideradas como crimes contra a humanidade, por constituírem em um 

ataque à democracia e uma violação aos direitos humanos. Nesse sentido, a 

imprescritibilidade dos delitos de corrupção visa impedir que o prolongamento excessivo do 

processo e as interposições de recursos resultem no favorecimento da prescrição da pretensão 

punitiva e da impunidade dos autores da corrupção1118. 

A impunidade representa um dos principais incentivos para as pessoas cometerem atos 

de corrupção, sendo que os agentes públicos e os particulares são facilmente seduzidos pelos 

benefícios econômicos dos arranjos proporcionados pela corrupção porque não temem os 

resultados e as consequências previstas na legislação. O aumento da corrupção segue a lógica 

da racionalidade econômica, quando a aplicação da lei pelo órgão jurisdicional não funciona a 

balança da justiça pesa a favor dos aproveitadores e dos corruptos1119. 

Dessa forma, a imprescritibilidade ou o alargamento dos prazos prescricionais da 

pretensão punitiva para os delitos de corrupção objetiva resguardar a proteção dos bens 

jurídico-penais com a garantia da aplicação das sanções e visa impedir a impunidade dos 

                                            
1117 LOPES, José Mouraz. O espectro da corrupção. Coimbra: Almedina, 2011, p. 46. 
1118 DIRECCIÓN NACIONAL DEL SISTEMA ARGENTINO DE INFORMACIÓN JURÍDICA. Declaran que 
aquellos delitos que impliquen actos de corrupción son imprescriptibles. Disponível em: 
<http://www.saij.gob.ar/declaran-aquellos-delitos-impliquen-actos-corrupcion-son-imprescriptibles-nv15530-
2016-10-06/123456789-0abc-035-51ti-lpssedadevon>. Acesso em 6 de dez. 2016. 
1119 SPECK, Bruno Wilhelm; SADECK, Maria Teresa; FIGUEIREDO, Marcelo; FELIPPE, Kenarik Boujikan. 
Os atores do sistema de justiça, In: SPECK, Bruno Wilhelm (Org.). Caminhos da transparência: análise dos 
componentes de um sistema nacional de integridade. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 2002, p. 
259-260. 
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responsáveis pela prática dos graves delitos de corrupção, que colocam em risco a 

democracia, a paz social e o Estado de Direito. 

A extinção do foro por prerrogativa de função para crimes comuns cometidos por 

autoridades do governo ou por agentes públicos representa uma medida que contribui para a 

eficácia do combate à corrupção, tendo em vista que elimina os privilégios de uma minoria de 

autoridades e de agentes públicos de serem processados e julgados perante um Tribunal e a 

possibilidade de salvaguarda dos mandatos políticos.  

Para Luis Roberto Barroso, a extinção do foro por prerrogativa de função é justificada 

por três razões: a) razões filosóficas: o foro por prerrogativa de função é uma reminiscência 

aristocrática e não do regime republicano, pois favorece alguns com privilégios sem 

fundamento razoável; b) razões estruturais: os Tribunais Superiores não foram concebidos 

para funcionar como juízos criminais de primeira instância; c) razões de justiça: o foro por 

prerrogativa de função favorece a impunidade pela demora do julgamento e permite a 

manipulação da jurisdição em favor do autor da corrupção. Por conseguinte, outro fator que 

justifica a eliminação do foro por prerrogativa de função é os dados estatísticos, haja vista que 

desde quando o Supremo Tribunal Federal começou a julgar as ações penais houve vários 

casos de prescrição da pretensão punitiva entre inquéritos e ações penais1120. 

A Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) demonstra a necessidade de 

extinguir o foro por prerrogativa de função para o julgamento de crimes comuns praticados 

por autoridades políticas ou por agentes públicos, com a finalidade de assegurar a aplicação 

da norma penal e para impedir a morosidade da tramitação dos processos, haja vista que o 

foro por prerrogativa de função tem sido recorrentemente utilizado como um privilégio para 

preservar a impunidade das autoridades políticas e dos agentes públicos das diferentes esferas 

dos poderes do Estado. Assim, os dados estatísticos extraído do Banco Nacional de Dados do 

Poder Judiciário revelam a correspondência entre a existência de uma grande quantidade de 

processos relacionados aos delitos de corrupção contra autoridades e agentes públicos 

tramitando no Supremo Tribunal Federal (STF) e no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e a 

falta de um julgamento definitivo dos processos por contra da morosidade da prestação 

                                            
1120 BARROSO, Luís Roberto. Foro privilegiado deve acabar ou ser limitado aos Chefes dos Poderes. 
Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2016-mai-23/roberto-barroso-foro-privilegiado-acabar-reduzir-
impunidade>. Acesso em 6 de dez. 2016. 
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jurisdicional, o que contribui para a sensação de impunidade e com descrédito 

institucional1121. 

Por último, a prioridade de processamento e julgamento de ações penais relativas aos 

delitos de corrupção e de ações de improbidade administrativa é uma medida jurídico-

processual destinada ao combate da corrupção. A tramitação prioritária de ações penais 

relacionadas aos delitos de corrupção e de ações de improbidade administrativa perante os 

órgãos jurisdicionais assegura a concretização do princípio constitucional da celeridade 

processual e o julgamento dentro de um prazo razoável de duração.  

No IX Encontro Nacional do Poder Judiciário, os presidentes e representantes de todos 

os Tribunais aprovaram oito metas nacionais para o Judiciário brasileiro, como diretrizes 

estratégicas para aumentar a produtividade, reduzir o acervo de processos pendentes de 

julgamento e para remover os obstáculos que impedem o julgamento de processos de combate 

à corrupção.  Desse modo, a meta 4 das Metas Nacionais do Poder Judiciário estabelece a 

prioridade do julgamento dos processos relativos à corrupção e à improbidade 

administrativa1122.  

A premente necessidade de reformar o sistema da justiça penal e das normas jurídicas 

é indispensável para o efetivo instrumento de transformação social e para fortalecer o combate 

da corrupção1123. O caminho contra a morosidade da justiça e contra a impunidade das 

autoridades políticas e dos agentes públicos é por meio do aprimoramento e reformas das 

normas jurídico-penais e das regras processuais para possibilitar uma eficácia do sistema de 

Justiça Criminal.  

Em síntese, a implementação das medidas jurídico-penais (criminalização de condutas 

da corrupção e imprescritibilidade ou alargamento dos prazos prescricionais aos delitos de 

corrupção) e das medidas jurídico-processuais penais (execução provisória da pena, 

prioridade de tramitação, criação de órgãos jurisdicionais especializados e a extinção do foro 

por prerrogativa de função) são mecanismos que contribuem com a eficácia do combate à 

corrupção na ordem jurídica brasileira e com a efetivação da proteção dos bens jurídicos 

                                            
1121 ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS. Juízes contra a Corrupção. Disponível em: 
<http://www.amb.com.br/portal/docs/noticias/estudo_corrupcao.pdf>. Acesso em 6 de dez. 2016. 
1122 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Tribunais aprovam oito metas nacionais para 2016 e nove 
específicas. Disponível em: <http://www.amb.com.br/portal/docs/noticias/estudo_corrupcao.pdf>. Acesso em 6 
de dez. 2016. 
1123 SPECK, Bruno Wilhelm; SADECK, Maria Teresa; FIGUEIREDO, Marcelo; FELIPPE, Kenarik Boujikan. 
Os atores do sistema de justiça, In: SPECK, Bruno Wilhelm (Org.). Caminhos da transparência: análise dos 
componentes de um sistema nacional de integridade. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 2002, p. 
278. 
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fundamentais da moralidade administrativa, da boa governança, dos princípios democráticos e 

do regime republicano.   

 

 

3.3 O controle da Administração Pública e os órgãos de combate à corrupção no sistema 

jurídico-político brasileiro 

 

 

A possibilidade do exercício do controle estatal e a fiscalização das atividades do 

poder público é uma prerrogativa constitucional decorrente do Estado Democrático de 

Direito, destinada à limitação do exercício do poder político e a verificação da regularidade 

dos atos perpetrados pelos agentes públicos. A divisão dos poderes do Estado é correlata à 

concepção do Estado Democrático de Direito, haja vista que representa um mecanismo de 

garantia da Constituição e da legitimidade do exercício do poder estatal e indispensável à 

proteção das liberdades e dos direitos fundamentais das pessoas1124. 

Por seu turno, o exercício do poder do Estado não é ilimitado e imune a fiscalizações 

por parte das instituições públicas e da sociedade, sendo delimitado pelos ideais do 

constitucionalismo, ao submeter os atos e a vontade das autoridades públicas aos limites das 

leis e da Constituição do Estado e ao estabelecer mecanismos de controle para impedir a 

concentração do poder político e para resguardar a proteção dos direitos fundamentais em face 

dos abusos e ilegalidades dos governantes.  

No entanto, a ausência de controle dos atos do poder público representa uma ideia 

contrária aos ideais do constitucionalismo e dos princípios democráticos, tendo em vista a 

inexistência de transparência dos atos de gestão, a participação popular na condução do 

governo e por vigorar a completa submissão dos governados aos dirigentes estatais 

(tirania)1125. No entanto, a identificação das áreas de vulnerabilidades e dos riscos da 

corrupção na Administração Pública requer a elaboração de diagnósticos e de medidas 

normativas e de comportamento moral - código de boas práticas de conduta - para controlar as 

atividades e ações abusivas e ilegais praticadas pelos agentes públicos, mediante a 

                                            
1124 GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa. 3ª ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2006, p. 130-131. 
1125 MARTINS, Fernando Rodrigues. Controle do Patrimônio Público. 5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2013, p. 291. 
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implantação de sistemas imunológicos que protege a sociedade e as instituições públicas dos 

atos de corrupção, da decadência institucional e da dissolução da coesão social1126. 

A possibilidade de realização de controle sobre as atividades da Administração 

Pública brasileira tem por objetivo prevenir a prática de atos administrativos revestidos de 

ilegalidade e ilegitimidade perpetrados pelos agentes públicos, assim como reprimir a prática 

do abuso de poder por meio da responsabilização e da aplicação de sanções previstas no 

ordenamento jurídico para resguardar a proteção da boa governança do poder público e a 

proteção dos direitos dos administrados. O controle poderá ser desempenhado pelos sistemas 

de controle interno e externo das instituições públicas do Estado (controle estatais) e pelos 

mecanismos de controle externo preventivo e de controle repressivo outorgados em favor dos 

cidadãos e da sociedade civil organizada (controle popular ou social).  

Nesse passo, os mecanismos de controle estão situados em duas esferas 

interdependentes de ação que visa verificar a regularidade dos atos administrativos e reprimir 

as condutas ilegais, compreendendo os mecanismos de “accountability verticais” formado 

pela fiscalização da sociedade em relação ao Estado e os mecanismos de “accountability 

horizontais” formado pela fiscalização de um órgão público sobre outro órgão estatal. O 

controle vertical representa a fiscalização da sociedade por meio do exercício do direito de 

sufrágio de premiar ou de punir o candidato a mandato político nas eleições, bem como por 

meio da participação dos cidadãos nas atividades do poder público para reivindicar direitos e 

denunciando os atos ilegais praticados pelos agentes públicos. Por outro lado, o controle 

horizontal consiste na fiscalização realizada pelas instituições públicas que possuem 

legitimidade para realizar o controle das ações dos agentes públicos e dos atos administrativos 

ilegais de outros órgãos do poder público1127.  

De modo geral, cabe ressaltar que o termo controle1128 deriva do francês “contrôler” 

que designa o ato de dirigir qualquer serviço mediante a fiscalização ou orientação de modo 

                                            
1126 SPECK, Bruno Wilhelm. Caminhos para a transparência. In: SPECK, Bruno Wilhelm (Org.). Caminhos para 
a transparência: análise dois componentes de um sistema nacional de integridade. São Paulo: Universidade 
Estadual de Campinas, 2002, p. 21-22. 
1127 FONSECA, Francisco; ANTUNES, Fernando; SANCHES, Oscar. Os controles internos. In: SPECK, Bruno 
Wilhelm (Org.). Caminhos da transparência: análise dos componentes de um sistema nacional de integridade. 
Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 2002, p. 30-31. 
1128 SILVA, De Plácido e. Vocábulo Jurídico. 31ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. Os meios de controle foram 
aplicados na técnica comercial para indicar a inspeção e o exame que se processa os papéis ou as operações que 
eram registradas nos estabelecimentos comerciais, ou seja, representava a fiscalização organizada dentro do 
estabelecimento comercial para controlar todos os negócios e operações realizadas, por meio das conferências 
imediatas ou registros especiais, com as respectivas anotações e registros em livros. Em seguida, com o advento 
do Estado Constitucional houve a instituição da separação dos poderes do Estado e a necessidade de elaborar 
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conveniente1129. O controle consiste no ato ou efeito de controlar - monitorar, fiscalizar ou 

examinar - de forma minuciosa algo ou alguma coisa, mediante a obediência de determinadas 

normas previamente estabelecidas1130. Os primeiros sistemas de controle da Administração 

Pública surgiram sob o enfoque financeiro e com o início da fase embrionária de organização 

e estruturação do Estado durante o período Greco-romano, uma vez que as instituições 

públicas estavam encarregadas de realizar o controle sobre o recebimento dos tributos e sobre 

o pagamento das despesas com a organização dos serviços públicos e com o atendimento dos 

cidadãos1131. 

No período moderno, o controle das atividades do poder público consistia na 

verificação das ilegalidades perpetradas pelos agentes estatais e na fiscalização dos abusos de 

poder cometido pelos governantes em face da liberdade dos cidadãos. Não obstante, o Estado 

Constitucional consagrou os direitos fundamentais para proteger os indivíduos contra os 

abusos praticados pelos detentores do poder estatal e estabeleceu limites sobre as atividades 

discricionárias dos governantes, por meio da consagração da separação dos poderes do Estado 

(Legislativo, Executivo e Judiciário), com o objetivo de preservar o equilíbrio do exercício do 

poder estatal e de possibilitar o exercício de controle das atividades de um poder sobre o outro 

para restringir a liberdade de atuação dos governantes. 

Nesse sentido, a Administração Pública é uma pessoa jurídica de direito público 

dotada de personalidade jurídica própria, que pertence à organização político-administrativa 

do Estado, com uma primordial função de executar as atividades administrativas e a prestação 

dos serviços públicos à população visando o interesse público coletivo e o bem comum. No 

sistema jurídico-político brasileiro, a Administração Pública encontra subdividida em 

Administração Pública direta (União, Estados, Municípios e Distrito Federal) e a 

Administração Pública indireta (autarquias, fundações públicas, empresas públicas e as 

sociedades de economia mista). 

                                                                                                                                        
mecanismos de controle de um poder sobre o outro para assegurar o cumprimento da norma constitucional e de 
impedir abusos de poder praticado pelos governantes. Por sua vez, na modernidade o controle sobre os poderes 
do Estado foi protagonizado por Montesquieu, ao defender a implantação do sistema de freios e contrapesos ou 
do controle do poder pelo poder (“checks and balances”). Nesse passo, os poderes Legislativo, Executivo e 
Judiciário passaram a exercer uma parcela da soberania do Estado e possibilitaram a criação de mecanismos de 
controle sobre as atividades do poder público para impedir a prática do abuso de poder por parte dos 
governantes. 
1129 MICHAELIS. Dicionário prático da língua portuguesa. 2ª ed. São Paulo: Melhoramentos, 2013, p. 226. 
1130 HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 2ª ed. Rio de 
Janeiro: Objetiva, 2007, p. 825. 
1131 CITADINI, Antonio Roque. O controle externo da Administração Pública. São Paulo: Max Limonad, 1995, 
p.11. 
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O Estado é administrado por agentes públicos - pessoas investidas em cargos e 

funções públicas - que manifestam suas vontades por delegação popular ou por meio de um 

sistema de representação eleitoral, com o pretexto de atender o interesse público e de 

satisfazer o bem comum de todos. Todavia, os agentes públicos são pessoas responsáveis pela 

administração dos bens e o gerenciamento dos recursos públicos, mas estão sujeitos à 

falibilidade humana, ao cometimento de erros, a prática desonesta e de abusos de poder, o que 

torna imprescindível a elaboração de mecanismos de controle para prevenir, revisar e corrigir 

os abusos e as ilegalidades cometidas pelos agentes durante o exercício da função pública1132.  

Os federalistas formularam uma equação que afirma que os homens não são anjos, 

portanto, estão sujeitos a erros e falhas, o que torna imperioso a criação de instituições e de 

mecanismos que se controlassem mutuamente, com a finalidade de evitar a concentração do 

poder político e a prática de ilegalidades. No entanto, a limitação do poder político somente 

seria possível com a efetiva inserção da participação da sociedade, em que os membros da 

organização política (cidadãos) pudessem controlar o poder público1133.   

A existência de órgãos de controle para averiguar os atos praticados pelos agentes da 

Administração Pública representa uma característica do Estado contemporâneo1134, que 

decorre da própria organização sistematizada dos poderes, do sistema de eleições temporárias 

por meio de representantes eleitos pelo povo, da responsabilidade pelos atos praticados no 

exercício das suas funções públicas, do dever de prestar contas e da proteção dos direitos e 

garantias fundamentais1135.  

O Estado Constitucional brasileiro está assentado no Estado Democrático de Direito, 

em que adota a República como forma de governo, a Federação como forma de Estado e a 

Democracia como regime de governo. Por sua vez, a norma constitucional assegura o 

exercício do poder político ao povo brasileiro por meio dos seus representantes eleitos, razão 

                                            
1132 MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 5ª ed. Niterói: Impetus, 2011, p. 981. 
1133 FONSECA, Francisco; ANTUNES, Fernando; SANCHES, Oscar. Os controles internos. In: SPECK, Bruno 
Wilhelm (Org.). Caminhos da transparência: análise dos componentes de um sistema nacional de integridade. 
Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 2002, p. 30. 
1134 MARTINS JÚNIOR, Wallace Paiva. Probidade Administrativa. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 313. Os 
mecanismos de controle dos atos da Administração Pública são frutos do Estado de Direito, uma vez que 
exercem a tarefa de verificar se o ato administrativo praticado pelo agente público estava em conformidade ou 
não com a legislação e o interesse público. Por outro lado, nos Estados tiranos e déspotas não existem quaisquer 
tipos de controle sobre os atos praticados por seus dirigentes, em razão da ausência de transparência, a 
preponderância da vontade parcial dos governantes e a submissão forçada dos governados.  
1135 CITADINI, Antonio Roque. O controle externo da Administração Pública. São Paulo: Max Limonad, 1995, 
p. 11.  
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pela qual os mandatários estão submetidos ao dever de prestar contas de suas ações e as 

responsabilidades pelos abusos de poder e ilegalidades previstas em lei. 

O controle da esfera pública está relacionado com o regime republicano de poder1136 

porque o Estado pertence ao povo brasileiro e não aos representantes que são apenas meros 

delegatários do poder estatal. Assim sendo, surge a necessidade da criação de mecanismos de 

controle, fiscalização e de vigilância que um órgão exerce sobre a conduta funcional dos 

agentes públicos para impedir a prática de irregularidades e para revisar ou corrigir as 

ilegalidades praticadas com desvios de finalidade e abusos de poder1137.  

O controle da Administração Pública consiste na atividade de fiscalização da 

verificação da compatibilidade dos atos administrativos e das atividades do governo com o 

atendimento da finalidade pública almejada e se os atos estão em consonância com os 

objetivos, o interesse público e as normas jurídicas que regem as atividades públicas1138. A 

fiscalização dos atos da Administração Pública tem fundamento constitucional extraído nos 

princípios do regime republicano de poder, estando presente no dever dos agentes públicos de 

prestar contas à sociedade e na previsão de responsabilidades pelos atos praticados.   

Os deveres do regime republicano estão fundamentados no dever do agente público 

agir com honestidade, impessoalidade e transparência, no dever de prestar de contas à 

sociedade e na previsão de responsabilidade pelos atos cometidos no exercício das funções 

públicas. Nessa perspectiva, os princípios republicanos são diretrizes hermenêuticas e balizas 

de interpretação para aplicação dos princípios da Administração Pública (regime jurídico-

administrativo), sendo normas estruturantes para realização do interesse público e do bem 

comum, para a concretização do direito fundamental a uma boa administração pública e à 

proteção da moralidade administrativa, em face dos abusos e lesões perpetradas pelos agentes 

públicos ou terceiros.  

O Estado de Direito perfaz a estruturação e a organização da Administração Pública, 

delimitando a competência dos órgãos estatais e regulamentando as atividades dos agentes 
                                            
1136 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 32ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 
227-228. Oportuna lição de Dalmo de Abreu Dallari, que apresenta as principais características do regime 
republicano que perduram desde o século XVII: a) temporariedade: exercício do mandato pelo chefe do governo 
com prazo de duração predeterminado, estabelecendo a proibição de eleições sucessivas com a finalidade de 
evitar a permanência do indivíduo no poder; b) eletividade: o governante será eleito pelo povo, com a finalidade 
de evitar a sucessão hereditária ou impedir que o povo participe do processo de escolha do seu representante; c) 
responsabilidade: os governantes são politicamente responsáveis pelos atos de governo, sendo que deverão 
prestar contas de sua orientação política diretamente ao povo ou ao órgão de representação popular.  
1137 MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 5ª ed. Niterói: Impetus, 2011, p. 981. 
1138 CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO. Controle Social Orientações aos cidadãos para participação na 
gestão pública e exercício do controle social. 3ª ed. Distrito Federal: 2012, p. 16 (Coleção Olho Vivo) 
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públicos, mediante a consagração de mecanismos de exercício de controle sobre as 

manifestações de vontades1139. Deste modo, a Administração Pública está sujeita a uma 

multiplicidade de controle para atingir os propósitos da missão estatal de realizar o interesse 

público e a satisfação do bem comum. Os meios de controle estabelecidos pelas normas 

jurídicas objetivam a prevenção e a revisão de condutas revestidas de ilegalidades praticadas 

pelos agentes públicos durante o exercício de suas funções administrativas contrárias ao 

interesse público1140.  

Os instrumentos fiscalizatórios da gestão pública possuem previsão constitucional, 

haja vista que objetivam apreciar a legalidade e a legitimidade das ações dos agentes estatais e 

o alcance dos resultados e, também, a respectiva verificação da compatibilidade do ato 

administrativo com os princípios do regime jurídico-administrativo (legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e transparência, economicidade e a eficiência), 

mediante uma análise em relação ao custo-benefício e do atendimento do interesse público. A 

principal função dos mecanismos de controle da Administração Pública é de impedir que os 

agentes públicos utilizem das prerrogativas do cargo e dos poderes atribuídos as funções 

públicas para satisfazer seus interesses particulares ou para obter vantagens indevidas em 

detrimento do interesse público. 

Nesse sentido, o art. 37 CF/88 estabelece uma multiplicidade de deveres normativos 

aos agentes públicos de observarem os princípios regentes da Administração Pública no 

momento da execução dos atos administrativos, ou seja, a norma constitucional atribuiu um 

dever ético-normativo aos agentes públicos de agirem em conformidade com a legalidade, a 

impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Os princípios da Administração 

Pública previstos pela norma constitucional são mandamentos que delimitam a atuação dos 

agentes públicos e restringem a liberdade de discricionária dos gestores, como condição de 

validade e de eficácia dos atos administrativos. O art. 15 da Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão 1789 prevê que a sociedade tem o direito de pedir prestação de contas a 

todos os agentes públicos quanto à sua administração1141. A norma representa um 

mandamento político ou uma declaração de vontade não vinculante ao Estado, que visa 

                                            
1139 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 37ª ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 713. 
1140 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 31ª ed. São Paulo: Malheiros, 2014, 
p. 953. 
1141 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 1789. Disponível 
em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0cria%C3%A7%C3%A3o-
da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-
1789.html>. Acesso em 13 de dez. 2016. 
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promover a implantação de instrumentos fiscalizatórios e de mecanismos de controle das 

atividades da Administração Pública, com o intuito de impedir os abusos de poder e de 

justificar a formação e a tomada das decisões pelo poder público.  

Nestes termos, as ilegalidades perpetradas pelos agentes públicos revestidas com 

desvios de finalidade e abusos de poder estão submetidas ao rígido controle interno e externo 

da Administração Pública, haja visam avaliar a compatibilidade do ato administrativo com os 

princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e transparência e 

da eficiência. A finalidade do controle é impedir a prática de um ato abusivo ou ilegal 

(medida preventiva), assim como revisar ou anular os atos eivados de abusividade ou 

ilegalidade lesivos à moralidade, probidade e ao patrimônio do Estado (medida repressiva).   

Por conseguinte, o controle representa uma prerrogativa de um órgão oficial e da 

sociedade de realizar o exame, a fiscalização e a avaliação dos atos praticados pelos agentes 

públicos com o propósito de assegurar a boa gestão e a aplicação dos recursos públicos. No 

sistema jurídico-político brasileiro, o controle da Administração Pública está assentado nos 

princípios do regime republicano e da separação dos poderes e nos princípios que regem as 

atividades da Administração Pública, uma vez que formam um conjunto de preceitos ético-

normativos para dirigir as ações dos agentes públicos e que possibilita a formação de uma 

unidade de sistemas de controle executado por diversos órgãos públicos e pela sociedade. 

Portanto, o controle da Administração Pública é um instrumento jurídico destinado à 

averiguação da adequação e da compatibilidade do ato administrativo e das ações dos agentes 

públicos com os princípios do regime jurídico-administrativo (legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, eficiência e 

supremacia e indisponibilidade do interesse público e eficiência), bem como para revisão dos 

atos administrativos ilegais cometidos pelos agentes públicos com desvio de finalidade e 

abuso de poder1142. 

                                            
1142 A doutrina brasileira define o controle da Administração Pública como conjunto de mecanismos e a 
prerrogativas outorgadas pela ordem jurídicas ao poder público e à população para viabilizar a fiscalização e a 
revisão dos atos administrativos cometidos pelos agentes públicos. Em resumo, segundo Hely Lopes Meirelles, o 
controle na Administração Pública representa a faculdade de realizar a vigilância, a orientação e a correção que 
um poder, órgão ou autoridade pública exerce sobre a conduta funcional de um funcionário público. 
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 37ª ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 713; De 
acordo com Maria Sylvia Zanella Di Pietro, o controle é o poder-dever dos órgãos públicos atribuídos pela lei, 
com a finalidade de realizar a fiscalização e a correção de atos ilegais e dos atos inconvenientes e inoportunos, 
ou seja, o controle da Administração Pública representa o poder de fiscalização e de correção que exercem os 
órgãos do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e do Poder Executivo, com o escopo de assegurar a 
conformidade da atuação da Administração Pública com os princípios da legalidade, moralidade, finalidade 
pública, publicidade, motivação e impessoalidade. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 
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Nesse passo, os elementos do controle da Administração Pública são representados 

pelos atos de fiscalização e pelos atos de revisão, pois objetivam verificar a adequação do ato 

à norma jurídica, como também a revisão dos atos administrativos ilegais e lesivos à 

moralidade e ao patrimônio público. O poder-dever de fiscalização consiste na verificação 

sobre as atividades dos órgãos públicos, a forma de atuação dos agentes e a compatibilidade 

da conduta com o atendimento da finalidade e do interesse público. Por outro lado, o poder-

dever de revisão representa a correção das condutas praticada pelos agentes públicos, em 

razão da violação das normas jurídicas ou da necessidade de alteração das diretrizes políticas 

para melhor adequação ao interesse público e ao bem comum1143. 

Em suma, a realização do controle do ato administrativo possui os seguintes enfoques: 

a) controle de legalidade, que representa a verificação de conformidade entre o ato ou a 

conduta cometida pelo agente público com as normas jurídicas; b) controle de gestão e 

eficiência (resultado), que consiste na averiguação do desempenho da gestão pública baseada 

nos resultados e na eficiência da aplicação dos recursos, da utilização dos bens e da prestação 

dos serviços públicos. Desse modo, a integração entre o controle de legalidade e o controle de 

resultados da Administração Pública é utilizada como princípio geral utilizado para dirimir a 

fiscalização dos atos de corrupção. 

Os sistemas de controle da Administração Pública são mecanismos destinados em 

atender as seguintes finalidades: a) assegurar a observância dos deveres ético-normativos do 

exercício das funções públicas previstos pelas normas jurídicas e o cumprimento dos 

princípios do regime jurídico-administrativo para dirigir as ações dos agentes públicos para 

garantir a boa gestão dos bens e recursos públicos; b) avaliar o desempenho das atividades 

administrativas e dos resultados alcançados, apontando eventuais as falhas e os riscos como 

forma de prevenção posterior; c) revisar os atos administrativos abusivos e ilegais praticados 

                                                                                                                                        
24ª ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 737; Em outra perspectiva, Odete Medauar assevera que o controle da 
Administração Pública corresponde à verificação de adequabilidade da atuação administrativa de acordo com as 
regras e os princípios previstos na ordem jurídica, uma vez que representa o conjunto de mecanismos atribuídos 
pelo ordenamento jurídico para verificação da correspondência da regularidade e do desempenho da atividade 
realizada pela Administração Pública às normas jurídicas que disciplinam os comportamentos e o desempenho 
do poder público e de seus respectivos agentes. MEDAUAR, Odete. Controle da Administração Pública. 2ª ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 22; Por último, José dos Santos Carvalho Filho entende que o 
controle da Administração Pública representa o conjunto de mecanismos jurídicos e administrativos que outorga 
poderes de fiscalização e de revisão das atividades administrativas para qualquer esfera do poder estatal. 
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 27ª ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 
953. 
1143 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 27ª ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 
953. 
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pelos agentes públicos, com o objetivo de realizar a sua adequação de acordo com a ordem 

jurídico-constitucional e ao interesse público primário da coletividade. 

Portanto, a finalidade do controle é garantir a boa gestão pública e que a 

Administração Pública execute suas atividades em consonância com as normas do 

ordenamento jurídico, especialmente da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

finalidade pública, da publicidade e transparência e da motivação1144. Por conseguinte, a 

função do controle é de resguardar a garantia dos administrados e contribuintes (usuários dos 

serviços públicos) contra os abusos de poder cometidos pelos agentes públicos e de assegurar 

o cumprimento dos objetivos da Administração Pública - indisponibilidade do interesse 

público e supremacia do interesse público -, visando atribuir maior legitimidade às condutas 

administrativas1145. Nessa perspectiva, a função do controle é garantir a concretização das 

finalidades públicas e de adequar as condutas dos agentes públicos à ordem jurídica para 

impedir a vulneração dos direitos subjetivos das pessoas. 

O controle da Administração Pública encontra fundamento no princípio da legalidade 

e nas políticas administrativas de alcance de resultados (eficiência). O princípio da legalidade 

dispõe que o agente público deve atuar em conformidade e nos limites estabelecidos pelo 

ordenamento jurídico, uma vez que as condutas dos agentes públicos devem estar 

subordinadas à lei. Em relação ao princípio da eficiência ou às políticas administrativas de 

resultados, a Administração Pública possui autonomia e a prerrogativa de estabelecer as suas 

próprias diretrizes, metas, prioridades e planejamento, visando o atendimento do interesse 

público e a concretização da prestação dos serviços públicos de forma eficiente e racional1146.  

Não obstante, o controle da Administração Pública está subdivido em um controle 

político e um controle administrativo. No controle político, o controle e a fiscalização são 

realizados pelos poderes do Estado, com a finalidade de preservar o equilíbrio entre os 

poderes estatais, de impedir o crescimento de um poder em detrimento de outro e de permitir 

a compensação das debilidades de um poder para não usurpar a força de outro poder, 

mediante a implantação do sistema de freios e contrapesos. De outro lado, o controle 

administrativo representa o controle e a fiscalização realizada pela Administração Pública 

                                            
1144 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 24ª ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 735.  
1145 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 27ª ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 
954. 
1146 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 27ª ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 
952-953. 
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sobre os atos e atividades de seus agentes, com o objetivo de prevenir e de revisar os atos 

ilegais e os abusos de poder1147.  

O sistema de controle tem natureza de princípio fundamental da Administração 

Pública, tendo em vista que o poder público está vinculado aos princípios do planejamento, 

coordenação, descentralização, delegação de competência e o controle. A natureza do sistema 

de controle, como princípio fundamental da Administração Pública, está previsto no art. 6º do 

Decreto-lei nº 200/67, que resulta no dever dos agentes públicos de prestar contas de suas 

ações e atividades e dos resultados em consonância com o interesse público e o bem 

comum1148. 

Dessa forma, os mecanismos de controle da Administração Pública previstos no 

ordenamento jurídico são instrumentos ou mecanismos de fiscalização destinados à prevenção 

dos atos de corrupção e à anulação dos atos administrativos ilegais (desvios de finalidade e 

abusos de poder) cometidos pelos agentes públicos, uma vez que objetivam garantir a 

proteção da probidade administrativa, dos direitos fundamentais e resguardar o patrimônio 

público e social, bem como assegurar a condução responsável por meio da observância dos 

princípios da boa gestão pública. 

A doutrina classifica o controle da Administração Pública para possibilitar uma 

visualização ampliativa dos mecanismos de controles e de fiscalização dos atos 

administrativos previstos pela ordem jurídica, sobretudo dos órgãos e dos poderes 

responsáveis pela realização da fiscalização, do objeto passível de controle, da extensão e do 

momento da realização do controle. Em linhas gerais, a classificação do controle da 

Administração Pública no sistema jurídico-político brasileiro é realizada quanto ao órgão 

responsável pela realização do controle (Legislativo, Executivo ou Judiciário), quanto à 

extensão do controle (controle interno e controle externo), quanto ao momento da realização 

do controle ou quanto à oportunidade em que o controle é realizado (controle preventivo, 

controle concomitante e controle sucessivo), bem como quanto ao objeto ou quanto a natureza 

do controle (controle de legalidade e controle de mérito). 

                                            
1147 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 27ª ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 
951-952. 
1148 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 27ª ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 
954-955. O controle dos atos da Administração Pública é um princípio jurídico fundamental previsto no art. 6º, 
inciso V, do Decreto-lei nº 200/67. Para José dos Santos Carvalho Filho, a natureza jurídica do controle é um 
princípio fundamental, tendo em vista que o exercício do controle é indispensável para a execução das atividades 
administrativas do Estado. Nesse sentido, sua finalidade consiste em estimular os órgãos e os agentes públicos 
desenvolverem métodos eficientes para aprimorar os sistemas de fiscalização. 
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O órgão responsável pela execução do controle da Administração Pública compreende 

o controle administrativo, o controle legislativo e o controle judicial. Em outras palavras, o 

controle poderá ser exercido pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário com o escopo 

de impedir a prática dos atos ilegais antes da consolidação dos atos administrativos e de 

revisar os atos ilegais cometidos pelos agentes públicos depois da consolidação dos atos 

administrativos1149. 

O controle administrativo consiste no controle e na fiscalização exercida pela 

Administração Pública sobre seus próprios atos e atividades administrativas, visando anular, 

revisar ou modificar os atos ilegais e os atos discricionários (inoportunos e inconvenientes). 

Nesse sentido, a Administração Pública poderá invalidar os atos discricionários por meio da 

revogação e poderá anular o ato administrativo, quando houver violação da ordem jurídica. 

O controle legislativo é o controle realizado pelo Poder Legislativo sobre os atos 

funcionais da Administração Pública, sendo que compreende o controle político e o controle 

financeiro. O controle político é a fiscalização do Poder Legislativo (Congresso Nacional, 

Câmara dos Deputados e Senado Federal) sobre os atos relacionados com a função 

administrativa e a organização do Poder Executivo e do Poder Judiciário. O controle 

financeiro é o controle exercido pelo Poder Legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas, 

sobre os atos dos poderes do Estado para verificar o cumprimento dos aspectos orçamentários 

(receitas e despesas) e a legalidade da gestão e da aplicação dos recursos públicos1150. 

Em contrapartida, o controle judicial representa o poder-dever de fiscalização por 

parte do Poder Judiciário sobre os atos administrativos praticados por todos os órgãos da 

Administração Pública e dos poderes do Estado, visando a anulação dos atos administrativos 

ilegais e lesivos aos princípios normativos da Administração Pública e ao patrimônio público. 

O controle judicial é restrito ao exame da legalidade do ato administrativo e a análise da 

adequação das ações dos agentes públicos com as normas do ordenamento jurídico. 

                                            
1149 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 37ª ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 713. Na 
lição de Hely Lopes Meirelles, os tipos de controle exercido pelo poder público compreendem o controle 
administrativo é o controle exercido pela Administração de realizar a vigilância, orientação e a correção de um 
determinado poder, órgão ou autoridade pública sobre suas atividades e conduta funcional; o controle legislativo 
ou parlamentar é o controle realizado pelo Poder Legislativo sobre determinados atos praticado pelos Poderes 
Executivo e Judiciário; o controle judicial é o controle exercido pelo Poder Judiciário para anulação e revisão 
dos atos ilegais praticados pelos agentes públicos, quando lesivos ao patrimônio público ou direito individual dos 
administrados.  
1150 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 27ª ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 
955. 
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Em suma, o controle da Administração Pública realizado pelas instituições do Estado, 

são subdivididos nas seguintes espécies: a) controle administrativo é a fiscalização de 

autocontrole realizada pelo próprio órgão da Administração pública sobre os atos de seus 

agentes; b) controle legislativo é a fiscalização realizada pelos parlamentares pela aprovação 

ou rejeição de projetos de lei ou às iniciativas do Poder Executivo (controle político); c) 

controle de contas é a fiscalização técnica do Tribunal de Contas de controlar as contas 

públicas, subsidiando os parlamentares (controle financeiro); d) controle jurisdicional é a 

fiscalização realizada pelo Poder Judiciário, com o objetivo de revisar o ato administrativo e 

censurar os abusos do exercício do poder cometido pelos agentes públicos1151.  

A classificação quanto à extensão do controle da Administração Pública encontra-se 

subdividida no controle interno e no controle externo. O controle interno traduz na 

fiscalização realizada dentro do órgão da Administração Pública, sobre os seus próprios atos e 

dos agentes que integram o órgão fiscalizador, ou seja, é o controle exercido pelos órgãos de 

um Poder sobre as condutas administrativas produzidas dentro de sua esfera de atuação. Por 

outro lado, o controle externo é o controle exercido por um poder sobre os atos praticados por 

outro poder estatal, representando a fiscalização exercida por um órgão que integra um poder 

sobre os atos praticados por outro órgão público diverso. A distinção entre o controle interno 

e o controle externo consiste que o controle interno permite a fiscalização prévia e 

hierarquizada pelo próprio órgão da Administração Pública e o controle externo possibilita a 

verificação dos atos administrativos por órgãos públicos distintos, com respeito à 

independência dos poderes e à presunção de legalidade e legitimidade dos atos 

administrativos. 

Por conseguinte, a classificação quanto ao objeto ou quanto à natureza de controle da 

Administração Pública está subdividida em controle de legalidade e controle de mérito do ato 

administrativo. O controle de legalidade é o controle destinado à verificação da adequação 

entre a conduta administrativa praticada pelo agente público e as normas jurídicas, em que o 

órgão controlador realiza a análise da compatibilidade dos atos administrativos em 

conformidade com as normas jurídicas. Em contrapartida, o controle de mérito consiste no 

controle da verificação da legitimidade do ato administrativo discricionário, visando analisar 

os aspectos da conveniência e oportunidade dos atos praticados pela Administração Pública. 

                                            
1151 FONSECA, Francisco; ANTUNES, Fernando; SANCHES, Oscar. Os controles internos. In: SPECK, Bruno 
Wilhelm (Org.). Caminhos da transparência: análise dos componentes de um sistema nacional de integridade. 
Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 2002, p. 31. 
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O controle do ato discricionário não poderá ser exercido pelo Poder Judiciário em virtude da 

preservação do princípio da separação dos poderes, mas poderá ser revogado pelo próprio 

órgão da Administração Pública responsável pela prática do ato administrativo1152.  

Na classificação quanto ao momento do controle ou quanto à oportunidade em que o 

controle da Administração Pública é realizado, encontra-se subdividido no controle 

preventivo (a priori), no controle concomitante e no controle sucessivo (a posteriori). No 

controle preventivo, a fiscalização é realizada antes do aperfeiçoamento e da consolidação do 

ato administrativo ou exercido antes da consumação da conduta administrativa. No controle 

concomitante, a fiscalização é realizada durante a execução do ato administrativo, ou seja, 

consiste no controle realizado no momento do andamento da atividade administrativa ou em 

concomitância com o desenvolvimento da conduta praticada pela Administração Pública. No 

controle sucessivo a fiscalização é realizada depois do aperfeiçoamento e da consolidação do 

ato administrativo, haja vista que o controle repressivo é aquele exercido pelo órgão 

controlador em momento posterior à prática do ato administrativo, com a finalidade de revisar 

as ilegalidades mediante a anulação do ato. 

No entanto, cabe ressaltar um advertência de que a mera previsão constitucional sobre 

a possibilidade da realização de controle e da fiscalização dos atos e atividade da 

Administração Pública não assegura o seu efetivo funcionamento1153, bem como a mera 

previsão normativa de instrumentos voltados para o combate à corrupção não assegura a 

punição dos transgressores, haja vista que o exercício do controle das condutas da 

Administração Pública estão condicionado ao empenho dos membros da organização social e 

dos representantes das instituições públicas do Estado1154. 

Em resumo, o controle da Administração Pública poderá ser exercido por meio dos 

sistemas de controle interno e de controle externo atribuído aos órgãos públicos e as pessoas 

                                            
1152 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Súmula nº 473. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=jurisprudenciaSumula&pagina=sumula_401_500>. 
Acesso em 9 de jan. 2017. A respeito, a Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal admite a possibilidade de 
revogação do ato administrativo discricionário: “A administração pode anular seus próprios atos, quando 
eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de 
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação 
judicial”.  
1153 FONSECA, Francisco; ANTUNES, Fernando; SANCHES, Oscar. Os controles internos. In: SPECK, Bruno 
Wilhelm (Org.). Caminhos da transparência: análise dos componentes de um sistema nacional de integridade. 
Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 2002, p. 30. 
1154 SPECK, Bruno Wilhelm; SADECK, Maria Teresa; FIGUEIREDO, Marcelo; FELIPPE, Kenarik Boujikan. 
Os atores do sistema de justiça, In: SPECK, Bruno Wilhelm (Org.). Caminhos da transparência: análise dos 
componentes de um sistema nacional de integridade. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 2002, p. 
264. 
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em geral, em momentos distintos - anteriores ou posteriores - à consolidação do ato 

administrativo, com o objetivo de verificar a compatibilidade do ato com os princípios do 

regime jurídico-administrativo (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 

eficiência), assim como para avaliar a legitimidade dos atos e os resultados alcançados em 

consonância com a economicidade (custos-benefícios) e indisponibilidade do interesse 

público. 

 

 

3.3.1 O controle externo pelo Poder Legislativo e a sua função constitucional 

fiscalizadora 

 

 

A norma constitucional brasileira outorga um conjunto de atribuições e prerrogativas 

ao Poder Legislativo para realizar o controle externo e a fiscalização dos atos do Poder 

Executivo, de acordo com os critérios políticos de oportunidade e conveniência e de acordo 

com os critérios de legalidade. O poder geral de fiscalização atribuído ao Poder Legislativo 

decorre do princípio da separação dos poderes, insculpido no art. 2º da Constituição Federal 

brasileira, que permite ao legislativo a realização do controle dos atos administrativos do 

Poder Executivo, com o auxílio do Tribunal de Contas. 

O controle externo da Administração Pública pelo Poder Legislativo encontra diversas 

expressões na doutrina como um controle político, um controle legislativo ou um controle 

parlamentar, que designam um meio de controle exercido pelos membros legislativos sobre as 

atividades do poder público1155. A finalidade do controle externo do legislativo é de fiscalizar 

os atos administrativos praticados pela Administração Pública, com o intuito de impedir o 

abuso de poder (excesso e desvio), de garantir o interesse público, a realização do bem 

comum e a resguardar a proteção dos valores constitucionais e dos direitos fundamentais dos 

indivíduos.  

O controle que o Poder Legislativo exerce sobre os atos e atividades da Administração 

Pública brasileira são limitadas às hipóteses elencadas pela Constituição Federal, haja vista 

que objetiva resguardar o equilíbrio dos poderes sem qualquer interferência externa de um dos 

poderes do Estado. As legislações e as Constituições Estaduais não poderão dispor de outras 
                                            
1155 MEDAUAR, Odete. Controle da Administração Pública. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 
95. 
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formas de controle que não estiverem previstas na Constituição Federal e devem observar o 

princípio da simetria constitucional ou do paralelismo das formas para não resultar na ofensa 

ao princípio da separação dos poderes1156. Como se observa, todo e qualquer controle e 

fiscalização de natureza política e financeira exercida pelo legislativo sobre as atividades da 

Administração Pública tem fundamento na ordem jurídico-constitucional1157, que é balizado 

pelo princípio da separação dos poderes.   

A fiscalização legislativa da ação administrativa do Poder Executivo é um mecanismo 

dos contrapesos da Constituição Federal à separação e independência dos poderes do Estado, 

haja vista que a interferência de um poder sobre o outro só é legítima quando prevista e 

estabelecida previamente pela norma constitucional. Com efeito, a prerrogativa da 

fiscalização do Poder Legislativo é outorgada pela norma constitucional, aos órgãos coletivos 

de cada casa do Congresso Nacional na esfera federal (Câmara dos Deputados e Senado 

Federal) e ao órgão da Assembleia Legislativa na esfera estadual1158. 

Na dicção do art. 44 da Constituição Federal, no âmbito federal o Poder Legislativo 

brasileiro é exercido pelo Congresso Nacional, sendo composto pela Câmara dos Deputados 

(representantes do povo brasileiro) e pelo Senado Federal (representantes dos Estados-

membros e do Distrito Federal). Por outro lado, no âmbito estadual o Poder Legislativo é 

exercido pelas respectivas Assembleias Legislativas dos Estados, sendo composto por 

deputados estaduais (representantes do povo dos Estados). 

A norma constitucional outorga uma parcela de atribuições e de competências do 

Estado ao Poder Legislativo para legislar e para fiscalizar os atos da Administração Pública. 

Nesse sentido, as funções típicas desempenhadas pelo legislativo são de elaborar normas 

jurídicas para regular as condutas sociais, bem como de controlar os atos e atividades do 

Poder Executivo para impedir abusos de poder, a usurpação de competência dos poderes e os 

desvios de finalidade dissociada ao interesse público. 

Desse modo, o controle realizado pelo Poder Legislativo (Congresso Nacional) é 

subdividido em um controle político (art. 49 CF/88, art. 51 CF/88, art. 52 CF/88 e art. 58, §3º, 

CF/88) e, também, em um controle contábil e financeiro (art. 70 CF/88). No controle de 

                                            
1156 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 24ª ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 750. 
1157 MARTINS, Fernando Rodrigues. Controle do Patrimônio Público. 5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2013, p. 300. 
1158 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 3046/SP. Relator Ministro 
Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, Brasília, 15 de abril de 2004. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=363288>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
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natureza política, o Poder Legislativo executa o controle e a fiscalização dos atos e das 

decisões da Administração Pública por meio da análise da compatibilidade do ato com os 

valores constitucionais e com as normas da ordem jurídica (legalidade), bem como por meio 

da compatibilidade da discricionariedade do ato (oportunidade e conveniência) com o 

atendimento do interesse público e do bem comum. Ou seja, o controle externo de natureza 

política do legislativo tem como fundamento o sistema de freios e contrapesos para garantir a 

ordem democrática e o equilíbrio entre os poderes estruturais da República. De outro lado, no 

controle de natureza financeira, o Poder Legislativo executa o controle e a fiscalização dos 

registros contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais da Administração 

Pública com o auxílio do Tribunal de Contas, por meio da verificação da compatibilidade do 

ato administrativo com as normas jurídicas, a legitimidade e a economicidade (custo-

benefício), com a finalidade de acompanhar a arrecadação dos tributos, a gestão e o gasto dos 

recursos públicos e a respectiva utilização correta dos bens da Administração Pública.   

Segundo Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves, o controle político visa o controle 

a fiscalização de atos relacionados à função e atividades administrativas do poder público e a 

organização dos poderes do Estado, sendo exercido por meio dos múltiplos poderes atribuídos 

ao Poder Legislativo de convocar pessoas, de sustar atos normativos, de requisitar 

informações e de investigar por intermédio das Comissões Parlamentares de Inquérito. Por 

sua vez, o controle financeiro visa a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial dos órgãos da Administração Pública direta e indireta para verificar 

a legalidade, a legitimidade e a economicidade das receitas e despesas públicas, sendo 

exercido pelo Poder Legislativo com o auxílio dos Tribunais de Contas1159. 

De acordo com Phillip Gil França, a competência do Poder Legislativo de fiscalizar é 

uma atribuição constitucional derivada da concepção de freios e contrapesos, podendo ser 

desempenhada pelo controle parlamentar preventivo por meio do plenário legislativo 

(aprovação ou rejeição de propostas legislativas); pelo controle parlamentar direto repressivo 

por meio do plenário legislativo (sustação de atos que exorbitem a competência, julgar contas 

anuais e crimes de responsabilidade); pelo controle parlamentar preventivo pelas comissões 

legislativas (aprovação ou rejeição de propostas legislativas e comissão investigatória); pelo 

                                            
1159 GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa. 3ª ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2006, p. 142-143. 
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controle parlamentar preventivo e repressivo pelo poder de fiscalização (controle contábil, 

financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial)1160. 

Em resumo, os principais mecanismos institucionais de controle externo do Poder 

Legislativo sobre as atividades do Poder Executivo são consubstanciados nos seguintes: a) A 

Proposta de Fiscalização e Controle (PFC), que constitui em um mecanismo outorgado ao 

parlamentar para requer ações de fiscalização à comissão legislativa que versar sobre a 

matéria, por meio da especificação dos atos e a fundamentação das providências; b) A 

Solicitação de Informações ao Tribunal de Contas da União (SIT), que representa um 

mecanismo de prestação de contas do Tribunal de Contas da União à comissão legislativa 

responsável pela requisição, a respeito da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial dos gastos públicos, assim como de obrigar o fornecimento dos 

resultados das auditorias e inspeções realizadas pelo Tribunal de Contas da União; c) O 

Requerimento de Informação (RI), expressa um instrumento utilizado pelo órgão legislativo 

para requisitar informações a Ministros de Estado e aos agentes públicos subordinados 

diretamente a Presidência da República; d) A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) ou 

Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), que representa um mecanismo de 

fiscalização por meio de uma comissão temporária visando à apuração de irregularidades de 

fato determinado e com prazo definido de duração1161.     

A primeira atribuição de controle externo e de fiscalização do Poder Legislativo é 

aprovar ou autorizar os atos praticados pelo Poder Executivo por meio da edição de decreto-

legislativo ou por meio de resolução do Congresso Nacional. A Constituição Federal outorga 

ao Congresso Nacional (Poder Legislativo) as seguintes atribuições: a) autorizar a resolução 

sobre tratados, acordo e atos internacionais que impliquem encargos e compromissos 

gravosos ao patrimônio nacional (art. 49, inciso I, CF/88); b) autorizar o Presidente da 

República a declarar guerra, celebrar a paz e permitir que as forças estrangeiras transitem pelo 

território nacional (art. 49, inciso II, CF/88); c) autorizar o Presidente da República e o Vice-

presidente de se ausentarem do país, quando a ausência exceder o prazo de quinze dias (art. 

49, inciso III, CF/88); d) aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, bem como 

                                            
1160 FRANÇA, Phillip Gil. O Controle da Administração Pública: discricionariedade, tutela jurisdicional, 
regulação econômica e desenvolvimento. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 92-93. 
1161 PEDONE, Luiz; SANTOS, Bruno Ricardo Viana Sadeck dos; VALVERDE, Danielle Oliveira; SANTOS, 
Juliana Garcia dos. O controle pelo Legislativo. In: SPECK, Bruno Wilhelm (Org.). Caminhos da transparência: 
análise dois componentes de um sistema nacional de integridade. Campinas: Universidade Estadual de 
Campinas, 2002, p.204. 



464 

 

 

autorizar o estado de sítio (art. 49, inciso IV, CF/88); e) apreciar e aprovar os atos de 

concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão (art. 49, inciso XII, 

CF/88); f) aprovar iniciativas do Poder Executivo sobre atividade nucleares (art. 49, inciso 

XIV, CF/88); g) autorizar a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e 

lavra de riquezas minerais em terras indígenas (art. 49, inciso XVI, CF/88); f) aprovar a 

alienação e a concessão de terras públicas com área superior a 2.500 hectares (art. 49, inciso 

XVII, CF/88). 

O Poder Legislativo realizar um controle político do Poder Executivo por meio da 

aprovação e da autorização dos seus atos, sendo previamente submetido à apreciação dos 

parlamentares. O ato de aprovação ou autorização legislativa representa uma forma de 

fiscalização política das atividades do Poder Executivo. 

A segunda atribuição de controle externo e de fiscalização do Poder Legislativo é a 

sustação dos atos normativos editados pelo Poder Executivo que exorbitem o poder de 

regulação ou ultrapassem os limites da delegação para legislar, por meio de decreto legislativo 

expedido pelo Congresso Nacional, ou seja, a possibilidade de sustação do ato normativo do 

Poder Executivo pelo Parlamento representa um tipo de exercício de controle de verificação 

da legalidade e uma modalidade de controle preventivo de constitucionalidade do ato 

administrativo.  

Nesse passo, o Congresso Nacional poderá realizar o controle de constitucionalidade e 

possui prerrogativas constitucionais para: a) sustar os atos administrativos praticados pelo 

Poder Executivo que exorbitem os limites do poder regulamentar, uma vez que os decretos 

regulamentadores devem observar os limites formais e materiais estabelecidos pela lei e não 

poderá inovar na ordem jurídica (art. 49, inciso V, primeira parte, CF/88); b) sustar os atos 

administrativos praticados pelo Poder Executivo que extrapolem os limites da delegação 

legislativa, haja vista que o decreto não poderá ultrapassar os termos da delegação outorgada 

pelo Congresso Nacional (art. 49, inciso V, segunda parte, CF/88). 

A terceira atribuição de controle externo e de fiscalização do Poder Legislativo é 

julgar anualmente as contas do Poder Executivo e apreciar os relatórios do desempenho de 

gestão sobre o cumprimento da execução dos planos de governo. A norma constitucional 

outorga ao Congresso Nacional a possibilidade de realizar a análise dos relatórios sobre a 

execução dos planos de governo e de julgar as contas anuais do Presidente da República (art. 

49, inciso IX, CF/88). No entanto, o Chefe do Poder Executivo que não apresentar as contas 
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anuais para o Congresso Nacional, dentro de sessenta dias após a abertura da sessão 

legislativa, possibilitará à Câmara dos Deputados a execução da tomada de contas do 

Presidente da República (art. 51, inciso II, CF/88). 

A quarta atribuição de controle externo e de fiscalização do Poder Legislativo é a 

possibilidade de fiscalizar e controlar diretamente os atos e atividades do Poder Executivo, 

representando uma cláusula geral de fiscalização atribuída pela norma constitucional ao Poder 

Legislativo sobre os atos praticados pelo poder público. O Congresso Nacional ou suas 

respectivas casas - Câmara dos Deputados e Senado Federal - possuem uma faculdade 

constitucional exclusiva de realizar a fiscalização e o controle dos atos de gestão 

administrativa praticados pelo Poder Executivo e pela Administração Pública indireta, com a 

finalidade de assegurar a observância das normas da ordem jurídica e o atendimento do 

interesse público (art. 49, inciso X, CF/88). 

A fiscalização do Poder Legislativo sobre os atos administrativos do Poder Executivo 

será executada de modo geral e permanente, podendo ser provocado por terceiros ou iniciado 

por qualquer membro do Congresso Nacional (art. 2º, §2º, da Lei nº 7.295/84). O órgão 

responsável pela fiscalização dos atos do Poder Executivo é a Comissão de Fiscalização e 

Controle da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em que possui atribuições para 

solicitar a convocação de Ministros de Estado e dirigentes de entidades da Administração 

Pública indireta, para solicitar informações à Administração Pública sobre o assunto e a 

matéria submetida a fiscalização, para requisitar documentos públicos necessário para 

elucidação do objeto da fiscalização, bem como providenciar a realização de perícias e 

diligências (art. 4º da Lei nº 7.295/84). 

A quinta atribuição de controle externo e de fiscalização do Poder Legislativo é a 

convocação de autoridades públicas para prestar informações perante o órgão legislativo ou 

para encaminhar pedidos escritos de informações sobre assuntos determinados. A Câmara dos 

Deputados e o Senado Federal ou de suas respectivas Comissões possuem atribuições para 

convocar o comparecimento de Ministro de Estado ou dos titulares dos órgãos públicos 

subordinados ao Poder Executivo para prestarem informações, pessoalmente, sobre assunto 

previamente determinado (art. 50 CF/88). As mesas da Câmara dos Deputados e o Senado 

Federal também poderão encaminhar pedidos escritos de informação a Ministro de Estado ou 

aos titulares dos órgãos públicos subordinados ao Poder Executivo, podendo responder por 
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crime de responsabilidade se recusar prestarem informações ou prestarem informações falsas 

ao legislativo (art. 50, §2º, CF/88). 

O Senado Federal também possui a prerrogativa de realizar o controle externo do 

Poder Executivo, uma vez que possui as seguintes atribuições privativas: a) aprovar 

previamente, por meio de voto secreto, depois da arguição pública, a escolha de magistrados, 

Ministros do Tribunal de Contas da União, Governador de Território, presidente e diretores do 

Banco Central, Procurador-Geral da República e outros cargos públicos determinados pela lei 

(art. 52, inciso III, CF/88); b) aprovar previamente, por meio de voto secreto, depois da 

arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente 

(art. 52, inciso IV, CF/88); c) autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (art. 52, inciso V, CF/88); d) 

aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração de ofício do Procurador-Geral 

da República antes do término do seu mandato (art. 52, inciso XI, CF/88). 

A sexta atribuição de controle externo e de fiscalização do Poder Legislativo é 

processar e julgar o Chefe do Poder Executivo e Ministros por crimes de responsabilidade 

praticados no exercício das funções públicas, por meio do “impeachment”. O Senado Federal 

possui prerrogativa constitucional para processar e julgas as seguintes autoridades: a) 

Presidente e o Vice-Presidente da República, os Ministros de Estado e os Comandantes da 

Marinha, do Exército e da Aeronáutica por crimes de responsabilidade (art. 52, inciso I, 

CF/88); b) Ministros do Supremo Tribunal Federal, os m membros do Conselho Nacional de 

Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o 

Advogado-Geral da União por crimes de responsabilidade (art. 52, inciso II, CF/88). 

A sétima atribuição de controle externo e de fiscalização do Poder Legislativo é de 

discutir, aprovar, emendar ou rejeitar projetos de lei por intermédio de suas respectivas 

comissões legislativas, bem como poderá realizar o controle preventivo de constitucionalidade 

com fundamento na inconstitucionalidade formal ou material da proposta legislativa. A esse 

respeito, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados (art. 

58, §2º, CF/88 c/c art. 32, inciso IV, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados), a 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal (art. 58, §2º, CF/88 c/c art. 

101 do Regimento Interno do Senado Federal) e as Casas do Congresso Nacional (Câmara 

dos Deputados e Senado Federal) poderão controlar a constitucionalidade dos projetos de lei e 

da proposta de emenda constitucionalidade, rejeitando as propostas legislativas com 
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fundamento em sua inconstitucionalidade por violação de competência e procedimentos ou 

por violação aos valores constitucionais vigentes no Estado Democrático de Direito.   

A oitava atribuição de controle externo e de fiscalização do Poder Legislativo é a 

possibilidade de receber petições, reclamações ou representações contra atos e omissões 

praticados pelas autoridades e pelo poder público, no sentido de viabilizar a apuração das 

condutas abusivas e ilegais. As Comissões do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados 

e do Senado Federal poderão receber dos indivíduos e de qualquer pessoa interessada 

petições, reclamações e representações acerca das condutas perpetradas pelos agentes 

políticos (art. 58, §2°, inciso IV, CF/88). 

A nona atribuição de controle externo e de fiscalização do Poder Legislativo é a 

possibilidade de criação de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) investida de poderes 

para investigar irregularidades de fatos determinado e dentro de um período certo de duração. 

A Constituição Federal brasileira outorgou aos parlamentares, presentes nos órgãos 

legislativos, a faculdade de criar uma espécie de comissão legislativa, mediante requerimento 

de um terço de seus membros e com poderes instrutórios de investigação próprio aos das 

autoridades judiciais, destinada à apuração de fato determinado e por certo prazo de duração, 

sendo as conclusões e os respectivos documentos encaminhados ao Ministério Público para 

promover eventuais responsabilidades civil e penal dos agentes infratores (art. 58, §3°, CF/88 

c/c art. 1º da Lei nº 1.579/52). 

No sistema jurídico-constitucional brasileiro, o poder de fiscalização exercido por 

meio das Comissões Parlamentares de Inquérito representa um estatuto constitucional 

garantido às minorias parlamentares, tendo em vista que assegura o direito público subjetivo 

dos grupos minoritários do Poder Legislativo de participarem ativamente no processo de 

investigação legislativa. A disposição do art. 58, §3°, da Constituição Federal brasileira 

reconhece às minorias parlamentares o direito de investigar e o direito de oposição aos 

congressistas, assim como objetiva garantir a prerrogativa de instaurar a investigação 

parlamentar, por período certo, sobre fato determinado, independentemente da aquiescência 

das agremiações que compõem a maioria parlamentar1162. 

O poder de fiscalização parlamentar sobre as atividades dos agentes e dos órgãos 

públicos deve observar os limites materiais e respeitar as exigências estabelecidas pela 

                                            
1162 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança 26441/DF. Relator Ministro Celso de Mello, 
Tribunal Pleno, Brasília, DF, 25 de abril de 2007. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=606848>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
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Constituição Federal. Assim sendo, a instauração do inquérito parlamentar, garantido à 

minoria dos grupos congressistas ou aos parlamentares, depende da satisfação dos seguintes 

pressupostos constitucionais: a) a subscrição do requerimento de constituição da Comissão 

Parlamentar de Inquérito por, no mínimo, de um terço dos membros da respectiva casa 

legislativa (minoria qualificada); b) a indicação de fato determinado ou a descrição do objeto 

específico de investigação (especificidade); c) o estabelecimento de prazo certo de duração 

dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito (temporariedade). Nesse sentido, o 

cumprimento das exigências estabelecidas pela norma constitucional atribui um dever ao 

Presidente da casa legislativa de adotar os procedimentos subsequentes necessários para a 

instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito1163. 

Com efeito, no exercício de suas atribuições legais, a Comissão Parlamentar de 

Inquérito possui poderes instrutórios para colheita dos elementos probatórios do objeto 

específico investigado, tendo prerrogativas para determinar a realização de diligências 

necessárias à elucidação dos fatos, para requer a convocação de Ministros de Estado, para 

tomar depoimento de quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais, para ouvir as 

pessoas indiciadas, para inquirir testemunhas e para requisitar informações e documentos da 

Administração Pública direta e indireta (art. 2º da Lei nº 1.579/52). 

Os poderes de investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito compreendem as 

seguintes atribuições: a) realizar a inquirição de autoridades, investigados e de testemunhas, 

inclusive podendo decretar a condução coercitiva de testemunhas; b) realizar prisões em 

flagrante delito pela prática de crime; c) decretar a quebra de sigilo bancário, fiscal e do sigilo 

dos dados telefônicos da pessoa investigada. De acordo com o entendimento da Suprema 

Corte brasileira, a Comissão Parlamentar de Inquérito tem o poder de investigar imanentes ao 

natural exercício de suas atribuições, podendo decretar a quebra de sigilo fiscal, dos registros 

bancários e dos dados telefônicos de qualquer pessoa sujeita ao procedimento de investigação 

legislativa, mediante decisão fundamentada1164. 

Ademais, nos termos do art. 4º, §1º, da Lei Complementar nº 105/01, as Comissões 

Parlamentares de Inquérito também poderão obter informações e documentos sigilosos de que 

                                            
1163 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança 248319/DF. Relator Ministro Celso de Mello, 
Tribunal Pleno, Brasília, DF, 22 de junho de 2005. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=86189>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
1164 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança 236396/DF. Relator Ministro Celso de Mello, 
Tribunal Pleno, Brasília, DF, 16 de novembro de 2000. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=85997>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
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necessitarem para viabilizar o exercício de sua competência constitucional de investigação, 

devendo ser prestadas diretamente pelas instituições financeiras ou por intermédio do Banco 

Central do Brasil ou da Comissão de Valores Imobiliários.    

Em contrapartida, o Supremo Tribunal Federal possui julgados limitando os poderes 

de investigação, no sentido de que a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) não possui 

poderes absolutos e ilimitados perante a ordem jurídico-constitucional, assim como não 

possui atribuições para praticar determinados atos cuja realização é submetida ao postulado 

constitucional da reserva da jurisdição, que somente pode emanar por ordem do juiz. Em 

resumo, a Comissão Parlamentar de Inquérito não poderá se utilizar dos poderes instrutórios 

submetidos ao princípio constitucional da reserva de jurisdição, a saber: a) a comissão não 

poderá determinar a realização de diligências de busca e apreensão domiciliar; b) a comissão 

não poderá determinar a interceptação das comunicações telefônicas; c) a comissão não 

poderá decretar a prisão cautelar, exceto quando flagrante delito pela prática do crime de falso 

testemunho; d) a comissão não poderá decretar medidas assecuratórias - bloqueio ou 

indisponibilidade dos bens da pessoa investigada - para garantir a eficácia de eventual 

sentença penal condenatória1165. 

O motivo da limitação é que a norma constitucional garantiu única e exclusivamente 

ao Poder Judiciário a prerrogativa e o poder de decretar a medida cautelar de busca e 

apreensão domiciliar (art. 5º, inciso XI, CF/88), a medida cautelar de interceptação telefônica 

(art. 5º, inciso XII, CF/88) e a respectiva decretação de prisão de qualquer pessoa, ressaltada a 

hipótese de flagrante delito (art. 5º, inciso LXI, CF/88). 

Nesse passo, o controle externo do Poder Legislativo pela Comissão Parlamentares de 

Inquérito (CPI) é um mecanismo jurídico-político voltado ao combate da corrupção e ao 

abuso de poder, uma vez que possui o poder de investigar irregularidades perpetradas por 

agentes públicos. No sistema político brasileiro houve a descoberta de relevantes episódios de 

irregularidades por meio da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), que culminou no 

                                            
1165 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança 234521/RJ. Relator Ministro Celso de Mello, 
Tribunal Pleno, Brasília, 16 de setembro de 1999. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=85966>. Acesso em 16 de dez. 2016; 
BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança 234466/DF. Relator Ministro Ilmar Galvão, 
Tribunal Pleno, Brasília, DF, 18 de agosto de 1999. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=493844>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
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impedimento do Chefe do Poder Executivo Fernando Collor e na cassação do mandato de 

vários parlamentares envolvidos na prática de corrupção1166. 

Por outro lado, a décima atribuição do controle externo do Poder Legislativo consiste 

na sustação dos contratos administrativos revestidos de ilegalidade e celebrados pelo Poder 

Executivo. A Constituição Federal estabelece ao Congresso Nacional a prerrogativa de sustar 

contratos administrativos revestidos de vícios de ilegalidade e celebrados pelo Poder 

Executivo, por meio de solicitação do Tribunal de Contas (art. 71, §1°, CF/88). 

Por último, a Suprema Corte brasileira também reconhece a possibilidade da 

realização do controle preventivo de constitucionalidade de projetos de lei e a legitimidade 

ativa dos membros do Poder Legislativo para impetrar mandado de segurança da respectiva 

Casa de onde tramita a proposta legislativa, tendo como fundamento a inconstitucionalidade 

formal, em virtude da violação dos dispositivos constitucionais do devido processo legislativo 

e do desrespeito ao regimento interno da Casa Legislativa. A finalidade é impedir a tramitação 

de projetos de lei ou propostas de emenda constitucional por contrariar as normas da 

Constituição Federal e por não observar as regras do devido processo legislativo1167.  

Desse modo, os membros congressistas possuem o direito subjetivo de questionar em 

juízo a constitucionalidade da proposta legislativa e a legitimidade ativa “ad causam” para 

impetrar mandado de segurança perante o Poder Judiciário com o escopo de submeter à 

apreciação jurisdicional, a verificação da inconstitucionalidade formal de projeto de lei ou de 

proposta de emenda constitucional, em virtude da violação das regras de competência ou de 

procedimentos estabelecidos na ordem jurídico-constitucional brasileira1168. 

O exercício do controle político e do controle financeiro por parte do Poder 

Legislativo sobre os atos e atividades do Poder Executivo encontra fundamento nos ideais do 

constitucionalismo com o sistema da separação dos poderes e dos mecanismos de freios e 

contrapesos, haja vista que objetiva limitar o exercício do poder político e de impedir a prática 

do abuso de poder pelos governantes. No entanto, a crítica realizada ao controle do Poder 
                                            
1166 FIGUEIREDO, Marcelo; GARCIA, Monica Nicida. Corrupção e Direito Administrativo. In: SPECK, Bruno 
Wilhelm (Org.). Caminhos da transparência: análise dos componentes de um sistema nacional de integridade. 
Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 2002, p. 65. 
1167 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança 241381/DF. Relator Ministro Gilmar Mendes, 
Tribunal Pleno, Brasília, DF, 28 de novembro de 2002. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=86093>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
1168 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar no Mandado de Segurança 27931/DF. Relator 
Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, Brasília, DF, 27 de março de 2009. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28%2827931%2ENUME%2E+OU+2
7931%2EDMS%2E%29%29+NAO+S%2EPRES%2E&base=baseMonocraticas&url=http://tinyurl.com/j63ggrk
>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
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Legislativo brasileiro é de que o controle parlamentar é insuficiente à contenção dos abusos 

de poder praticados pelo Poder Executivo, por conta que a fiscalização preventiva é limitada e 

por inexistir a aplicação de responsabilidade política aos governantes, o que avulta a 

importância do exercício do controle realizado pelo Poder Judiciário para assegurar a 

observância e o cumprimento do ordenamento jurídico (Constituição e leis) pelos agentes 

públicos1169. 

Portanto, as atribuições concedidas ao Poder Legislativo - Câmara dos Deputados, 

Senado Federal e de suas respectivas comissões legislativas - pela ordem jurídico-

constitucional brasileira, constituem mecanismos de controle externo das atividades do poder 

público e de combate à corrupção, tendo em vista que tem o propósito de limitar o exercício 

abusivo do poder político.     

 

 

3.3.2 O controle externo pelo Tribunal de Contas e o papel fiscalizador das contas 

públicas 

 

 

O Tribunal de Contas é um órgão público técnico e responsável pela fiscalização da 

execução do orçamento e pelo controle externo das atividades da Administração Pública 

direta e indireta, haja vista que procura analisar os atos administrativos praticados pelo poder 

público e o respectivo cumprimento dos princípios da legalidade, da economicidade e da 

eficiência. O poder de fiscalização dos registros contábeis, financeiros, orçamentários, 

operacionais e patrimoniais da Administração Pública brasileira são atribuições conferidas aos 

Tribunais de Contas, os quais exercem a função de verdadeiros guardiões dos bens e dos 

recursos públicos.  

A principal função desempenhada pelos Tribunais de Contas é de controlar os atos 

administrativos praticados pelo poder público e de realizar a respectiva fiscalização das contas 

públicas - análise do ciclo orçamentário e dos procedimentos de registros de receitas e 

despesas -, com o objetivo de assegurar uma boa gestão dos recursos e a prestação dos 

serviços públicos com qualidade e eficiência aos seus usuários. 

                                            
1169 GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa. 3ª ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2006, p. 167. 
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Os Tribunais de Contas surgiram nos países de formação latina, sendo representado 

pela constituição de um órgão colegiado com a incumbência de exercer o controle dos atos 

relativos às receitas e as despesas dos órgãos da Administração Pública1170. Na ordem 

jurídico-política brasileira, o Tribunal de Contas surgiu pela primeira vez com a promulgação 

da Constituição Federal de 1891, possuindo atribuições institucionais para liquidar as contas 

das receitas e despesas públicas em conformidade com a legalidade. Os Tribunais de Contas 

brasileiros foram orientados fortemente pela tradição francesa, como instituições que visam à 

produção do veredicto sobre a correta aplicação dos recursos públicos1171. 

Em linhas gerais, os Tribunais de Contas são reconhecidos como órgãos públicos 

especializados com missão de auxiliar e orientar o Poder Legislativo no exercício do controle 

externo, dotados de independência para praticar atos administrativos de controle e de 

fiscalização das contas públicas1172. Segundo José dos Santos Carvalho Filho, o Tribunal de 

Contas é um órgão público integrante do Congresso Nacional, com atribuições constitucionais 

para auxiliar o Poder Legislativo no controle externo contábil e financeiro da Administração 

Pública, com autonomia e autogoverno1173. 

Os Tribunais de Contas são órgãos singulares com uma estrutura híbrida, pois 

combina as características de órgãos de controle de contas com perfil judicial e independente 

e as características de órgãos com perfil de auditoria que assessora o Poder Legislativo1174. 

Como se observa, detém a prerrogativa de apreciar e julgar as contas dos administradores e 

gestores dos recursos públicos, bem como de auxiliar o Congresso Nacional no exercício de 

seu controle externo, mediante a realização de fiscalização, inspeções e auditorias de natureza 

contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das atividades da Administração 

Pública brasileira. 

Em síntese, os Tribunais de Contas são órgãos públicos que integram a estrutura do 

Poder Legislativo, dotados de autonomia administrativa e financeira (autogoverno), com a 

função de realizar o controle externo, por meio de inspeções e auditorias de natureza contábil, 

                                            
1170 CITADINI, Antonio Roque. O controle externo da Administração Pública. São Paulo: Max Limonad, 1995, 
p. 14-15. 
1171 SPECK, Bruno Wilhelm; NAGEL, José. A fiscalização dos recursos públicos pelos Tribunais de Contas. In: 
SPECK, Bruno Wilhelm (Org.). Caminhos da transparência: análise dos componentes de um sistema nacional 
de integridade. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 2002, p. 231. 
1172 BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal anotada. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 946.  
1173 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 27ª ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 
1.022. 
1174 LOUREIRO, Maria Rita Garcia (Coord). Coordenação do Sistema de Controle da Administração Pública 
Federal n° 33/2011. Brasília: Ministério da Justiça, 2011 (série pensando o direito), p. 25. 
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financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, sobre os atos e atividades dos poderes da 

República e da Administração Pública brasileira, no sentido de verificar o cumprimento dos 

princípios da legalidade, da legitimidade, da economicidade, da impessoalidade e da 

eficiência. 

A autonomia e a prerrogativa de autogoverno outorgados aos Tribunais de Contas foi 

objeto de apreciação pela Suprema Corte brasileira, uma vez que reconheceu as atribuições e 

as prerrogativas de autonomia funcional, administrativa e financeira dos Tribunais de Contas 

para disciplinar sobre sua própria organização e o seu funcionamento interno1175. No 

julgamento da ADI 4190 MC-REF/RJ, o Supremo Tribunal Federal ressaltou a ausência de 

qualquer vínculo de subordinação institucional dos Tribunais de Contas ao Poder Legislativo, 

haja vista que possuem autonomia financeira, autogoverno e garantias da magistratura aos 

seus membros por expressa outorga constitucional, não estando subordinados ao Poder 

Legislativo e não são órgãos delegatários subalternos ou de mero assessoramento técnico. 

Portanto, os Tribunais de Contas são órgãos auxiliares do Poder Legislativo, sem 

subordinação e dependência, com competências para realizar por iniciativa própria inspeções 

e auditorias nas unidades administrativas dos Poderes Legislativos, Executivo e Judiciário1176. 

No cenário brasileiro, os Tribunais de Contas estão presentes nas esferas federal, 

estadual e municipal. No plano federal, o controle externo será exercido pelo Congresso 

Nacional com o auxílio do Tribunal de Contas da União. No plano estadual, o controle 

externo será exercido pela Assembleia Legislativa com o auxílio dos Tribunais de Contas 

Estaduais. Por último, na esfera municipal o controle externo será exercido pela Câmara 

Municipal de vereadores, com auxílio dos Tribunais de Contas Estaduais ou pelos Conselhos 

de Contas dos Municípios ou Tribunais de Contas dos Municípios, quando instituídos pelos 

Estados-membros. 

Por seu turno, os Tribunais de Contas praticam atos de natureza administrativa de 

controle e de fiscalização sobre atividades da Administração Pública, não sendo dotados de 

natureza legislativa ou de natureza jurisdicional. As decisões são dotadas de natureza 

administrativa porque buscam apreciar, examinar e julgar as contas dos gestores dos recursos, 

                                            
1175 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4421/TO. 
Relator Ministro Dias Toffoli, Brasília, DF, 06 de outubro de 2010. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=1237567>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
1176 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Referendo na Medida Cautelar na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 4190/RJ. Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, Brasília, DF, 10 de março de 
2010. Disponível em <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=612217>. Acesso 
em 16 de dez. 2016. 
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bens e valores do poder público. Ademais, cabe ressaltar as decisões administrativas diz 

respeito à regularidade das contas públicas e não atribui nenhuma responsabilidade restritiva 

de direitos, o que não impede aos interessados de recorrerem ao Poder Judiciário para revisar 

eventuais ilegalidades perpetradas pelos Tribunais de Contas. 

Nesse sentido, o Tribunal de Contas intervém no controle da execução orçamentária 

por meio de três planos distintos: a) no primeiro momento, o Tribunal de Contas poderá 

realizar o monitoramento da execução orçamentária durante o exercício financeiro; b) no 

segundo momento, o Tribunal de Contas poderá fiscalizar regularmente a legalidade das 

despesas públicas e a sua verificação da sua regularidade com a previsão orçamentária; c) no 

terceiro momento, o Tribunal de Contas poderá emitir parecer sobre as contas do poder 

público, sob o ponto de vista da legalidade e do ponto de vista da economicidade, eficácia e 

eficiência1177. 

A fiscalização abrange tanto as pessoas jurídicas de natureza pública e privada como 

as pessoas físicas, que tenham recebido recursos de origem do Estado, tendo em vista que a 

administração dos recursos públicos e o gerenciamento dos bens e valores estão sujeitos à 

prestação de contas para a população brasileira. Nos termos do art. 70, parágrafo único, da 

Constituição Federal são passíveis de controle pelo Tribunal de Contas qualquer pessoa física 

ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre 

dinheiros, bens e valores do poder público. Em contrapartida, os recursos privados e aqueles 

provenientes de exploração de atividade econômica ou da gestão de entidades privadas, 

resultantes dos lucros obtidos por bancos governamentais não são suscetíveis ao controle do 

Tribunal de Contas, haja vista que os valores integram o patrimônio privado e não do Estado. 

As disposições do art. 71 da Constituição Federal brasileira e do art. 1º da Lei nº 

8.443/92 estabelecem inúmeras atribuições aos Tribunais de Contas para exercer o controle 

financeiro sobre os poderes do Estado e dos órgãos da Administração Pública ou de entidades 

privadas que recebem recursos e valores de natureza pública. O controle externo do Poder 

Legislativo é realizado com o auxílio do Tribunal de Contas, que visa realizar a fiscalização 

contábil, financeira, orçamentária e patrimonial dos atos praticados pela Administração 

                                            
1177 CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MOREIRA, Vital. Constituição da República Portuguesa anotada. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 1.122. 
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Pública direta e indireta1178, assim como averiguar a compatibilidade ou a conformidade dos 

atos administrativos com os princípios da legalidade, da legitimidade e da economicidade1179. 

Como pode observar, a Constituição Federal garantiu ao Tribunal de Contas uma 

abrangente atividade fiscalizatória destinada à analise da legalidade formal dos atos 

administrativos e ao exame valorativo da legitimidade e da economicidade dos atos de 

ordenação de despesas públicas, da aplicação de subvenções e renúncias de receitas e da 

regularidade dos incentivos fiscais concedidos pelo poder público a terceiros. A coexistência 

do poder de fiscalização formal (legalidade) e de fiscalização material (economicidade) são 

informadas e direcionadas pela legitimidade dos atos administrativos praticados pelos agentes 

                                            
1178 As atribuições constitucionais outorgadas ao Tribunal de Contas objetivam auxiliar o Congresso Nacional no 
exercício de seu controle externo, por meio da realização da fiscalização das contas, dos recursos ou da 
utilização dos bens públicos. Os tipos de controle realizado pelos Tribunais de Contas se restringem aos 
seguintes atos de inspeções e auditoria: a) Controle Contábil: a fiscalização contábil consiste na correta 
formalização dos registros das receitas e despesas, bem como na verificação da adequação do balanço contábil 
ao patrimônio e ao orçamento destinado ao órgão público; b) Controle Financeiro: A fiscalização financeira 
representa o acompanhamento dos registros de depósitos e extratos bancários, empenhos, liquidação, 
pagamentos, ingresso de valores, movimentações financeiras. O controle financeiro é destinado à verificação dos 
registros e procedimentos das receitas e despesas realizadas pela Administração Pública, com a finalidade de 
fiscalizar as entradas e saídas dos recursos públicos; c) Controle Orçamentário: A fiscalização orçamentária 
consiste no acompanhamento da execução do orçamento e do controle do registro das rubricas orçamentárias, ou 
seja, busca verificar se as arrecadações e das despesas do poder público foram efetuados em conformidade com a 
Lei Orçamentária Anual (art. 75 da Lei nº 4.320/64); d) Controle Operacional: O controle operacional consiste 
na observância dos procedimentos legais e da adequação do ato em conformidade com a eficiência e 
economicidade. Em outras palavras, o controle operacional consiste na verificação do alcance das metas e dos 
resultados pelo poder público (desempenho) e se os atos administrativos estão compatíveis com a eficiência e a 
economicidade; e) Controle Patrimonial: O controle patrimonial consiste na fiscalização sobre os bens e o acervo 
do patrimônio publico constantes nos almoxarifados, nos estoques ou que estão sendo utilizados pela 
Administração Pública. O controle patrimonial é restrito à verificação do patrimônio do poder público (ativos e 
passivos).   
1179 Por outro lado, o objeto de apreciação das fiscalizações, inspeções e auditorias por parte dos Tribunais de 
Contas são destinadas à verificação dos seguintes aspectos: a) Legalidade: o controle visa verificar a legalidade 
dos atos administrativos, mediante o exame da compatibilidade do ato do poder público com as normas da ordem 
jurídica, ou seja, visa examinar a adequação da atividade administrativa com as disposições legais; b) 
Legitimidade: o controle representa a verificação da compatibilidade dos atos administrativos com os fins 
almejados pelo Estado e com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e publicidade. 
A verificação da legitimidade consubstancia no exame do ato administrativo em conformidade com moralidade e 
sua adequação quanto aos fins do Estado. c) Economicidade: o controle objetiva analisar a racionalização dos 
recursos e das despesas públicas para obter o melhor custo-benefício, de acordo com o orçamento público. No 
aspecto da economicidade, a Administração Pública deverá observar o custo-benefício das despesas públicas, 
com a finalidade de evitar desperdícios desnecessários e o comprometimento do orçamento público; d) 
Subvenções: a fiscalização versa sobre o emprego efetivo e adequado dos recursos públicos custados pela 
Administração Pública, ou seja, consiste na verificação das transferências de recursos públicos destinadas a 
cobrir despesas de custeio das entidades beneficiadas (art. 12, §3º, Lei 4.320/64); e) Renúncia de receitas: A 
fiscalização recai sobre as políticas de isenções, estímulos ou incentivos fiscais concedidos pela Administração 
Pública (anistia, remissões, subsídios, créditos presumidos, diminuição de alíquota). O controle consiste em 
examinar as renúncias de receitas estão em conformidade com a previsão legal e com o atendimento da 
indisponibilidade do interesse publico (art. 14 da Lei Complementar nº 101/00). 
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públicos, que exige o cumprimento das normas jurídicas e da consecução da finalidade 

pública1180. 

Os Tribunais de Contas possuem uma função de buscar o equilíbrio das contas 

públicas (receitas e despesas) por uma gestão responsável e transparente e de garantir o 

cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/99), tendo a 

prerrogativa de realizar o acompanhamento e a fiscalização das finanças públicas durante todo 

o exercício financeiro. A Lei Complementar nº 101/99 incorporou aos costumes políticos-

administrativos a preocupação com os limites dos gastos públicos pelos gestores municipais, 

estaduais e federais, estabelecendo o exercício de uma gestão fiscal responsável na 

arrecadação e execução do orçamento público1181. 

Por conseguinte, os instrumentos de fiscalização utilizados pelos Tribunais de Contas 

compreendem o acompanhamento, o monitoramento, o levantamento, a auditoria e as 

inspeções1182, os quais possibilitam a averiguação dos atos e das atividades do poder público 

por iniciativa própria do Tribunal de Contas ou por meio de provocações de terceiras pessoas 

interessadas, mediante a realização de denúncias ou representações contra ilegalidades e 

abusos de poder praticadas pelos agentes públicos. 

Em suma, as atribuições legais de controle externo dos Tribunais de Contas podem ser 

subdivididas em múltiplas atividades e competências, nos seguintes grupos: atribuições 

                                            
1180 GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa. 3ª ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2006, p. 151. 
1181 FONSECA, Francisco; ANTUNES, Fernando; SANCHES, Oscar. Os controles internos. In: SPECK, Bruno 
Wilhelm (Org.). Caminhos da transparência: análise dos componentes de um sistema nacional de integridade. 
Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 2002, p. 39. 
1182 Os instrumentos de fiscalização outorgados pela lei aos Tribunais de Contas são os seguintes: a) 
Levantamento (art. 238 RITCU): o levantamento é o instrumento de fiscalização utilizado pelo Tribunal de 
Contas para tomar conhecimento sobre a organização e o funcionamento dos órgãos e entidades públicas acerca 
da utilização dos sistemas e programas de natureza contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial, bem como 
para identificar os instrumentos de fiscalização e avaliar a viabilidade da realização de fiscalizações de rotina; b) 
Auditoria (art. 239 RITCU): a auditoria consiste no instrumento de fiscalização utilizado pelo Tribunal de 
Contas para examinar a legalidade e a legitimidade dos atos administrativos praticados pelos agentes públicos, 
sobre o seu aspecto contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial, bem como para avaliar o desempenho dos 
órgãos e entidades públicas (sistemas operacionais, programas, projetos e atividades governamentais), em 
relação à economicidade, eficiência e eficácia; c) Inspeção (art. 240 RITCU): a inspeção representa o mecanismo 
de fiscalização utilizado pelo Tribunal de Contas para suprir omissões e lacunas de informações, esclarecer 
dúvidas ou apurar denúncias ou representações realizada por terceiros, com a finalidade de verificar a legalidade, 
legitimidade, economicidade e eficiência dos atos administrativos praticados pelos agentes públicos; d) 
Acompanhamento (art. 241 RITCU): o acompanhamento representa o instrumento de fiscalização utilizado pelo 
Tribunal de Contas para examinar por um período predeterminado, a legalidade e a legitimidade dos atos 
administrativos em seu aspecto contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial, bem como a respectiva 
avaliação do desempenho dos órgãos e entidades públicas em relação à economicidade, eficiência e eficácia; e) 
Monitoramento (art. 243 RITCU): o monitoramento é o instrumento de fiscalização utilizado pelo Tribunal de 
Contas para verificar o cumprimento das deliberações e os resultados alcançados pela Administração Pública. 
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investigativas, atribuições corretivas e cautelares, atribuições jurisdicionais, atribuições 

punitivas, atribuições informativa e opinativa e atribuições declaratórias1183. Nessa 

perspectiva, os Tribunais de Contas têm prerrogativa jurídico-constitucional de: a) fiscalizar 

as contas das unidades da Administração Pública direta e indireta, por meio de auditoria e 

inspeções de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial; b) julgar 

tecnicamente as contas dos administradores públicos; c) aplicar sanções administrativas aos 

responsáveis pela ilegalidade de execução da despesa ou pela irregularidade de contas; d) 

prestar informações ao Poder Legislativo (Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, 

Senado Federal e às Comissões legislativas) quando requisitado; e) expedir recomendações 

aos poderes públicos para proceder a correção das ilegalidades dos atos administrativos. 

A primeira atribuição do Tribunal de Contas é apreciar as contas anualmente 

apresentada pelo Poder Executivo, mediante a elaboração de prévio parecer sobre a sua 

legalidade, legitimidade e economicidade. A disposição constitucional concede ao Tribunal de 

Contas a prerrogativa de apreciar as contas anuais prestadas pelo Presidente da República, por 

meio da elaboração de parecer prévio e no prazo de sessenta dias contados a partir do seu 

recebimento, sobre a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos da gestão pública 

(art. 71, inciso I, CF/88 c/c art. 36 da Lei nº 8.443/92). 

No exame da legalidade, da legitimidade, da economicidade e da eficiência sobre os 

atos administrativos geradores das despesas públicas, os Tribunais de Contas poderão 

contribuir para o aperfeiçoamento do desempenho das atividades administrativas e para 

garantir uma boa gestão pública1184. A função do Tribunal de Contas é de exercer o controle 

posterior à execução do orçamento do poder público e de examinar a compatibilidade entre o 

orçamento aprovado e a sua execução. Desse modo, a decisão do Tribunal de Contas sobre o 

controle técnico da execução do orçamento é meramente opinativa, cabendo ao Congresso 

Nacional julgar por meio de decisão política e não tecnicamente o Chefe do Poder 

Executivo1185.  

                                            
1183 SPECK, Bruno Wilhelm; NAGEL, José. A fiscalização dos recursos públicos pelos Tribunais de Contas. In: 
SPECK, Bruno Wilhelm (Org.). Caminhos da transparência: análise dos componentes de um sistema nacional 
de integridade. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 2002, p. 232-236. 
1184 SPECK, Bruno Wilhelm; NAGEL, José. A fiscalização dos recursos públicos pelos Tribunais de Contas. In: 
SPECK, Bruno Wilhelm (Org.). Caminhos da transparência: análise dos componentes de um sistema nacional 
de integridade. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 2002, p. 242. 
1185 BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil (promulgada em 5 
de outubro de 1988): arts, 70 a 90. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 20-21. 



478 

 

 

A segunda atribuição do Tribunal de Contas é de realizar o julgamento das contas dos 

gestores públicos e daqueles que causarem danos ao erário. Os Tribunais de Contas têm 

poderes para julgar as contas dos agentes responsáveis pelo gerenciamento dos recursos, dos 

bens e valores da Administração Pública direta e indireta, bem como para julgar as contas dos 

agentes que derem causa a perda, ao extravio ou as irregularidades que resulte em danos ao 

erário (art. 71, inciso II, da Constituição Federal c/c art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.443/92). 

A principal tarefa dos Tribunais de Contas é aprovar ou reprovar as contas dos 

gestores públicos, haja vista que os processos decisórios interno da instituição são orientados 

para a tarefa da aprovação de contas públicas. O processo de contas se desdobra em uma fase 

de instrução a cargo do corpo técnico e em uma fase de julgamento conduzido pelo relator do 

processo, mediante a observância do princípio do contraditório1186. 

A terceira atribuição do Tribunal de Contas é de apreciar a legalidades dos atos 

administrativos de admissão de pessoal e de concessões de aposentadorias perante a 

Administração Pública direta e indireta. A norma constitucional estabeleceu uma incumbência 

ao Tribunal de Contas para apreciar a legalidade dos atos de admissão de pessoal, dos atos de 

concessão de aposentadorias, de reformas e de pensões praticados pela Administração Pública 

direta e indireta, para fins de registro (art. 71, inciso III, CF/88 c/c art. 1º, inciso V, da Lei nº 

8.443/92).  

A finalidade do exercício do controle externo de legalidade por parte do Tribunal de 

Constas é proceder a verificação da compatibilidade do ato administrativo com os dispositivos 

legais e de impedir eventuais irregularidades com a contratação de pessoal ou com a 

concessão de benefícios previdenciários, custeados indevidamente pelo poder público. 

A quarta atribuição do Tribunal de Contas é realizar auditorias e inspeções, de ofício 

ou mediante provocação de terceiros, de natureza contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial nas unidades dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. A 

Constituição Federal brasileira outorgou ao Tribunal de Contas a faculdade de proceder, por 

iniciativa própria ou mediante solicitação do Poder Legislativo e de suas respectivas 

comissões legislativas, o exercício de fiscalização de natureza contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial das unidades e dos órgãos do poder público (art. 71, 

inciso IV, CF/88 c/c art. 1º, inciso II, da Lei nº 8.443/92). 

                                            
1186 SPECK, Bruno Wilhelm; NAGEL, José. A fiscalização dos recursos públicos pelos Tribunais de Contas. In: 
SPECK, Bruno Wilhelm (Org.). Caminhos da transparência: análise dos componentes de um sistema nacional 
de integridade. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 2002, p. 247. 
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O Tribunal de Contas também poderá realizar o controle e a análise dos relatórios de 

execução orçamentária e de gestão fiscal do poder público, podendo realizar o 

acompanhamento do cumprimento da lei de diretrizes orçamentárias, expedindo 

recomendações aos gestores das finanças públicas para que regularizem os vícios no curso do 

exercício financeiro1187. 

A quinta atribuição do Tribunal de Contas é fiscalizar os recursos repassados pela 

União aos Estados-membros, ao Distrito Federal e aos Municípios, mediante convênio, 

acordo ou ajustes. Nesse sentido, o Tribunal de Contas poderá proceder a fiscalização da 

aplicação dos recursos repassados pelo órgão federal aos entes da federação brasileira por 

meio da celebração de convênios, de acordos, ajustes ou de outros instrumentos previstos em 

lei (art. 71, inciso VI, CF/88). 

A sexta atribuição do Tribunal de Contas é de prestar informação sobre a fiscalização 

contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre os resultados de auditoria 

e inspeções, quando solicitadas pelo Poder Legislativo. A Constituição Federal reconheceu o 

dever do Tribunal de Contas de prestar informação sobre as fiscalizações de natureza contábil, 

financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, bem como sobre os resultados de 

auditoria e inspeções realizadas nos órgãos públicos, quando forem solicitadas oficialmente 

pelo Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal ou pelas 

respectivas comissões legislativas, com a finalidade de auxiliar na realização do controle dos 

atos e atividades administrativas (art. 71, inciso VII, CF/88). 

A sétima atribuição do Tribunal de Contas consiste na aplicação de sanções previstas 

em lei e de multa proporcional ao dano causado ao erário aos responsáveis pela ilegalidade da 

despesa e pela irregularidade das contas. Nessa perspectiva, o Tribunal de Contas possui a 

prerrogativa jurídico-constitucional de aplicar sanções previstas em lei, de ressarcimento ou 

de multa em valores proporcionais ao dano causado ao erário, para os responsáveis pela 

ilegalidade da execução da despesa ou pela irregularidade das contas (art. 71, inciso VIII, 

CF/88 c/c art. 1º, inciso IX, da Lei nº 8.443/92).  

Nestes termos, o Tribunal de Contas também poderá proceder à aplicação de multa aos 

responsáveis pelas seguintes condutas: a) pelas contas julgadas irregulares que não resultar 

em débitos ao erário; b) pela prática de atos administrativos com graves transgressões das 

normas jurídicas; c) pelos atos de gestão ilegítimo ou antieconômico que resulte dano ao 
                                            
1187 GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa. 3ª ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2006, p. 154. 
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erário; d) pelo não atendimento das diligências determinadas pelo Relator ou da decisão 

exarada pelo Tribunal de Contas, dentro do prazo estabelecido; e) pela obstrução do exercício 

das auditorias e inspeções; e) pela sonegação de fornecer processos, documentos ou 

informações durante as auditorias e inspeções; f) pela reincidência de descumprimento de 

determinação do Tribunal de Contas (art. 58 da Lei nº 8.443/92).  

Com efeito, as decisões que resultarem na imputação de débitos - ressarcimento ou 

multa - terão eficácia de título executivo (art. 71, §3º, CF/88), sendo dispensável a inscrição 

dos débitos de ressarcimento ou da multa no cadastro de dívida ativa, uma vez que a própria 

norma constitucional atribui uma eficácia executiva às decisões sancionadoras proferidas 

pelos Tribunais de Contas. A multa imposta aos responsáveis pela prática de irregularidades e 

pela malversação dos recursos públicos poderá ser cobrada na esfera administrativa ou por 

meio do ajuizamento de ação judicial, por parte do poder público beneficiário da condenação 

do Tribunal de Contas1188. 

A oitava atribuição do Tribunal de Contas é de conceder prazo para que o órgão 

público adote providências ao exato cumprimento da lei, quando houver a constatação de 

ilegalidades. A Constituição Federal faculta ao Tribunal de Contas a possibilidade de assinar 

prazo para que a Administração Pública direta e indireta ou o agente responsável adote as 

providências necessárias para assegurar o cumprimento das normas jurídicas, quando 

constatada a ilegalidade do ato ou do contrato administrativo (art. 71, inciso IX, CF/88 c/c art. 

45 da Lei nº 8.443/92).  

No entanto, na hipótese do poder público ou do agente responsável deixar de adotar as 

medidas de adequação de cumprimento da lei no prazo estipulado pela decisão, o Tribunal de 

Contas realizará a sustação da execução do ato administrativo, procederá a comunicação da 

decisão para a Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, bem como aplicará multa 

administrativa ao agente responsável (art. 71, inciso X c/c art. 45, §1º, da Lei nº 8.443/92). 

Em relação ao contrato administrativo, o Tribunal de Contas comunicará o Congresso 

Nacional, para que adote a suspensão do contrato e solicite imediatamente ao Poder Executivo 

à adoção das medidas cabíveis para fazer cumprir a lei (art. 45, §2º, da Lei nº 8.443/92). 

Não obstante, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o Tribunal de Contas não 

possui a prerrogativa para declarar a anulação ou para decretar a suspensão da execução do 

                                            
1188 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 510034/AC. Relator 
Ministro Eros Grau, Segunda Turma, Brasília, DF, 24 de junho de 2008. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/-
paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=541801>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
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contrato administrativo celebrado pelo poder público, porém tem o poder de realizar a 

notificação da autoridade administrativa, determinando que o responsável promova a anulação 

do contrato administrativo e da licitação da qual se originou, por meio da aplicação do 

princípio da autotutela, sob pena de imposição de sanções de aplicação de multa ou de 

ressarcimento ao erário1189. 

A oitava atribuição do Tribunal de Contas é de promover a representação sobre as 

irregularidades ou dos abusos de poder aos órgãos competentes. Como se observa, o Tribunal 

de Contas possui a prerrogativa de representar aos órgãos competentes - Poder Legislativo, 

Poder Executivo, Poder Judiciário, Ministério Público e demais órgãos ou entidades públicas -

, a constatação de indícios de irregularidades ou de abusos de poder cometidos no exercício 

das funções públicas, mediante a indicação do suposto ato administrativo ilegal e das 

responsabilidades previstas no ordenamento jurídico (art. 71, inciso XI, CF/88 c/c art. 1º, 

inciso VIII, da Lei nº 8.443/92).  

Para Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves, os Tribunais de Contas devem 

providenciar a imediata comunicação dos atos ilegais e dos abusos de poder ao órgão do 

Ministério Público, quando os vícios dos atos não forem meras irregularidades formais e 

quando não tiverem legitimidade para aplicar as sanções previstas em lei1190. A faculdade 

atribuída ao Tribunal de Contas de realizar a comunicação dos indícios de ilegalidades e de 

abuso de poder constatadas durante o exercício de sua fiscalização constitui um instrumento 

de controle externo indispensável para possibilitar a abertura de processos investigatórios de 

natureza administrativa, civil e penal em desfavor dos agentes responsáveis, bem como para 

garantir a boa administração dos recursos e da prestação dos serviços públicos. 

A nona atribuição do Tribunal de Contas é receber e decidir sobre comunicações de 

denúncias de irregularidades ou de ilegalidades por parte de qualquer pessoa física, partido 

político, associação ou sindicato interessada. A norma jurídico-constitucional brasileira 

estabeleceu um dever ao Tribunal de Contas de receber de comunicações de denúncias de 

irregularidades ou de ilegalidades cometidas pelo poder público ou por seus agentes, bem 

como proceder a sua apuração em caráter sigiloso (art. 74, §2°, CF/88 c/c art. 53 da Lei nº 

8.443/92). 

                                            
1189 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança 23550/DF. Relator Ministro Marco Aurélio, 
Tribunal Pleno, Brasília, DF, 04 de abril de 2001. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=85979>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
1190 GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa. 3ª ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2006, p. 155. 
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A décima atribuição do Tribunal de Contas é decidir sobre consulta formulada pela 

autoridade competente, em que suscita dúvidas sobre a aplicação de atos normativos 

concernentes a matéria de sua competência. A legislação concede ao Tribunal de Contas um 

dever de decidir sobre consultas apresentadas pelo poder público ou por autoridades 

competentes, acerca de suscitação de dúvidas sobre aplicação dos dispositivos legais ou atos 

regulamentares de assuntos e matérias de sua competência (art. 1º, inciso XVII, da Lei nº 

8.443/92). A resposta do Tribunal de Contas à consulta tem caráter normativo e representa 

prejulgamento da tese suscitada.  

A décima primeira atribuição do Tribunal de Contas é realizar o controle incidental de 

constitucionalidade dos atos do poder público. A Súmula nº 347 do Supremo Tribunal Federal 

estabelece que o Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições constitucionais, poderá 

apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público. Nestes termos, o Tribunal 

de Contas tem a prerrogativa de verificar a constitucionalidade do ato normativo praticado 

pela Administração Pública direta e indireta, por meio da análise da compatibilidade formal e 

material do ato normativo com a Constituição Federal, assim como determinar a suspensão da 

execução do ato com fundamento na sua inconstitucionalidade. 

No momento da fiscalização da regularidade das contas públicas, o Tribunal de Contas 

possui atribuições para proceder à análise da compatibilidade do preceito normativo que 

embasou os atos de gestão financeira dos agentes públicos com a Constituição Federal, em 

que poderá ser posteriormente revisto pelo Poder Judiciário por meio de controle difuso de 

constitucional1191. 

No julgamento da medida cautelar no mandado de segurança 25.888/DF, o Ministro 

Gilmar Mendes determinou em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão proferida 

pelo Tribunal de Contas da União em desfavor da Petrobrás (Petróleo Brasileiro S.A) para 

resguardar os interesses econômicos e político. No caso em análise, o Tribunal de Contas da 

União determinou aos gestores da Petrobrás (Petróleo Brasileiro S.A) que se abstivessem de 

aplicar o Regulamento de Procedimento Licitatório Simplificado editado pelo Presidente da 

República (Decreto 2.745/98), com fundamento na sua inconstitucionalidade, bem como 

                                            
1191 GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa. 3ª ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2006, p. 152. 
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determinou que aplicassem as regras previstas na Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações), sob 

pena de sanções1192. 

Como se depreende, o Tribunal de Contas não possui competência constitucional para 

declarar a inconstitucionalidade do ato normativo, tendo em vista que a prerrogativa de 

pronunciar sobre a inconstitucionalidade da norma foi outorgada, exclusivamente, aos poderes 

Legislativo, Executivo e ao Judiciário, mediante a realização do controle preventivo ou 

sucessivo de constitucionalidade. Todavia, nada impede que o Tribunal de Contas aprecie a 

constitucionalidade formal e material do ato normativo editado pelo poder público com a 

Constituição Federal e, também, determinando a suspensão da execução do ato, com 

fundamento na sua inconstitucionalidade. 

Por outro lado, o art. 44, §2º, da Lei nº 8.443/92 estabelece que o Tribunal de Contas 

poderá, em medida cautelar, determinar o afastamento temporário das funções públicas e 

decretar a indisponibilidade de bens do agente responsável por prazo não superior ao de um 

ano, com o objetivo de garantir o ressarcimento dos supostos danos objeto de apuração e para 

assegurar a utilidade das deliberações finais do órgão.  

Em que pese a Constituição Federal não ter disciplinado expressamente a respeito 

dessa prerrogativa cautelar, a norma constitucional outorgou aos Tribunais de Contas, de 

forma tácita, a competência para determinar o afastamento temporário das funções e para 

decretar a indisponibilidade dos bens dos responsáveis envolvidos nas ilegalidades ou 

irregularidades, com fundamento nos poderes gerais de cautela e na sua compatibilidade com 

o sistema de controle externo das contas públicas (inspeções e auditorias de natureza contábil, 

financeira, orçamentária, operacional e patrimonial - sobre as contas públicas). 

A competência não escrita, também reconhecida como competência implícita tem sua 

origem no sistema jurídico norte americano, em que os “implied powers” são prerrogativas 

atribuídas aos órgãos de soberania e não estão expressos na Constituição Federal, mas estão 

adequados à consecução das finalidades institucionais e a realização das tarefas 

constitucionais, com o objetivo de densificar as competências previamente atribuídas pela 

norma constitucional. Por outro lado, os poderes implícitos possuem limites e restrições, 

tendo em vista que não podem subverter a separação dos poderes e a independência dos 

                                            
1192 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar no Mandado de Segurança 25888/DF. Relator 
Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, Brasília, DF, 22 de março de 2006. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28%2825888%2ENUME%2E+OU+2
5888%2EDMS%2E%29%29+NAO+S%2EPRES%2E&base=baseMonocraticas&url=http://tinyurl.com/jsq9j6w
>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
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órgãos de soberania do Estado estabelecidos pela Constituição. Ou seja, os poderes 

complementares são decorrentes de uma conexão material das competências e não poderão 

afetar as atribuições de outros órgãos constitucionais1193. 

No julgamento do Mandado de Segurança 24.510/DF, a Suprema Corte brasileira 

reconheceu as seguintes competências atribuídas ao Tribunal de Contas da União: a) fiscalizar 

procedimentos licitatórios realizados pelo poder público; b) determinar a suspensão cautelar 

dos procedimentos licitatórios; c) examinar os editais de licitação publicados; d) a 

legitimidade para expedir de medidas cautelares com a finalidade de prevenir lesões ao erário 

e de garantir a efetividade das decisões administrativas do Tribunal de Contas, nos termos do 

art. 276 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União1194. Do mesmo modo, na 

Medida Cautelar em Mandado de Segurança 26.547/DF, o Ministro Celso de Mello ressaltou 

que o poder geral de cautela outorgado ao Tribunal de Contas - para determinar 

recomendações, para adotar providências à invalidação do processo licitatório, para suspender 

a execução do contrato administrativo -, tem por objetivo assegurar o cumprimento da lei, 

bem como impedir eventuais lesões ocasionadas ao erário e de garantir a efetividade de suas 

decisões administrativas1195. 

                                            
1193 CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MOREIRA, Vital. Fundamentos da Constituição. Coimbra: Coimbra, 
1991, p. 190-191. 
1194 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança 24510/DF. Relatora Ministra Ellen Gracie, 
Brasília, DF, 19 de novembro de 2003. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=86146>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
1195 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar no Mandado de Segurança 26547/DF. Relator 
Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, Brasília, DF, 23 de maio de 2007. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28%2826547%2ENUME%2E+OU+2
6547%2EDMS%2E%29%29+NAO+S%2EPRES%2E&base=baseMonocraticas&url=http://tinyurl.com/j74gzjo
>. Acesso em 16 de dez. 2016. A teoria dos poderes implícitos foi construída pela decisão histórica da Suprema 
Corte dos Estados Unidos da América do caso Mc Culloch v. Maryland, em 1819, reconhecendo a outorga de 
poderes implícitos ao Congresso para execução das competências expressas pela norma constitucional, com o 
objetivo de criar um governo funcional, ou seja, ressalta que a outorga de competência expressa pela 
Constituição a determinado órgão do Estado importa em deferimento implícito dos meios necessários à integral 
realização dos fins que lhe foram atribuídos. Por sua vez, os poderes implícitos do Tribunal de Contas são 
poderes gerais de cautela decorrente da prerrogativa institucional de forma implícita das atribuições que a 
Constituição outorgou aos Tribunais de Contas.  Os provimentos cautelares compõem uma das atribuições do 
Tribunal de Contas, como instrumento vocacionado em tornar efetivo as múltiplas e relevantes competências que 
foram outorgadas pela norma constitucional, bem como para resguardar eventuais lesões ao patrimônio público. 
Deste modo, as atribuições dos poderes expressos conferidas ao Tribunal de Contas, reconhece também, de 
forma implícita, a possibilidade da Corte de Contas conceder provimentos cautelares para tornar efetiva suas 
decisões e neutralizar situações de lesividade ao erário. O instrumento do poder de cautela exercido pelo 
Tribunal de Contas é compatível com a função do controle externo e da fiscalização financeira e orçamentária 
das contas públicas, que visa à regularidade das finanças estatais e prevenir eventuais lesões ao erário, bem como 
impedir o retardamento na apreciação do mérito e frustrar o resultado da deliberação final. Por tais razões, a 
concessão de provimentos cautelares pela Corte de Contas, fundamentada nos pressupostos da existência de 
plausibilidade jurídica "fumus boni juris" e na possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação 
"periculum in mora", não desrespeita a garantia do contraditório, tendo em vista a justificativa da situação de 
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Em contrapartida, no exercício de suas funções fiscalizatórias, o Tribunal de Contas 

não possui legitimidade para determinar a decretação do sigilo bancário de pessoas físicas ou 

jurídicas para apurar indícios de irregularidades. O Supremo Tribunal Federal já pronunciou 

sobre a ilegitimidade do Tribunal de Contas para ordenar a decretação da quebra do sigilo de 

dados bancário ou para requisitar informações que importem na quebra de sigilo bancários 

dos responsáveis, uma vez que a Lei Complementar nº 105/01não atribuiu competência e 

poderes de decretação do sigilo bancário ao Tribunal de Contas1196. 

Do mesmo modo, no julgamento do Mandado de Segurança 22.801/DF, a Suprema 

Corte entendeu no sentido de que o Tribunal de Contas da União não possui legitimidade e 

poderes para determinar a quebra do sigilo de dados bancários constantes no Banco Central 

do Brasil, tendo em vista que a norma constitucional atribuiu, restritivamente, a prerrogativa 

da quebra de sigilo ao Poder Judiciário por meio de decisão fundamentada e ao Poder 

Legislativo Federal e às Comissões Parlamentares de Inquérito, depois da prévia aprovação do 

pedido pelo Plenário da Câmara dos Deputados, pelo Plenário do Senado Federal ou do 

Plenário de suas respectivas Comissões Parlamentares de Inquérito1197. 

Portanto, os poderes gerais de cautela conferidos aos Tribunais de Contas - 

determinação do afastamento das funções e a decretação da indisponibilidade de bens dos 

agentes públicos - estão inseridos implicitamente pela Constituição Federal brasileira nas 

competências desempenhadas pelas Cortes de Contas, ou seja, consiste numa prerrogativa 

institucional que decorre das atribuições outorgadas pela norma constitucional para garantir o 

seu adequado funcionamento e o alcance de suas finalidades institucionais, com a obtenção do 

resultado útil das suas decisões administrativas. 

As atribuições outorgadas ao Tribunal de Contas, de maneira expressa ou implícita 

pela Constituição Federal, são indispensáveis para viabilizar o exercício do controle externo 

da Administração Pública brasileira, no sentido de prevenir a prática de atos ilícitos por parte 

dos agentes públicos e de impedir a dilapidação do patrimônio e os desvios de recursos 

públicos. Como se depreende, as atribuições constitucionais dos Tribunais de Contas 

                                                                                                                                        
urgência do risco de comprometer o interesse público (evitar lesões) ou de frustração da deliberação final 
(morosidade). 
1196 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança 22934/DF. Relator Ministro Joaquim Barbosa, 
Brasília, DF, 17 de abril de 2012. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=1973260>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
1197 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança 22801/DF. Relator Ministro Menezes Direito, 
Tribunal Pleno, Brasília, DF, 17 de dezembro de 2007. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=515133>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
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representam instrumentos destinados ao combate à corrupção e da improbidade 

administrativa, uma vez que poderá tomar providências em momento anterior à consolidação 

dos atos administrativos ou poderá cessar as irregularidades para garantir o cumprimento das 

normas jurídicas e da probidade administrativa1198. 

Dessa forma, o Tribunal de Contas é um órgão estatal que exerce o controle externo 

dos atos e atividades Administração Pública direta e indireta brasileira, por meio da 

fiscalização dos registros contábeis, das operações financeiras, das receitas e despesas 

públicas, da execução orçamentária, dos sistemas operacionais e dos resultados patrimoniais 

(acréscimos e diminuição). Em outras palavras, consiste em um órgão vocacionado ao 

combate da corrupção porque desempenha uma função de realizar avaliações, auditorias e 

inspeções no poder público, com o intuito de constatar as irregularidades, identificar os 

responsáveis pela malversação dos recursos públicos e de realizar o levantamento das lesões e 

dos danos causadas ao erário. 

 

 

3.3.3 O controle externo pelo Ministério Público e a sua atuação em defesa da ordem 

democrática e dos princípios constitucionais  

 

 

O art. 127 da Constituição Federal brasileira estabelece que o Ministério Público 

representa uma instituição essencial à função jurisdicional do Estado, que visa a defesa da 

ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. De 

acordo com Adilson Abreu Dallari, o Ministério Público é uma instituição estatal reconhecida 

e consagrada na ordem jurídica brasileira, dotada de poderes e responsabilidades, em que 

possui um caráter instrumental destinado à realização do interesse público de toda a 

coletividade1199. 

O Ministério Público é um órgão do Estado que integra a organização judicial 

brasileira, dotados de independência funcional e de autonomia administrativo-financeira, com 

a função de defender a ordem jurídica, os interesses difusos e coletivos e do Estado 

                                            
1198 MARTINS JÚNIOR, Wallace Paiva. Probidade Administrativa. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 164. 
1199 DALLARI, Adilson Abreu. Obrigatoriedade de realização de Inquérito Civil. In: FIGUEIREDO, Carlos 
Maurício; NÓBREGA, Marcos. Administração Pública: Direito Administrativo, financeiro e gestão pública: 
prática, inovações e polêmicas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 11. 
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Democrático de Direito. A instituição exerce uma relevante função de controle e na 

fiscalização dos atos e atividades da Administração Pública direta e indireta, tendo 

prerrogativas institucionais atribuídas pela norma constitucional para defesa da ordem 

jurídica, dos direitos difusos e coletivos, do patrimônio público e social. 

No período romano, a instituição era designada em dois sentidos distintos, a saber: no 

primeiro sentido, o Ministério Público atuava como “procuratores caesaris” do império 

romano e era encarregado pela defesa dos seus interesses em juízo e da administração dos 

bens do imperador; no segundo sentido, o Ministério Público atuava como “defensor 

civitatis” dos romanos, sendo responsável pelo ajuizamento de ações contra os criminosos1200. 

Por outro lado, a maioria dos publicistas entendem que o Ministério Público surgiu na França, 

a partir do século XIII, através da edição da ordenança do Rei Felipe IV, que criou a figura de 

Procuradores do Rei (“Procurreurs de Roi”) com atribuições para defender os interesses da 

coroa, para assegurar a execução das ordens e das leis e para desempenhar o processo 

acusatório de natureza penal1201. 

Nesse sentido, cabe ressaltar que a estruturação do Ministério Público brasileiro 

compreende as instituições do Ministério Público da União (Federal, Trabalhista, Militar e do 

Distrito Federal e Territórios) e o Ministério Público dos Estados. Por sua vez, a norma 

constitucional reconheceu a figura do Ministério Público de Contas, que nada mais é do que a 

atuação do Ministério Público perante os Tribunais de Contas (art. 130 CF/88). Por 

conseguinte, o cargo e a carreira do Ministério Público de Contas se diferem da atuação do 

Ministério Público comum. O Ministério Público de Contas é um órgão especial com atuação 

exclusiva nos processos administrativos perante o Tribunal de Contas e, de outro lado, o 

Ministério Público comum é uma instituição independente com atuação judicial e 

extrajudicial1202. 

A ordem jurídico-constitucional brasileira atribuiu ao Ministério Público a 

incumbência de exercer o controle externo do poder público, por meio de ações judiciais ou 

por meio dos instrumentos extrajudiciais, destinados à defesa do patrimônio público e da 

                                            
1200 MEDAUAR, Odete. Controle da Administração Pública. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 
165.  
1201 BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal anotada. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 1187; 
MAZZILLI, Hugo Nigro. Regime Jurídico do Ministério Público: análise da Lei Orgânica Nacional do 
Ministério Público, aprovada pela Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 
42-43; 
1202 CITADINI, Antonio Roque. O controle externo da Administração Pública. São Paulo: Max Limonad, 1995, 
p. 68. 
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moralidade administrativa, com o objetivo de impedir o abuso de poder ou para 

responsabilizar e buscar a reparação dos danos causados pelos atos lesivos e ilegais cometidos 

pelos infratores. As funções institucionais designam as atividades de seu ofício e as 

atribuições outorgadas em favor dos membros do Ministério Público e, por outro lado, os 

instrumentos de atuação representam os mecanismos previstos na ordem jurídica pelos quais 

os membros do Ministério Público poderão exercer suas funções no cumprimento de suas 

finalidades institucionais1203. 

A legislação atribui várias prerrogativas aos membros do Ministério Público e 

instrumentos de combate à corrupção, com a finalidade de cumprir a missão institucional de 

defensor do patrimônio público e da moralidade administrativa, tendo a prerrogativa jurídico-

constitucional de exercer a fiscalização dos atos praticados pelos agentes públicos; requisitar 

informações e documentos perante a Administração Pública direta e indireta; representar à 

autoridade competente (órgãos públicos) para adotar as providencias cabíveis no sentido de 

apurar, sanar, prevenir ou corrigir as ilegalidades praticadas no exercício das funções 

públicas; apresentar proposta de termo de ajustamento de conduta com os interessados ou aos 

infratores; expedir recomendações ou sugestões aos funcionários públicos para adoção de 

medidas no combate à corrupção em defesa da moralidade administrativa e do patrimônio 

público e social; promover o ajuizamento de ação penal ou de ação civil pública para 

responsabilizar os agentes imputados nos atos de corrupção. 

A possibilidade da intervenção do Ministério Público nas atividades da Administração 

Pública e nos atos praticados pelos agentes públicos, no exercício de suas funções, representa 

uma forma de exercício de controle externo das ações do poder público. Os instrumentos 

judiciais (ações civis e ações penais) e os instrumentos extrajudiciais (recomendações, 

audiências e consultas públicas, requisições e termos de ajustamento de conduta) foram 

criados pela ordem jurídico-constitucional e atribuídos ao Ministério Público para possibilitar 

o cumprimento dos seus deveres institucionais e de sua missão constitucional de garantir a 

defesa e a respectiva proteção do patrimônio público e da moralidade administrativa.  

De acordo com Odete Medauar, a função de controle exercido pela instituição sobre as 

ações e omissões do poder público encontra respaldo na Constituição Federal e nas 

legislações infraconstitucionais. A atuação de controle externo desempenhado pelo Ministério 

                                            
1203 MAZZILLI, Hugo Nigro. Regime Jurídico do Ministério Público: analise da Lei Orgânica Nacional do 
Ministério Público, aprovada pela Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 
621-622. 
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Público recai sobre as autoridades, as entidades e aos órgãos públicos de todos os níveis da 

federação brasileira, podendo adotar medidas de instauração de inquérito civil público, 

emissão de recomendações, expedição de relatórios e realização de termo de ajustamento de 

conduta com os infratores1204.  

Do mesmo modo, Antonio Roque Citadini explica que o Ministério Público é 

legitimado para exercer o controle externo perante a Administração Pública. Nesse passo, 

reconhece existir um vínculo de colaboração entre os órgãos de controle externo da 

Administração Pública (Tribunais de Contas) com a instituição do Ministério Público, quando 

houver representações formuladas pelos órgãos de fiscalização, com a finalidade de apurar os 

indícios de ilegalidade e irregularidades constatados1205. 

As funções institucionais do Ministério Público devem estar direcionadas pelo zelo do 

interesse social ou individual indisponível, bem como pelo zelo dos interesses difusos e 

coletivos. A norma constitucional elencou os principais instrumentos de atuação do Ministério 

Público no sentido de promover a aplicação e a execução das leis, bem como para proteger os 

interesses e os direitos coletivos, difusos e individuais indisponíveis1206. A extensão das 

atividades e os poderes de controle externo do Ministério Público sobre as atividades da 

Administração Pública estão previstos legalmente, pois exerce o papel fiscalizador de 

conformação da ordem jurídica e a função de verificar a correlação da atuação do poder 

público com as determinações e finalidades legais1207. 

Os instrumentos e as funções extrajudiciais desempenhadas pelos membros do 

Ministério Público são meios alternativos de resolução de conflito e poderão ser utilizados 

como procedimentos preparatórios para atuação judicial1208. Por seu turno, Maria Sylvia 

Zanella Di Pietro reconhece que a instituição do Ministério Público desempenha uma 

relevante função em relação ao controle da Administração Pública, por conta das atribuições 

outorgadas pela Constituição Federal, haja vista que os seus membros poderão oferecer 

denúncias contra autoridades públicas por crimes cometidos no exercício de suas funções, 
                                            
1204 MEDAUAR, Odete. Controle da Administração Pública. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 
165. 
1205 CITADINI, Antonio Roque. O controle externo da Administração Pública. São Paulo: Max Limonad, 1995, 
p. 69. 
1206 MAZZILLI, Hugo Nigro. Regime Jurídico do Ministério Público: analise da Lei Orgânica Nacional do 
Ministério Público, aprovada pela Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 
363. 
1207 FRANÇA, Phillip Gil. O Controle da Administração Pública: discricionariedade, tutela jurisdicional, 
regulação econômica e desenvolvimento. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 110-111. 
1208 MEDAUAR, Odete. Controle da Administração Pública. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 
165. 
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promover o ajuizamento de ação civil pública para defesa de interesses difusos, coletivos e de 

repressão à improbidade administrativa, bem como expedir notificações, requisitar 

informações e documentos para elucidação dos fatos e requisitar diligências 

investigatórias1209. 

Em linhas gerais, o Ministério Público possui a faculdade de realizar o controle 

externo preventivo dos atos da Administração Pública direta e indireta, por meio da expedição 

de recomendações administrativas, promoção de audiências públicas, consultas populares, 

instauração de inquérito civil público para apuração de irregularidades e celebração de termos 

de ajustamento de conduta. Do mesmo modo, no controle externo repressivo, o Ministério 

Público possui atribuições para promover o ajuizamento de ações civis públicas e de ações 

penais para responsabilizar o agente infrator e para buscar o ressarcimento dos prejuízos 

causados ao erário. 

A primeira atribuição de controle externo do Ministério Público é de oferecer ação 

penal contra qualquer pessoa, na forma da lei. A Constituição Federal brasileira outorgou em 

favor do Ministério Público uma prerrogativa privativa de promover ação penal perante o 

Poder Judiciário, com a finalidade de responsabilizar e de assegurar a aplicação de sanções 

penais aos infratores da ordem jurídica (art. 129, inciso I, CF/88 c/c art. 25, inciso III, da Lei 

nº 8.625/93).  

A ordem jurídica reconheceu a legitimidade ativa e a função institucional privativa do 

Ministério Público de promover ação penal pública na forma da lei. O Ministério Público é o 

titular privativo da ação penal, na condição de “dominus litis”, tendo legitimidade jurídica 

para promover ação penal pública mediante o oferecimento de denúncia em face dos autores 

da infração penal. Nesse sentido, o art. 24 do Código de Processo Penal estabelece que os 

crimes de ação pública serão promovidos por meio de denúncia oferecida pelo Ministério 

Público, com a finalidade de apurar o cometimento de infrações penais e de assegurar a 

aplicação das sanções aos seus autores perante o órgão jurisdicional. 

A ação penal consubstancia na faculdade que o membro do Ministério Público possui 

de postular uma prestação jurisdicional, visando responsabilizar os infratores e de postular a 

aplicação de sanções jurídico-penais. Trata-se de um direito público subjetivo de exercer a 

pretensão punitiva em juízo e de requerer provimento jurisdicional para aplicar o direito penal 

objetivo em face do autor da infração penal.  

                                            
1209 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 24ª ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 736. 
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A formalização da acusação penal por meio do oferecimento da denúncia não 

depende, necessariamente, de prévia instauração de inquérito policial. Os membros do 

Ministério Público poderão promover a ação penal pública e iniciar a “persecutio criminis in 

judicio”, desde que disponha de elementos mínimos de informação (autoridade e de 

materialidade), que o habilitem a deduzir a acusação penal em juízo, independentemente de 

prévia investigação criminal1210. 

Portanto, a prerrogativa dos membros do Ministério Público de promoverem a ação 

penal pública quando dispuser de elementos mínimos de informação (autoridade e de 

materialidade), por meio do oferecimento de denúncia, representa um relevante instrumento 

de combate à corrupção e ao abuso de poder, uma vez que objetiva garantir a 

responsabilização do autor da prática delitiva e da respectiva aplicação das sanções jurídico-

penais pelo Poder Judiciário.  

A segunda atribuição de controle externo do Ministério Público é de instaurar 

inquérito civil público e de promover ação civil pública para resguardar a proteção do 

patrimônio público e social, do meio ambiente e dos interesses difusos e coletivos. A norma 

assegurou a prerrogativa jurídico-constitucional ao Ministério Público para realizar a 

instauração de inquérito civil público e para promover o ajuizamento de ação civil pública, 

com o objetivo de: a) concretizar a proteção, a prevenção e a reparação dos danos causados 

aos interesses e direitos transidividuais (difusos, coletivos e individuais indisponíveis e 

homogêneos); b) anular ou declarar a nulidade de atos lesivos ao patrimônio público e à 

moralidade administrativa cometidas pela Administração Pública direta e indireta e pelas 

pessoas jurídicas privadas que recebem recursos públicos (art. 129, inciso III, CF/88 c/c art. 

25, inciso IV, da Lei nº 8.625/93). 

O inquérito civil público é um procedimento instaurado para apuração de atos lesivos 

aos interesses ou direitos transindividuais a cargo do Ministério Público, servindo de base 

para colheita de provas para viabilizar o ajuizamento de ações civis públicas (instrumento 

extrajudicial)1211. Por outro lado, a ação civil pública é uma ação ajuizada pelos membros do 

                                            
1210 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 89837/DF. Relator Ministro Celso de Mello, Segunda 
Turma, Brasília, DF, 20 de outubro de 2009. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=605906>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
1211 MAZZILLI, Hugo Nigro. Regime Jurídico do Ministério Público: analise da Lei Orgânica Nacional do 
Ministério Público, aprovada pela Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 
383. Para Hugo Nigro Mazzilli, o inquérito civil público é um instrumento eficaz para defesa de interesses e 
direitos transindividuais na ordem jurídica, por conta dos seguintes motivos: a) permite a redução do 
ajuizamento de ações judiciais, quando houver a desnecessidade depois de efetuada as investigações; b) viabiliza 
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Ministério Público destinada à defesa e proteção dos interesses e direitos transindividuais e de 

assegurar a respectiva responsabilização do infrator causador das lesões e dos danos aos 

direitos difusos e coletivos (instrumento judicial). 

O inquérito civil público é regulamentado por um ato normativo - Resolução nº 

23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) -, que procurou estabelecer 

diretrizes para instauração do instrumento investigatório e procedimentos para a sua 

condução. O inquérito civil público é um instrumento investigatório de natureza extrajudicial 

em que os membros do Ministério Público possuem a prerrogativa de investigar uma conduta 

ou de apurar um determinado fato, visando o ajuizamento de ação civil pública ou a tomada 

de providências para defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos1212. 

Por seu turno, a ação civil pública é regulamentada pela Lei nº 7.347/85, em que 

estabelece um conjunto de regras procedimentais visando à responsabilização dos sujeitos 

causadores das lesões e dos danos aos direitos difusos e coletivos (meio ambiente, 

consumidor, improbidade administrativa, ordem urbanística, bens e direitos de valor artístico, 

estético, histórico, turístico e paisagístico). Do mesmo modo, a ação civil pública por ato de 

improbidade administrativa encontra disciplinada pela Lei nº 8.429/92, que estabelece 

sanções aplicáveis aos agentes públicos e aos particulares pela prática de atos que importem 

no enriquecimento ilícito do agente, que causam prejuízos ao erário ou que atentem contra os 

princípios ético-normativos da Administração Pública brasileira. 

A possibilidade de instauração de inquérito civil público e do ajuizamento de ação 

civil pública por atos de improbidade administrativa por parte dos membros do Ministério 

Público representa uma medida voltadas para o combate da corrupção no sistema jurídico 

brasileiro, uma vez que permite a fiscalização e o controle externo das atividades do poder 

público e possibilita a respectiva postulação de ações judiciais junto aos órgãos jurisdicionais, 

visando a responsabilização dos sujeitos infratores e a respectiva aplicação de sanções de 

natureza jurídica. 

Ademais, o art. 6º, inciso XIV, alínea “f”, da Lei Complementar nº 75/93, preconiza o 

poder do Ministério Público de promover ações necessárias ao exercício de suas funções 

institucionais, visando resguardar a defesa da probidade administrativa (moralidade pública). 

                                                                                                                                        
o ajuizamento de ações civis com melhores condições e mais aparelhada; c) permite a realização do termo de 
ajustamento de conduta com os infratores. 
1212 ALVES, Leonardo Barreto Moreira; BERCLAZ, Márcio Soares. Ministério Público em ação: atuação 
prática jurisdicional e extrajurisdicional. 4ª ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 102. 
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A norma jurídica confere uma liberdade de atuação aos membros do Ministério Público para 

adotar quaisquer medidas para concretizar a proteção da probidade administrativa e a lisura do 

exercício das funções públicas, mediante a observância dos princípios que regulam as 

atividades da Administração Pública (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência) e, também para impedir ou responsabilizar as condutas de ilegalidades e o abuso 

de poder cometidos pelos agentes públicos ou terceiros. 

No entanto, os membros do Ministério Público devem se utilizar de meios menos 

gravosos para atingir o seu objetivo de proteger o patrimônio da coletividade, devendo, 

obrigatoriamente, realizar a instauração de inquérito civil público como procedimento 

preliminar à propositura de ação civil pública de responsabilidade, com o intuito de colher os 

elementos probatórios acerca da autoria e das condutas lesivas com maior segurança. No 

entanto, a instauração de inquérito civil público será dispensada quando houver robustos 

elementos probatórios que permitem o ajuizamento da ação civil pública perante o órgão 

jurisdicional1213. 

A terceira atribuição de controle externo do Ministério Público é de ajuizar ações 

diretas de inconstitucionalidade ou de promover representações para fins de intervenção da 

União e dos Estados-membros (art. 129, inciso IV, CF/88 c/c art. 25, incisos I e II, da Lei nº 

8.625/93). O Ministério Público poderá ajuizar ação direta de inconstitucionalidade ou de 

ação declaratória de constitucionalidade perante o Poder Judiciário, com o escopo de suscitar 

a verificação da compatibilidade das espécies normativas em face da Constituição Federal.  

A Constituição Federal brasileira atribuiu ao Procurador-Geral da República a 

prerrogativa de realizar a propositura de ações diretas perante o Supremo Tribunal Federal 

para examinar a compatibilidade formal e material do ato normativo à luz da Constituição 

Federal (art. 103, inciso VI, CF/88). A legitimidade ativa do Ministério Público para suscitar 

o controle de constitucionalidade representa um instrumento de exercício de controle externo 

sobre os atos do Poder Executivo e do Poder Legislativo, haja vista que visa retirar do 

ordenamento jurídico os atos normativos revestidos de vício de inconstitucionalidade. 

A Constituição também assegurou a obrigatoriedade do Procurador-Geral da 

República ser previamente ouvido e de manifestar por meio de parecer nas ações direta de 

                                            
1213 DALLARI, Adilson Abreu. Obrigatoriedade de realização de Inquérito Civil. In: FIGUEIREDO, Carlos 
Maurício; NÓBREGA, Marcos. Administração Pública: Direito Administrativo, financeiro e gestão pública: 
prática, inovações e polêmicas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 23-24. 
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inconstitucionalidade, bem como em todos os processos de competência jurisdicional do 

Supremo Tribunal Federal (art. 103, §1º, CF/88). 

A quarta atribuição de controle externo do Ministério Público é expedir notificações 

nos processos administrativos de sua competência e requisitar informações e documentos para 

fins de instrução do processo. A Constituição Federal brasileira outorgou em favor dos 

membros do Ministério Público as prerrogativas institucionais: a) realizar a instauração de 

processos administrativos de sua competência para proteger direitos ou para apurar 

irregularidades; b) expedir notificações nos processos administrativos para colher 

depoimentos ou para obter esclarecimentos, bem como requisitar condução coercitiva pela 

Polícia Civil e Militar em caso de injustificado comparecimento; c) requisitar informações, 

exames periciais e documentos das autoridades federais, estaduais e municipais e da 

Administração Pública direta e indireta; d) promover inspeções e diligências investigatórias 

perante o poder público; e) requisitar informações e documentos para pessoas jurídicas 

privadas para instruir os processos administrativos; f) requisitar à autoridade competente a 

instauração de sindicância ou de procedimento administrativo disciplinar (art. 129, inciso VI, 

CF/88 c/c art. 25, incisos I, II e III, da Lei nº 8.625/93). 

Por seu turno, o representante do Ministério Público, no exercício de suas atribuições 

institucionais, poderá requisitar a instauração de sindicâncias perante a autoridade competente 

dos órgãos públicos, sendo que quando constatar as ilegalidades e as irregularidades 

praticadas pelos agentes públicos lhe é facultado promover requisições para instauração de 

sindicâncias, com a finalidade de apurar os fatos e aplicar as devidas cominações legais (art. 

26, inciso III, da Lei nº 8.625/93). 

Os membros do Ministério Público devem procurar elementos probatórios para 

comprovar as irregularidades e para instruir o processo administrativo, por meio de requisição 

de documentos, de informações, de exames periciais, de inquisição de pessoas e da postulação 

de quebra de sigilo de dados fiscais, bancários ou telefônicos dos investigados perante o Poder 

Judiciário. No entanto, quando houver interesse em obter documentos e informações relativas 

ao emprego de verbas e de recursos do poder público, os membros do Ministério Público 

podem requisitar às autoridades bancárias e fiscais, documentos e informações que necessitam 
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para instruir as investigações no processo administrativo, sendo dispensada a ordem 

judicial1214. 

No julgamento do Mandado de Segurança 21.729-4/DF, o Supremo Tribunal Federal 

reconheceu a legitimidade do Ministério Público para requisitar documentos e informações 

das instituições financeiras sobre nomes de beneficiários de empréstimos concedidos pela 

instituição com recursos públicos subsidiados do erário federal, a fim de instruir 

procedimentos administrativos em prol da defesa do patrimônio público e da moralidade 

administrativa. Ademais, entendeu que a requisição ministerial dispensa autorização judicial 

para obter os documentos e informações, tendo em vista que as verbas públicas não estão 

protegidas pelo sigilo bancário por conta do princípio constitucional da publicidade dos 

documentos e informações públicas1215. 

A quinta atribuição de controle externo do Ministério Público é requisitar diligências 

investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicando os fundamentos jurídicos e suas 

manifestações processuais. Os membros do Ministério Público poderão requisitar diligências 

investigatórias e a respectiva instauração de inquéritos policiais às autoridades policiais 

competentes (estaduais ou federais), mediante a indicação dos fundamentos jurídicos, assim 

como possuem a faculdade de realizar o acompanhamento e as investigações nos inquéritos 

policiais (art. 129, inciso VIII, CF/88 c/c art. 26, inciso IV, da Lei nº 8.625/93). 

A outorga constitucional de funções de polícia judiciária à instituição policial não 

impede e exclui a participação e a possibilidade de o Ministério Público, na condição de 

“dominus litis”, determinar a abertura de inquéritos policiais, requisitar esclarecimentos e 

diligências investigatórias, estar presente e acompanhar investigações junto a órgãos e agentes 

policiais e de quaisquer atos de investigação penal, sem prejuízo de outras medidas que lhe 

pareçam indispensáveis à formação da sua “opinio delicti”1216. 

Como se depreende, o Ministério Público possui o poder de requisitar a instauração de 

inquérito policial para apuração do cometimento de infrações penais e para coletar elementos 

informativos na formação do seu convencimento “opinio delicti”, assim como poderá realizar 

                                            
1214 FIGUEIREDO, Marcelo; GARCIA, Monica Nicida. Corrupção e Direito Administrativo. In: SPECK, Bruno 
Wilhelm (Org.). Caminhos da transparência: análise dos componentes de um sistema nacional de integridade. 
Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 2002, p. 60. 
1215 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança 21729/DF. Relator Ministro Marco Aurélio, 
Tribunal Pleno, Brasília, DF, 05 de outubro de 1995. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=85599>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
1216 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 89837/DF. Relator Ministro Celso de Mello, Segunda 
Turma, Brasília, DF, 20 de outubro de 2009. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/-
paginador.jsp?docTP=AC&docID=605906>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
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o acompanhamento de sua tramitação junto às autoridades policiais. Em relação aos crimes de 

ação penal pública, o inquérito policial poderá ser iniciado por meio da requisição formulada 

pelo membro do Ministério Público (art. 5º, II, do Código de Processo Penal), sendo que a 

autoridade policial deve dar cumprimento às requisições ministeriais. 

Não obstante, o Supremo Tribunal Federal reconheceu os poderes investigatórios de 

natureza criminal por parte do Ministério Público e a possibilidade de instaurar inquéritos 

para apurar o cometimento de infrações penais e de colher elementos informativos. Nesse 

sentido, o Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria e 

por prazo razoável de duração, investigações de natureza penal, desde que respeitados os 

direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação 

do Estado, observados o princípio da reserva constitucional de jurisdição (quebras de sigilos e 

mandados de busca e apreensão) e as prerrogativas profissionais dos advogados1217. 

O Conselho Nacional do Ministério Público editou a Resolução nº 13/06, com o 

objetivo de regulamentar a instauração e tramitação do procedimento investigatório criminal 

pelo Ministério Público1218. Os membros do Ministério Público possuem a faculdade de 

instaurar e presidir procedimentos investigatórios criminais - instrumento de natureza 

administrativa e inquisitorial -, destinado à apuração da prática de infrações penais de 

natureza pública e de servir como preparação e embasamento para o juízo de propositura de 

ação penal. 

 A vantagem da investigação criminal conduzida pelo Ministério Público consiste na 

independência funcional de realizar uma eficiente investigação sobre determinado fato que, 

em virtude dos interesses e das pessoas envolvidas, poderiam não ser investigados da mesma 

forma pela autoridade policial. A investigação também poderá ter um menor custo econômico 

e ser mais célere, haja vista que os membros do Ministério Público, como titulares da ação 

penal pública, poderão dirigir sua atividade à colheita elementos informativos que 

                                            
1217 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 593727/MG. Relator Ministro Cezar Peluso, 
Tribunal Pleno, Brasília, DF, 14 de maio de 2015. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=9336233>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
1218 CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Resolução nº 13, de 02 de outubro de 2006. 
Disponível em: <http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Normas/Resolucoes/Resolucao_n%C2%BA_13-
_alterada_pela_Res._111-2014.pdf>. Acesso em 12 de nov. 2016. 
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efetivamente importem para a investigação, no sentido de viabilizar a propositura da ação 

penal1219. 

A sexta atribuição de controle externo do Ministério Público é receber a comunicação 

ou notícias de irregularidades, petições e reclamações por qualquer pessoa ou pelo poder 

público. A legislação estabeleceu um dever aos membros do Ministério Público de receber 

notícias de irregularidades, petições e reclamações de qualquer natureza por parte das pessoas 

interessadas ou por parte dos órgãos públicos fiscalizadores, bem como deverá promover a 

apuração dos indícios de irregularidade e tomar as providências cabíveis para responsabilizar 

os infratores (art. 27, parágrafo único, incisos I e III, da Lei nº 8.625/93). 

A função dos membros do Ministério Público receberem comunicações de 

irregularidades e de abusos de poder cometidos pelos agentes públicos por órgãos da 

Administração Pública e por outros poderes do Estado não resulta em invasões de 

competências ou usurpação das funções, porque a finalidade da norma jurídica é criar canais 

de comunicações estáveis para viabilizar controle do poder1220 e para combater a prática dos 

atos de corrupção. 

A sétima atribuição de controle externo do Ministério Público é a possibilidade de 

expedir recomendações para a Administração Pública direta e indireta, visando à melhoria dos 

serviços públicos e a promoção de audiências públicas e consultas populares, mediante a 

participação da coletividade e de pessoas interessadas (cidadãos, especialistas, associações e 

entre outras entidades). A ordem jurídica concedeu em favor dos membros do Ministério 

Público as seguintes faculdades institucionais: a) expedir recomendações destinadas ao poder 

público, visando à melhoria dos serviços públicos e quando versar sobre questões de 

relevância pública, bem como para garantir o respeito e a proteção dos interesses e dos 

direitos transindividuais (art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93 c/c art. 27, 

parágrafo único, inciso IV, segunda parte, da Lei nº 8.625/93); b) promover a realização de 

audiências públicas e de consultas populares mediante a participação da sociedade (cidadãos, 

especialistas, associações, entre outros), com a finalidade de debater temas controvertidos e de 

                                            
1219 CALABRICH, Bruno. Investigação Criminal pelo Ministério Público: uma renitente e brasileira polêmica. 
In: FARIAS, Cristiano Chaves; ALVES, Leonardo Barreto Moreira; ROSENVALD, Nelson. Temas atuais do 
Ministério Público. 5ª ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 744. 
1220 FONSECA, Francisco; ANTUNES, Fernando; SANCHES, Oscar. Os controles internos. In: SPECK, Bruno 
Wilhelm (Org.). Caminhos da transparência: análise dos componentes de um sistema nacional de integridade. 
Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 2002, p. 39. 
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colher informações e opiniões das pessoas sobre o objeto da discussão (art. 27, parágrafo 

único, inciso IV, primeira parte, da Lei nº 8.625/93). 

Nesse sentido, os membros do Ministério Público poderão expedir recomendações 

direcionadas aos órgãos públicos, como meras sugestões - sem caráter vinculativo aos 

destinatários -1221, com o objetivo de assegurar o aprimoramento da qualidade dos serviços 

públicos ou a proteção dos interesses e direitos difusos e coletivos previstos na ordem 

jurídica. A recomendação administrativa ou a notificação recomendatória é um documento em 

que o Ministério Público emite uma posição ou uma orientação ao destinatário para adotar 

determinada conduta, advertindo de que o descumprimento implicará adoção das medidas e 

providências cabíveis previstas na ordem jurídica1222. 

Por outro lado, os membros do Ministério Público também poderão promover a 

realização de consultas públicas para obter a opinião pública das pessoas e das entidades 

sobre determinado assunto, por meio de manifestações formalizadas em peças instrutórias, 

assim como poderão promover a realização de audiências públicas destinas à obtenção de 

manifestações das pessoas e entidades, por meio da provocação de debates em sessão pública 

para discussão sobre determinado assunto específico1223. 

No exercício de suas atribuições, os membros do Ministério Público poderão realizar 

reuniões com o objetivo de instruir um procedimento ou assunto específico ou realizar 

audiências públicas com a finalidade de ouvir a sociedade sobre um determinado tema. Nesse 

sentido, as audiências públicas e as reuniões permitem a participação da sociedade e os 

espaços de diálogos sobre determinados assuntos, sendo mecanismos que possibilitam a 

                                            
1221 MAZZILLI, Hugo Nigro. Regime Jurídico do Ministério Público: analise da Lei Orgânica Nacional do 
Ministério Público, aprovada pela Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 
625. Sobre os aspectos da eficácia das recomendações, quando houver recusa injustificada no atendimento ou 
acatamento das sugestões por parte dos agentes responsáveis, os membros do Ministério Público poderão dispor 
do ajuizamento de ações civis públicas ou de ações penais.  
1222 ALVES, Leonardo Barreto Moreira; BERCLAZ, Márcio Soares. Ministério Público em ação: atuação 
prática jurisdicional e extrajurisdicional. 4ª ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 42-43. Nesse sentido, a 
recomendação administrativa é um tipo de instrumento de atuação extrajudicial do membro do Ministério 
Público, sendo atrelada aos seguintes elementos: a) realização da narrativa dos fatos; b) exposição da 
fundamentação jurídica; c) apresentação do posicionamento recomendado com indicação do seu conteúdo para 
adoção de uma conduta (ação ou omissão) sobre uma determinada situação. O seu objetivo é aconselhar ou 
sugerir ao destinatário a adoção de uma determinada conduta para adequar ou corrigir uma situação de 
irregularidade, sob pena de serem adotadas medidas judiciais ou extrajudiciais cabíveis.  
1223 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 27ª ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 
996. 
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aproximação da instituição com a sociedade e que legitimam a atuação do Ministério Público 

sobre determinada situação1224. 

A oitava atribuição de controle externo do Ministério Público é a possibilidade de 

celebração de termo de ajustamento de conduta com os interessados, visando à adequação das 

condutas irregulares a ordem jurídica. Nestes termos, o art. 5º, inciso I e §6º, da Lei nº 

7.347/85 estabelece que o Ministério Público tem legitimidade para celebrar com os 

interessados (infratores), o compromisso de ajustamento de conduta irregular dos infratores às 

exigências legais, mediante cominação de sanções. O termo de ajustamento de conduta1225 

consiste no instrumento alternativo de resolução de conflito utilizados nos inquéritos civis 

públicos e nas ações civis públicas, em que consubstancia em uma obrigação de fazer e de não 

fazer aos infratores, visando à defesa e a proteção dos interesses e direitos difusos, coletivos e 

individuais homogêneos. 

Segundo Hely Lopes Meirelles, o termo de ajustamento de conduta consiste em uma 

forma de controle sobre os atos praticados pelos agentes da Administração Pública, com a 

finalidade de resolver conflito de direitos transindividuais, mediante adequação às exigências 

legais. O termo de ajustamento de conduta visa impedir a continuação da irregularidade, a 

reparação do dano e evitar ajuizamento de ações judiciais quando forem cumpridas as 

obrigações estabelecidas1226. 

Os instrumentos de atuação extrajudicial do Ministério Público, previstos pela 

legislação brasileira, são essenciais para prevenir as ilegalidades praticadas perante a 

Administração Pública e de buscar formas alternativas para combater os atos de corrupção na 

esfera pública. O controle preventivo extrajudicial realizado pelo Ministério Público dispensa 

a adoção de medidas judiciais para concretizar a defesa da moralidade e do patrimônio 

público, haja vista que poderá obter uma resposta célere e mais eficaz de combate da 

corrupção com a elaboração de medidas preventivas. 

                                            
1224 ALVES, Leonardo Barreto Moreira; BERCLAZ, Márcio Soares. Ministério Público em ação: atuação 
prática jurisdicional e extrajurisdicional. 4ª ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 90. 
1225 O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) representa um mecanismo jurídico de solução extrajudicial de 
conflito utilizado para a defesa de direitos transindividuais (direitos difusos, direitos coletivos, direitos 
individuais homogêneos). O termo de ajustamento de conduta consiste no acordo extrajudicial tomado pelos 
órgãos públicos ou pelo Ministério Público em que o causador dos danos aos direitos transindividuais (difusos, 
coletivos e individuais homogêneos) assume o compromisso de ajustar a sua conduta de acordo com a legislação, 
mediante a cominação de sanções pelo descumprimento voluntário da obrigação. A regulamentação perante o 
Ministério Público Federal está prevista na Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal. 
1226 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 37ª ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 775. 
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Como se compreende, os membros do Ministério Público possuem prerrogativas 

institucionais e a missão constitucional de exercer o controle externo sobre a aplicação dos 

recursos públicos e da utilização dos bens da Administração Pública brasileira. Por outro lado, 

os atos ilícitos e os abusos de poder lesivos à moralidade administrativa e os danos causados 

ao patrimônio público por conta das vantagens indevidas obtidas pelos agentes públicos, das 

apropriações e dos desvios de bens e recursos públicos, possibilita ao Ministério Público o 

ajuizamento de ações judiciais (cíveis e penais) para buscar a responsabilização dos agentes 

infratores e a reparação dos danos causados ao erário, assim como a utilização dos 

mecanismos extrajudiciais para impedir a prática futura dos atos de corrupção. 

A ordem jurídica brasileira confere aos membros do Ministério Público poderes 

inerentes ao exercício do controle externo sobre aos atos e atividades da Administração 

Pública direta e indireta, por meio dos instrumentos judiciais e extrajudiciais, podendo incidir 

antes do exaurimento ou depois da consolidação das irregularidades. A outorga constitucional 

de poderes de fiscalizar, de investigar e de promover ações judiciais ou medidas preventivas 

fortalecem as medidas contra a corrupção e a impunidade. 

Portanto, o Ministério Público brasileiro é uma instituição do Estado com atribuições 

constitucionais para exercer o controle externo das atividades administrativas e dos atos 

praticados pelos agentes públicos, visando à defesa moralidade administrativa, do patrimônio 

público e da ordem jurídica. Assim sendo, os membros do Ministério Público possuem a 

prerrogativa funcional para realizar o controle judicial e extrajudicial das ilegalidades e do 

abuso de poder cometidos pelos agentes públicos e pelos particulares, sendo medidas que 

contribuem para o combate da corrupção. 

 

 

3.3.4 O controle externo pela população e sociedade civil organizada (controle social ou 

controle democrático)  

 

 

A população brasileira e a sociedade civil organizada poderão realizar o controle 

externo preventivo da Administração Pública direta e indireta, por meio da participação em 

audiências públicas e consultas populares, da participação na formação e no julgamento das 

decisões de políticas públicas, do acompanhamento em licitações e aplicação dos gastos 
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públicos e da possibilidade de apresentar representações de irregularidades aos órgãos 

públicos competentes. Em outro sentido, os cidadãos e a sociedade civil organizada também 

possuem a faculdade de realizar o controle externo repressivo do poder público, por meio do 

ajuizamento de ações judiciais, visando anular os atos lesivos ao patrimônio público e à 

moralidade administrativa, bem como para buscar o ressarcimento dos danos causados ao 

erário. 

Em primeiro lugar, cabe ressaltar que todo o poder do Estado emana do povo 

brasileiro, cuja legitimidade é reconhecida e outorgada pela Constituição Federal para os 

cidadãos escolherem os seus representantes políticos por meio do voto direto e secreto, bem 

como para exercerem os seus direitos de cidadania e de participação política por meio do 

controle das atividades da Administração Pública brasileira direta e indireta. O art. 1º, 

parágrafo único, da Constituição Federal dispõe que todo poder estatal emana do seu povo, 

que é exercido por meio dos representantes políticos eleitos ou diretamente pelos cidadãos. 

Nesse passo, o poder do Estado brasileiro é emanado do povo e será exercido indiretamente 

pelos mandatários escolhidos pelo voto direto e secreto dos cidadãos, dentre candidatos 

indicados por partidos políticos nacionais (art. 2º da Lei nº 4.737/65). 

A norma constitucional reconhece duas prerrogativas em favor dos indivíduos, 

conforme as seguintes perspectivas: a primeira é a legitimidade dos cidadãos de escolher os 

seus representantes políticos (mandatários políticos) para defender o interesse público e 

coletivo e para buscar a satisfação do bem comum; a segunda é o poder dos cidadãos e da 

sociedade de exercer o controle das ações dos representantes eleitos, dos agentes públicos e a 

respectiva fiscalização dos recursos e dos bens da Administração Pública contra as 

ilegalidades e de abuso de poder, com fundamento no direito ao exercício da cidadania e na 

democracia participativa. 

A democracia participativa designa a possibilidade dos cidadãos e da sociedade civil 

participarem na formação das decisões tomadas pelo poder público e no exercício de controle 

dos atos da Administração Pública. Neste sentido, a democracia participativa representa o 

direito de participação dos cidadãos na condução do Estado, auxiliando na definição de 

políticas públicas e no estabelecimento de prioridades com as despesas do governo, bem 

como fiscalizando os atos dos agentes públicos, a aplicação das despesas e a destinação dos 

recursos públicos, com a finalidade de impedir os desvios e a malversação dos recursos 

públicos. 
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O princípio da participação popular na gestão e no controle da Administração Pública 

é inerente à ideia de Estado Democrático de Direito. A ordem jurídica brasileira disciplina 

diversas formas de participação do cidadão - instituição de ouvidores perante os órgãos 

públicos, promoção de audiências e consultas públicas, criação de conselhos de políticas 

públicas e de sistemas de disque denúncia - como instrumentos de legitimidade do poder 

estatal, visando aproximar as atividades do poder público da sociedade1227. A sociedade civil 

deve exercer o primeiro controle de defesa da promoção do bem comum e uma atividade 

proativa de controle social das ações e atividades da Administração Pública, na condição de 

membro ativo da organização social e participativo, para garantir o seu desenvolvimento 

individual1228 e a proteção de seus direitos subjetivos. 

Por conseguinte, as teorias sistêmicas revelam que a participação da sociedade civil 

organizada ocupa um espaço reservado na formação das demandas que se dirigem ao sistema 

político (input) e às quais o sistema político tem o dever de responder (output), que se 

consubstancia no contraste entre a quantidade e a qualidade das demandas apresentadas pela 

sociedade civil organizada e a capacidade das instituições responderem de forma adequada e 

tempestiva1229. A participação social na política produz efeitos ao reconhecer a possibilidade 

das pessoas de interferirem na condução do Estado, como também gera resultados 

obrigacionais ao poder público de apresentar uma efetiva resposta às exigências e solicitações 

realizadas pelas pessoas. 

O controle social é um controle exógeno da Administração Pública exercido pela 

população ou pelos grupos sociais, sendo que constitui em um instrumento democrático que 

possibilita a participação dos cidadãos no processo de exercício do poder e das tomadas de 

decisões políticas pelo poder público1230. As mudanças político-ideológicas e a reorganização 

do Estado brasileiro com o advento da Constituição Federal permitiu que os cidadãos 

realizassem a fiscalização das condutas das autoridades públicas e a correta aplicação dos 

recursos públicos, vinculadas ao retorno adequado e eficiente em prol da sociedade e do 

interesse público ou por meio de ações voltadas para o gerenciamento dos resultados e sem 

                                            
1227 GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. A participação popular e a consensualidade na Administração Pública. 
Revista de Direito Constitucional e Internacional, São Paulo, Ano 10, nº 39, abr/jun 2002, p. 134-137. 
1228 FRANÇA, Phillip Gil. O Controle da Administração Pública: discricionariedade, tutela jurisdicional, 
regulação econômica e desenvolvimento. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 113. 
1229 BOBBIO, Norberto. Estado, Governo, Sociedade: para uma teoria geral da politica. 12ª ed. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 2005, p. 36.  
1230 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 27ª ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 
962. 
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favorecimentos particulares, mediante a obediência do princípio da legalidade e da 

moralidade pública1231. 

O controle social encontra alicerce nos princípios da transparência e da soberania 

popular, como fatores imprescindíveis para exigir o exercício de governos mais responsáveis 

perante os cidadãos e à sociedade, sendo que quanto mais consolidado os valores 

democráticos, maior será a intensidade de participação popular e do controle social das 

atividades da Administração Pública1232. Portanto, o direito de exigir a prestação de contas 

dos agentes públicos e o direito de participar na formação das decisões políticas do Estado e 

de influir em seu julgamento são prerrogativas outorgada pela Constituição Federal, com 

fundamento nos princípios da cidadania e da democracia participativa. 

Nessa perspectiva, o controle popular encontra fundamento na democracia 

participativa, haja vista que legitima o cidadão de exercer a intervenção na formação, nos 

procedimentos e nas tomadas de decisões políticas, visando atender as prioridades do 

interesse público e de toda coletividade. A participação dos cidadãos e das associações nas 

tomadas das decisões políticas e no controle dos recursos públicos representam mecanismos 

de fiscalização garantidos pela norma constitucional. 

A Constituição Federal brasileira assegura a participação e o direito dos cidadãos de 

interferir nas atividades da Administração Pública, por meio do exercício de controle dos atos 

administrativos, quando houver indícios de ilegalidades e irregularidades lesivas ao 

patrimônio público e à moralidade administrativa. Por seu turno, a inexistência de lei 

específica não impede o legítimo exercício do controle das atividades do poder público por 

parte dos cidadãos, sendo que poderão realizar a comunicação das irregularidades perante os 

Tribunais de Contas e ao Ministério Público, bem como possuem a faculdade de ajuizar ações 

judiciais de mandado de segurança ou ação popular para anular ou revisar o ato 

administrativo1233. 

Dessa forma, o controle popular representa um mecanismo democrático de 

participação da população e da sociedade na fiscalização das contas públicas e nas atividades 

do poder público, com a finalidade de assegurar o cumprimento e a observância dos princípios 

ético-normativos de atuação dos agentes públicos e a busca do bem comum. Assim sendo, o 

                                            
1231 CITADINI, Antonio Roque. O controle externo da Administração Pública. São Paulo: Max Limonad, 1995, 
p. 106. 
1232 MILESKI, Helio Saul. Controle Social: um aliado do controle oficial. Interesse Público: Revista Bimestral de 
Direito Público, Porto Alegre, ano 8, nº 36, mar/abr 2006, p. 91. 
1233 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 37ª ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 716. 
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controle popular poderá ser exercido tanto pelos cidadãos, como pela sociedade civil 

organizada ou pelas associações de direito privado sem fins lucrativos, com destinação 

exclusiva voltada para a defesa do patrimônio e da moralidade pública (Observatórios 

Sociais). 

A Controladoria Geral da União define o controle social como a participação dos 

cidadãos na gestão pública, na fiscalização, no monitoramento e no controle das ações da 

Administração Pública1234. Em outras palavras, o controle social expressa o direito público 

subjetivo de participação dos cidadãos e da sociedade civil organizada na condução e na 

formação das decisões políticas do Estado e no controle dos atos praticados pelo poder 

público.  

Segundo José dos Santos Carvalho Filho, o controle popular será realizado de duas 

formas, uma por meio do controle natural e a outra por meio do controle institucional. O 

controle natural é o controle executado diretamente pelos indivíduos integrantes de uma 

determinada comunidade política ou por meio de associações, fundações, sindicatos e de 

outras entidades do terceiro setor nas atividades da Administração Pública. Por outro lado, o 

controle institucional é o controle realizado pelas instituições ou por órgãos do poder público, 

instituídos especialmente para defesa dos interesses gerais dos cidadãos e da coletividade 

(ouvidorias)1235. 

Desta maneira, o controle social possui um duplo sentido, sendo um voltado para o 

cidadão e o outro para o poder público. Na perspectiva do direito do cidadão, representa o 

direito dos cidadãos de participarem na condução do Estado e de influírem na formação das 

decisões políticas, bem como no poder de exercerem o controle das atividades administrativas 

e a fiscalização das despesas públicas. Na perspectiva da garantia do Estado, o poder público 

tem o dever de assegurar meios e de disponibilizar instrumentos em favor dos cidadãos para 

viabilizar a sua participação no governo e para possibilitar o exercício do controle da 

Administração Pública pelos interessados. 

Nestes termos, Hélio Saul Mileski ensina que o controle social poderá ser exercido 

sobre os atos da Administração Pública e sobre os aspectos de política fiscal, tendo a 

transparência e a participação popular como elementos fundamentais para viabilizar o 

                                            
1234 CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO. Controle Social Orientações aos cidadãos para participação na 
gestão pública e exercício do controle social. 3ª ed. Brasília: Controladoria-Geral da União, 2012, p. 16. 
(Coleção Olho Vivo). 
1235 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 27ª ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 
963. 
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controle social, com a finalidade de proporcionar aos cidadãos a efetiva participação e a 

fiscalização dos processos orçamentários do poder público, bem como para controlar os atos 

dos gestores públicos1236.  Nesse prisma, a Lei Complementar nº 101/99 é um pacto entre os 

governos e a sociedade e constitui um importante instrumento de ação para o exercício da 

cidadania e da soberania popular, uma vez que criou condições para todas as pessoas terem o 

acesso às contas públicas e de participarem dos conselhos de políticas públicas1237. 

O controle social poderá ser exercido durante o planejamento ou durante a execução 

das despesas do governo. No controle social do planejamento orçamentário, os cidadãos e a 

sociedade civil organizada poderão participar no planejamento da elaboração do Plano 

Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual 

(LOA), por meio de reuniões para apreciação das metas e de ações a serem implementadas 

durante o governo, bem como por meio de deliberações de escolhas das prioridades dos 

programas de trabalho do governo. Por outro lado, no controle social da execução das 

despesas públicas, os cidadãos e a sociedade civil organizada poderão acompanhar e fiscalizar 

a execução das despesas públicas estabelecidas pelas leis orçamentárias com a finalidade de 

impedir as ilegalidades e os desperdícios dos recursos públicos, assim como podem exercer o 

controle das ações dos agentes públicos estão em conformidade com os princípios da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da economicidade, da eficiência e com o 

atendimento da finalidade pública1238. 

O controle do processo orçamentário pela sociedade é fundamental para evitar o 

desvirtuamento dos recursos e dos gastos públicos, que poderá acontecer durante o processo 

de elaboração das propostas, da tramitação no Poder Legislativo e na execução orçamentária. 

Os desvios do orçamento público podem ter origem no governo, no parlamento ou por grupos 

de interesse na corrupção, portanto, o acompanhamento de todos os ciclos orçamentários pela 

sociedade civil organizada revela um importante instrumento de controle dos gastos e do 

direcionamento dos recursos públicos1239. 

                                            
1236 MILESKI, Helio Saul. Controle Social: um aliado do controle oficial. Interesse Público: Revista Bimestral de 
Direito Público, Porto Alegre, ano 8, nº 36, mar/abr 2006, p. 97. 
1237 FONSECA, Francisco; ANTUNES, Fernando; SANCHES, Oscar. Os controles internos. In: SPECK, Bruno 
Wilhelm (Org.). Caminhos da transparência: análise dos componentes de um sistema nacional de integridade. 
Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 2002, p. 45. 
1238 CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO. Controle Social Orientações aos cidadãos para participação na 
gestão pública e exercício do controle social. 3ª ed. Brasília: Controladoria-Geral da União, 2012, p. 18-21 
(Coleção Olho Vivo). 
1239 O objetivo do trabalho de acompanhamento e controle social dos gastos públicos é reduzir o abismo que 
separa a sociedade civil das questões do orçamento público, desmistificando o processo legislativo de elaboração 
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Nessa perspectiva, o ordenamento jurídico brasileiro reconhece o controle popular 

(controle social) das atividades da Administração Pública direta e indireta, estabelecendo um 

conjunto de direitos e garantias para possibilitar a participação dos cidadãos nos assuntos 

públicos e na condução política do Estado e, também, para viabilizar a fiscalização das ações 

dos agentes públicos e da aplicação das despesas públicas, com fundamento na soberania 

popular, na democracia participativa e no direito ao exercício da cidadania.  

A primeira faculdade de controle externo e de fiscalização reconhecida aos cidadãos é 

o direito político ou o direito de participação política na condução dos assuntos públicos e na 

formação da vontade do Estado, por meio do sufrágio universal (direito de votar e de ser 

votado), do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular. A ordem jurídico-constitucional 

brasileira reconhece um conjunto de prerrogativas e atribuições aos cidadãos de participarem 

na condução política do seu país e na formação da vontade do Estado, mediante o exercício da 

soberania popular por meio do sufrágio universal - possibilidade de manifestação das pessoas 

de votarem e serem votadas -, por meio do plebiscito, por meio do referendo e por meio da 

iniciativa popular através da apresentação de projetos de lei (art. 14 CF/88 c/c art. 1º da Lei 

9.709/98). 

Os direitos políticos expressam um conjunto de atributos, faculdades e prerrogativas 

dos cidadãos de participarem da condução do governo do Estado, que enseja o exercício dos 

direitos cívicos de votar e ser votado como desdobramento do princípio democrático e da 

soberania popular1240. O direito de participação política, previsto na ordem jurídica 

consubstancia na faculdade dos cidadãos de elegerem ou de serem escolhidos pelo voto direto 

e secreto da população, dos cidadãos aprovarem ou rejeitarem a questão delegada no 

plebiscito submetido à consulta popular, dos cidadãos ratificarem ou rejeitarem o ato 

legislativo ou administrativo submetido à consulta popular e dos cidadãos realizarem a 

apresentação de projetos de lei perante a Câmara dos Deputados. 

O direito de sufrágio ou o direito de voto (“ius sufragii”) é o direito público subjetivo 

de participação política atribuído ao cidadão de eleger seus mandatários ou representantes 

políticos (capacidade eleitoral ativa) e dos candidatos serem eleitos pelos cidadãos-eleitores 

para mandato eletivo (capacidade eleitoral passiva), por meio do voto direto e secreto, ou seja, 

                                                                                                                                        
orçamentária, o acompanhamento da execução das propostas e das alterações que ocorrem durante o exercício 
financeiro. MELLO, Austregesilo Ferreira de; GRAZIA, de Grazia; SOUZA JÚNIOR, Homero de. Ciclo 
Orçamentário. In: SPECK, Bruno Wilhelm (Org.). Caminhos da transparência: análise dos componentes de um 
sistema nacional de integridade. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 2002, p. 193-194. 
1240 BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal anotada. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 488.  
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compreende o direito subjetivo de participação dos cidadãos no processo político e na 

condução de seu país, elegendo seus representantes ou sendo eleito (art. 14 CF/88 c/c art. 1º 

da Lei nº 9.709/98). O direito de sufrágio é um direito público subjetivo dos cidadãos de 

particparem das eleições, como também é um elemento objetivo da ordem democrático-

constitucuional que se consubstancia no dever cívico dos cidadãos de terem 

responsabilidades1241.  

O plebiscito é uma espécie de consulta formulada aos cidadãos para que delibere sobre 

matérias de acentuada relevância constitucional, legislativa ou administrativa, em momento 

anterior ao da elaboração do ato legislativo ou administrativo, cabendo aos cidadãos aprovar 

ou rejeitar a questão delegada no plebiscito - que tenha submetido à consulta popular -, por 

meio do exercício do voto (art. 14, inciso I, CF/88 c/c art. 1º, inciso I, da Lei nº 9.709/98). 

O referendo é uma espécie de consulta formulada aos cidadãos para que delibere sobre 

matérias de acentuada relevância constitucional, legislativa ou administrativa, em momento 

posterior à elaboração do ato legislativo ou administrativo, cabendo aos cidadãos ratificar ou 

rejeitar a questão delegada no referendo - que tenha submetido à consulta popular -, por meio 

do exercício do voto (art. 14, inciso II, CF/88 c/c art. 1º, inciso II, da Lei nº 9.709/98). 

A iniciativa popular é uma prerrogativa atribuída em favor dos cidadãos de 

apresentarem projetos de lei à Câmara dos Deputados, com a finalidade de submeter a 

proposta legislativa à apreciação e deliberação no Poder Legislativo  (art. 14, inciso III, CF/88 

c/c art. 1º, inciso III, da Lei nº 9.709/98).  Nestes termos, a iniciativa popular poderá ser 

exercida pelos cidadãos mediante apresentação à Câmara dos Deputados de projetos de lei 

subscrito por, no mínimo, de um por cento do eleitorado nacional, sendo distribuído pelo 

menos por cinco Estados-membros, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de 

cada um deles (art. 61, §2º, CF/88 c/c art. 13 da Lei nº 9.709/98). 

O relevante projeto de lei de iniciativa popular e de intensa mobilização social voltado 

ao combate da corrupção foi a proposta legislativa que instituiu a ficha limpa aos candidatos 

de mandado eletivo em todos os níveis da federação, com a finalidade de tornar inelegíveis os 

candidatos que tiverem o mandato cassado, renunciado para evitar a cassação ou forem 

condenados por órgão colegiado por um período de oito anos, sendo que culminou na reunião 

de mais de dois milhões de assinaturas. A proposição de projeto de Lei Complementar nº 

518/2009 de iniciativa popular foi apresentada na Câmara dos Deputados, com o propósito de 
                                            
1241 CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MOREIRA, Vital. Constituição da República Portuguesa anotada. 
São Paulo: Revista dos Tribunais/Coimbra, 2007, v.1, p. 671. 
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alterar alguns dispositivos legais da Lei Complementar nº 64/90 e para incluir hipóteses de 

inelegibilidade voltadas para proteção da probidade administrativa e da moralidade público no 

exercício do mandado eletivo, nos termos do art. 14, §9º, da Constituição Federal 

brasileira1242.  

A proposição legislativa de iniciativa popular da ficha limpa foi submetida a debates 

parlamentares, objeto de aprovação pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal e 

sancionado pelo Presidente da República, que resultou na transformação do projeto legislativo 

em Lei Complementar nº 135/20101243, dando nova redação à Lei Complementar 64/90 (Lei 

de Inelegibilidade) para declarar a inelegibilidade, por oito anos, de candidatos que tiverem o 

seu mandato cassado e que forem condenados por decisão de órgão colegiado, com a 

possibilidade de interposição de recurso aos órgãos superiores.  

Em análise conjunta da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4578/AC1244 e das Ações 

Declaratórias de Constitucionalidade 29/DF e 30/DF1245, o Supremo Tribunal Federal votaram 

a favor da validade de aplicação da Lei Complementar nº 135/2010 e julgaram pela 

constitucionalidade do dispositivo legal da Lei da Ficha Limpa, sob o fundamento de que a 

Lei Complementar nº 135/2010 estabelece hipóteses de inelegibilidade com a finalidade de 

resguardar a proteção do princípio da probidade administrativa e da moralidade para o 

exercício do mandato eletivo com base na vida pregressa do candidato, conforme o art. 14, 

§9º, da Constituição Federal. Desse modo, a Suprema Corte brasileira ressaltou que Lei 

Complementar nº 135/2010 não viola o núcleo dos direitos políticos porque estabelece 

restrições temporárias aos direitos políticos passivos dos candidatos para concorrer mandato 

eletivo, sem prejudicar as situações políticas ativas dos cidadãos de exercerem o seu direito de 

voto, assim como reconheceu que o direito político passivo é passível de restrição por meio de 

lei para se adequar às exigências constitucionais da moralidade e dos princípios da 

                                            
1242 BRASIL, Câmara dos Deputados. Projeto de Lei Complementar 518/2009. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=452953>. Acesso em 7 de nov. 
2016. 
1243 BRASIL. Lei Complementar nº 135, de 4 de junho de 2010. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp135.htm>. Acesso em 7 de nov. 2016. 
1244 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 4578/AC. Relator Ministro Luiz 
Fux, Tribunal Pleno, Brasília, DF, 16 de fevereiro de 2012. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=2257978>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
1245 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Ação Declaratória de Constitucionalidade 29/DF. Relator Ministro 
Luiz Fux, Tribunal Pleno, Brasília, DF, 16 de fevereiro de 2012. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=2243342>. Acesso em 16 de dez. 2016; 
BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Ação Declaratória de Constitucionalidade 30/DF. Relator Ministro Luiz 
Fux, Tribunal Pleno, Brasília, DF, 16 de fevereiro de 2012. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=2243411>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
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proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que estabelece sacrifícios à liberdade 

individual dos candidatos de terem acesso a cargo público eletivo para atender os fins 

desejados socialmente pelos cidadãos de exigir a aptidão da moralidade e da probidade dos 

candidatos ao exercício do “munus publico”.    

Dessa forma, o direito de sufrágio (direito de voto), a participação em plebiscito e 

referendo e a respectiva iniciativa popular de apresentar projetos de lei são prerrogativas de 

extração constitucional que garantem a participação política dos indivíduos e a manifestação 

da vontade dos cidadãos nos processos políticos, na condução e nos atos de governo do 

Estado, assim como representa medidas de fiscalização e de combate à corrupção por conta 

dos cidadãos serem agentes transformadores da política e da sociedade. 

A segunda faculdade de controle externo e de fiscalização reconhecida aos cidadãos é 

o direito de obter o acesso a documentos e informações públicas perante os órgãos da 

Administração Pública, sendo revestidas de interesse particular, coletivo ou geral. A 

Constituição Federal reconheceu o direito fundamental de acesso à informação pública em 

favor das pessoas e o direito de postular perante os órgãos da Administração Pública direta e 

indireta, com a finalidade de obter o acesso à informação de interesse particular, coletivo ou 

geral dentro do prazo previsto em lei, ressalvadas as informações cujo sigilo sejam 

imprescindíveis à segurança do Estado e da sociedade ou à inviolabilidade da intimidade e da 

vida privada das pessoas (art. 5º, inciso XXXIII, CF/88). 

A norma constitucional reconheceu o direito subjetivo de qualquer pessoa física ou 

jurídica, nacional ou estrangeiro, de obter o acesso a documentos e informações públicas e de 

solicitar informações revestidas de interesse particular, de interesse coletivo e de interesse 

geral perante os órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta. Por outro lado, 

estabeleceu um dever ao Estado de garantir o acesso à informação e aos documentos públicos, 

atribuindo uma competência prestacional de criar órgãos especializados para protocolizar e 

receber requerimentos de acesso à informação apresentados pelas pessoas e uma competência 

prestacional de criar procedimentos para que a Administração Pública responda os pedidos 

dentro de um prazo razoável de duração previsto em lei, a fim de prestar as informações ou de 

fornecer os documentos de natureza pública solicitados pelas pessoas. 

As informações e os documentos detidos pelo Estado geram para a pessoa o direito e a 

possibilidade de obter o seu acesso, quando houver interesse pessoal, coletivo ou geral. Em 

contrapartida, o Estado tem o dever de preservar um nível mínimo de acesso à população de 
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documentos e informações, como condição ao exercício da liberdade de opinião e da 

democracia participativa e representativa e, de outro lado, tem o dever de garantir a livre 

comunicação e divulgação da informação e do documento público1246.  

Por sua vez, o fundamento da transparência dos atos de governo é a garantia do acesso 

dos cidadãos às informações coletadas, produzidas e armazenadas pelos órgãos públicos, haja 

vista que o acesso livre e transparente dos documentos e informações públicas protege o 

cidadão de intromissões indevidas e atos arbitrários por parte dos governos e, de outro lado, 

permite a participação dos cidadãos e da sociedade civil organizada nos processos políticos e 

na gestão pública1247. Nesse sentido, o poder público deve assegurar o direito fundamental de 

acesso a documentos e à informação pública aos indivíduos, com a finalidade de fomentar a 

transparência pública, de promover o desenvolvimento do controle social e a fiscalização das 

contas públicas e de promover a participação da população e da sociedade civil organizada 

nas atividades da Administração Pública (art. 3º, incisos IV e V, da Lei nº 12.527/11).  

Na apreciação da Medida Cautelar no Mandado de Segurança 24.725/DF, o Ministro 

Celso de Mello reconheceu que o direito de acesso a documentos públicos e o direito de 

receber informações revestidas de interesse geral ou coletivo dos órgãos públicos, qualifica-se 

como uma prerrogativa de índole constitucional, ressaltando que assiste aos cidadãos e aos 

meios de comunicação social o poder de fiscalizar e de controlar a destinação, a utilização e a 

prestação de contas dos recursos públicos. Do mesmo modo, asseverou que os postulados 

constitucionais da publicidade, da moralidade e da responsabilidade - diretriz que dirime a 

prática republicana do poder - não permitem a negativa do acesso à informação da destinação, 

da utilização e da comprovação das despesas dos recursos públicos sejam postos sob 

sigilo1248. 

O direito fundamental de acesso à informação pública compreende um conjunto de 

prerrogativas outorgadas em favor das pessoas interessadas de obter o acesso aos documentos 

e informações de natureza pública, como por exemplo: a) o direito de obter orientação sobre 
                                            
1246 TAVARES, André Ramos. Comentário ao artigo 5º, XXXIII. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; 
MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lenio Luiz (Coords.). Comentários à 
Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 349.    
1247 FREY, Klaus; CEPIK, Marco; VAZ, José Carlos et. al. O acesso à informação. In: SPECK, Bruno Wilhelm 
(Org.). Caminhos da transparência: análise dos componentes de um sistema nacional de integridade. Campinas: 
Universidade Estadual de Campinas, 2002, p. 377. 
1248 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar no Mandado de Segurança 24725/DF. Relator 
Ministro Celso de Mello, Brasília, DF, 28 de novembro de 2003. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28%2824725%2ENUME%2E+OU+2
4725%2EDMS%2E%29%29+NAO+S%2EPRES%2E&base=baseMonocraticas&url=http://tinyurl.com/pnzhrve
>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
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procedimentos para a consecução do acesso ao documento ou à informação; b) o direito de 

obter informações contidas em registros ou documentos pelos órgãos da Administração 

Pública; c) o direito de obter informações sobre as atividades, as ações políticas, a 

organização e os serviços executados pelos órgãos da Administração Pública; d) o direito de 

obter informações da administração do patrimônio público, da aplicação dos recursos 

públicos, dos processos de licitação e dos contratos administrativos executados pelos órgãos 

da Administração Pública; e) o direito de obter informações relativas à implementação, o 

acompanhamento e os resultados dos programas, dos projetos e das ações dos órgãos da 

Administração Pública; f) o direito de obter informações relativas ao resultado de inspeções, 

auditorias, prestações e tomadas de contas executadas pelos órgãos de controle interno e 

externo da Administração Pública (art. 7º da Lei nº 12.527/11). 

O Supremo Tribunal Federal ponderou que no Estado Republicano, a transparência e o 

acesso a documentos públicos representam uma regra, sendo o sigilo uma exceção para 

garantir a segurança da sociedade e do Estado ou para resguardar a inviolabilidade da 

intimidade e da vida privada das pessoas, bem como garantiu aos interessados o acesso a 

documentos relativos ao pagamento de verbas públicas e o fornecimento dos documentos 

comprobatórios do uso das verbas indenizatórias e de ajuda de custos que foram pagas aos 

parlamentares1249.  

A Corte Constitucional brasileira concedeu ordem para determinar que o poder 

público efetue a divulgação de informações funcionais de servidores públicos e de suas 

remunerações, em sítio eletrônico oficial, para garantir o direito de acesso à informação dos 

atos estatais e para resguardar o princípio da publicidade administrativa. Nessa perspectiva a 

divulgação oficial dos valores das remunerações, dos cargos e das funções e dos órgãos de 

lotação dos servidores públicos consubstancia em uma informação revestida de interesse 

coletivo ou geral e não resulta na violação do direito à intimidade e ao direito à privacidade, 

tendo em vista a prevalência do princípio da publicidade e dos princípios republicanos de 

administrar o Estado brasileiro1250. 

                                            
1249 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança 28178/DF. Relator Ministro Roberto Barroso, 
Tribunal Pleno, Brasília, DF, 04 de março de 2015. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=8399320>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
1250 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Segundo Agravo Regimental na Suspensão de Mandado de Segurança 
3902/SP. Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, Brasília, DF, 09 de junho de 2011. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=628198>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
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Em relação ao acesso de informações históricas, o indivíduo poderá obter o acesso a 

documentos históricos mantidos perante os órgãos públicos como forma de exercício do 

direito fundamental à verdade. No mesmo sentido, é assegurado ao interessado o desembaraço 

dos mecanismos que dificultam o conhecimento da realidade histórica brasileira durante as 

décadas sombrias da ditadura1251. 

O acesso a documentos e informações públicas a qualquer pessoa é um meio que visa 

auxiliar com a prevenção da corrupção por gerar a possibilidade dos indivíduos de monitorar 

as ações e as decisões tomadas pelo poder público, mas também visa estimular a realização do 

controle social pela população e o exercício da cidadania, ao permitir que os indivíduos 

realizem o acompanhamento da gestão pública e da aplicação dos recursos e das despesas 

públicas. Do ponto de vista do acesso à informação, controle da corrupção não deve se 

restringir à garantia legal do acesso às informações públicas, mas de uma gestão aberta e 

transparente mediante a participação ampla e permanente da sociedade nos processos de 

deliberação1252. 

Em suma, o direito fundamental de obter o acesso a documentos e informações do 

poder público, revestidas de interesse particular, coletivo e geral, representa um instrumento 

do regime democrático e um mecanismo dos princípios republicanos, destinado ao controle 

das ações do poder estatal e à fiscalização da gestão e da aplicação dos recursos públicos, por 

meio da garantia de participação dos cidadãos e da sociedade no acesso a documentos e 

informações de natureza pública. 

A terceira faculdade de controle externo e de fiscalização reconhecida aos cidadãos é o 

direito de petição aos órgãos da Administração Pública, visando à defesa de suas 

prerrogativas subjetivas ou contra ilegalidades e abuso de poder. A Constituição Federal 

reconhece o direito público subjetivo do indivíduo - pessoa física ou jurídica e nacional ou 

estrangeiro - de peticionar e assegura o exercício do direito de postular perante os órgãos da 

Administração Pública direta e indireta, com a finalidade de defender direitos (individuais ou 

coletivos) ou de representar conta as ilegalidades e abuso de poder praticadas pelos agentes 

públicos, independentemente do pagamento de taxas (art. 5º, inciso XXXIV, alínea “a”, 

                                            
1251 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 153/DF. 
Relator Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, Brasília, DF, 29 de abril de 2010. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=612960>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
1252 FREY, Klaus; CEPIK, Marco; VAZ, José Carlos, et. al. O acesso à informação. In: SPECK, Bruno Wilhelm 
(Org.). Caminhos da transparência: análise dos componentes de um sistema nacional de integridade. Campinas: 
Universidade Estadual de Campinas, 2002, p. 380. 
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CF/88), assim como de obter uma efetiva resposta do poder público dentro de um prazo 

razoável de duração. 

O direito de petição ou direito de representação compreende a apresentação de 

queixas, de críticas e reclamações, de recursos não contenciosos, de informações provenientes 

da liberdade de manifestação do pensamento, de sugestões e de pretensões subjetivas ou de 

representações, em que o indivíduo procura invocar a atenção ou pedir uma providência do 

poder público sobre uma determinada situação1253. Nesse sentido, o direito de petição é uma 

faculdade proveniente do direito ao exercício de cidadania, que constitui no direito de 

qualquer pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeiro, de apresentar petições 

direcionadas aos órgãos da Administração Pública e as autoridades competentes, visando a 

defesa ou a reinvindicação de um direito individual ou coletivo, bem como de representar e de 

pedir providências contra as ilegalidades e o abuso de poder cometidos pelos agentes 

públicos.  

Conforme ensina Pinto Ferreira, o direito de representação é um instrumento em que o 

indivíduo manifesta o seu protesto contra as ilegalidades e ao abuso de poder praticados pelos 

agentes públicos e pleiteia a responsabilização e a respectiva aplicação de sanções aos 

infratores. Por outro lado, o direito de petição é o pedido formulado pelo indivíduo junto à 

autoridade competente, tendo por finalidade promover a proteção de um direito individual ou 

de um direito coletivo1254.   

A Corte Constitucional brasileira tem precedentes no sentido de que o direito de 

petição ou direito de representação é uma prerrogativa assegurada à generalidade de pessoas e 

posto à disposição de qualquer indivíduo pela Constituição Federal. Ou seja, consiste em 

direito público subjetivo do indivíduo e um instrumento jurídico de extração constitucional e 

de índole democrática1255, em que assegura a qualquer pessoa a possibilidade de peticionar ou 

postular perante a Administração Pública direta e indireta, visando à defesa dos direitos ou a 

representação contra a prática de atos ilegais e de abuso de poder cometido pelos agentes 

públicos ou terceiros1256.  

                                            
1253 BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal anotada. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 199.  
1254 FERREIRA, Pinto. Comentários à Constituição Brasileira: arts. 1º a 21. São Paulo: Saraiva, 1989, v.1, p. 
138. 
1255 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental na Ação Rescisória 1354/BA. Relator Ministro 
Celso de Mello, Tribunal Pleno, Brasília, DF, 21 de outubro de 1994. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=375671>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
1256 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 1247/PA. 
Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, Brasília, DF, julgado em 17 de agosto de 1995, publicado em 
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Por seu turno, a Súmula Vinculante nº 21 do Supremo Tribunal reconhece a gratuidade 

do direito de petição e do direito de certidão, uma vez que considera inconstitucional a 

exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou de bens para admissibilidade de 

interposição de recursos administrativos. O prévio depósito de valores para apresentar recurso 

administrativo ou para postular perante os órgãos públicos constitui obstáculo ao direito de 

petição e supressão ao direito de recorrer1257. 

Desse modo, o direito de petição corresponde ao direito das pessoas de postular uma 

pretensão subjetiva visando a defesa de direitos (individual ou coletivo) e de dirigir 

representações e solicitações de providências contra ilegalidades e abuso de poder perante as 

autoridades públicas, assim como corresponde ao direito da pessoa de obter uma resposta 

conclusiva e fundamentada do poder público, dentro de um período razoável de duração e 

independentemente do pagamento de taxas1258. Nesse sentido, o direito de petição é uma 

prerrogativa de controle externo das atividades da Administração Pública, haja vista que 

assegura a qualquer pessoa a possibilidade de apresentar petição para defender direitos 

individuais ou coletivos, para apresentar queixas e reclamações em face das práticas de 

ilegalidade e de abuso de poder ou para exigir uma prestação estatal positiva por parte do 

Estado. 

A quarta faculdade de controle externo e de fiscalização reconhecida aos cidadãos é a 

garantia de obter certidões informativas dos órgãos públicos para defesa de direitos ou para 

esclarecimentos de situações pessoais. A norma constitucional reconhece o direito de 

qualquer pessoa de obter certidões informativas perante as repartições públicas, visando a 

defensa de direitos pessoais ou de obter esclarecimentos de situações de interesse pessoal, 

independentemente do pagamento de taxas (art. 5º, inciso XXXIV, alínea “b”, CF/88), assim 

como estabelece um dever ao poder público de fornecer as certidões informativas dentro de 

um prazo razoável de duração às pessoas interessadas. 

As certidões destinadas à defesa de direitos e esclarecimentos de situações solicitadas 

por qualquer pessoa interessada nos órgãos da Administração Pública direta e indireta deverão 

                                                                                                                                        
08 de setembro de 1995. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=346923>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
1257 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 1976/DF. Relator Ministro 
Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, Brasília, DF, 28 de março de 2007. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=456058>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
1258 DALLARI, Adilson Abreu. Obrigatoriedade de realização de Inquérito Civil. In: FIGUEIREDO, Carlos 
Maurício; NÓBREGA, Marcos. Administração Pública: Direito Administrativo, financeiro e gestão pública: 
prática, inovações e polêmicas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 23. 
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ser expedidas no prazo de quinze dias, contados a partir do registro do pedido no órgão 

responsável pela sua expedição (art. 1º da Lei nº 9.051/95). Por conseguinte, os requerimentos 

formulados pelos interessados ao poder público, que objetivam a obtenção das certidões, 

deverão constar esclarecimentos relativos aos fins e as razões do pedido (art. 2º da Lei nº 

9.051/95). 

Na apreciação do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 472.489-8/RS, o 

Ministro Celso de Mello ressaltou que o direito à certidão constitui uma prerrogativa jurídica 

de extração constitucional e de índole democrática outorgada em favor dos indivíduos ou de 

uma determinada coletividade, destinada a viabilizar a defesa de direitos individuais ou 

coletivos ou o esclarecimento de situações de interesse pessoal do requerente. Nesse aspecto, 

a recusa injustificada do poder público de fornecer certidões informativas aos interessados, 

autoriza a utilização de instrumentos jurídico-processuais de mandado de segurança ou de 

ação civil pública para assegurar a concretização do direito de certidão a ser expedida pelo 

órgão público perante o Poder Judiciário1259. 

O direito de receber certidões informativas para defesa de direitos subjetivos ou para 

esclarecimentos de informações pessoais é gratuito e não exige prévio recolhimento de taxas 

pelo poder público. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade 

de lei complementar estadual que condicionava o prévio recolhimento de taxa por parte dos 

interessados para possibilitar o fornecimento de certidões em órgãos e repartições públicas, 

por expressa violação do texto constitucional ao direito de certidão1260. 

A quinta faculdade de controle externo e de fiscalização reconhecida aos cidadãos é a 

garantia da disponibilização anual das contas municipais para apreciação de qualquer 

contribuinte e a faculdade de questionar a legitimidade das contas. A Constituição Federal 

reconheceu os seguintes direitos e garantias em favor dos contribuintes: a) a garantia da 

disposição anual das contas dos Municípios a qualquer contribuinte pelo prazo de sessenta 

dias; b) a prerrogativa do contribuinte de fazer o exame e a apreciação das contas municipais; 

c) a faculdade do contribuinte de questionar a legitimidade das contas municipais (art. 31, §3º, 

CF/88). 

                                            
1259 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 472489/RS. Relator 
Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, Brasília, DF, 29 de abril de 2008. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=544157>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
1260 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 2969/AM. Relator Ministro 
Carlos Britto, Tribunal Pleno, Brasília, DF, 29 de março de 2007. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=466216>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
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O objetivo é permitir a participação democrática das pessoas na gestão pública e de 

viabilizar o exercício do controle popular das contas municipais, com a faculdade de realizar 

apontamentos e de examinar a legalidade e a legitimidade das despesas públicas. A norma 

constitucional procurou concretizar os princípios democráticos republicanos ao atribuir 

publicidade e transparência das contas públicas municipais, colocando à disposição de 

qualquer contribuinte para sua apreciação1261.  

Não obstante, o art. 49 da Lei Complementar nº 101/00 (Lei de Responsabilidade 

Fiscal) também assegura a disponibilização das contas apresentadas pelo Chefe do Poder 

Executivo durante todo o exercício financeiro, nas repartições do Poder Legislativo e perante 

o órgão técnico responsável por sua elaboração, para apreciações e consultas por parte dos 

cidadãos e das instituições da sociedade. 

A sexta faculdade de controle externo e de fiscalização reconhecida aos cidadãos é o 

direito de participação dos usuários nas atividades da Administração Pública direta e indireta, 

por meio das reclamações da prestação dos serviços públicos, do acesso a documentos e 

informações públicas e das representações contra as ilegalidades e o abuso de poder 

cometidas pelos agentes públicos. A Constituição Federal brasileira reconheceu o direito de 

participação popular nas atividades do poder público e outorgou em favor dos seus usuários as 

seguintes prerrogativas constitucionais: a) o direito de fazer reclamações sobre a prestação 

dos serviços públicos; b) a garantia da manutenção dos serviços de atendimento aos usuários e 

a respectiva avaliação periódica da qualidade dos serviços públicos; c) o direito de acesso a 

documentos e informações públicas e dos atos de governo; d) o direito de representação e de 

solicitar providências contra os atos ilegais e o abuso de poder cometidos por agentes públicos 

no exercício de suas funções (art. 37, §3º, CF/88). 

O processo constitucional da (re)democratização brasileira ocorrido no final dos anos 

80, criou condições para a defesa de práticas da democracia direta e para o reconhecimento 

dos direitos de participação social na condução do Estado, com a formação e tomadas de 

decisões das políticas públicas. A participação social estava baseada nos anseios e desejos da 

população de romper com os processos históricos de exclusão e segregação dos setores 

populares da esfera pública e de construir um novo modelo de gestão pública, destinado à 

                                            
1261 LIMA, Martonio Mont´Alverne Barreto. Comentário ao artigo 31. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; 
MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lenio Luiz (Coords.). Comentários à 
Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 789 
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promoção da relação direta entre Estado e sociedade, do exercício da cidadania e da 

ampliação da cogestão dos mecanismos de controle1262. 

Nesse sentido, o direito de participação popular na Administração Pública brasileira é 

reconhecido aos indivíduos, possuindo a prerrogativa de interferir e influir nas decisões da 

gestão pública. Conforme assinala Maria Sylvia Zanella Di Pietro acerca da importância do 

exercício do controle popular, o administrado ou o contribuinte poderá participar da 

fiscalização dos assuntos públicos e provocar procedimentos de controle voltados para 

proteção dos interesses e dos direitos individuais, como também para a proteção dos 

interesses e dos direitos difusos e coletivos. A Constituição Federal, por meio da edição da 

Emenda Constitucional nº 19/98, procurou garantir e disciplinar as formas de participação dos 

usuários nas atividades da Administração Pública direta e indireta, outorgando vantagens em 

favor dos cidadãos e instrumentos de ação - de reclamações relativas à prestação dos serviços 

públicos, de acesso aos documentos públicos e informações sobre os atos de governo e de 

representação contra o exercício abusivo do poder -, com a finalidade de exercer a 

fiscalização atividades e dos atos praticados pelo poder público e de tornar mais eficaz o 

controle da Administração Pública1263. 

Por seu turno, vale ressaltar que depois da inserção do art. 37, §3º, na Constituição 

Federal, com o avento da Emenda Constitucional nº 19/98, o Congresso Nacional brasileiro 

permaneceu omisso ao elaborar uma lei regulamentando as formas de participação dos 

cidadãos nas atividades da Administração Pública, havendo uma síndrome da norma 

constitucional por conta da inércia e omissão legislativa. Todavia, o Conselho Federal da 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) ajuizou uma Ação Direta de Inconstitucionalidade 

por Omissão perante o Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de compelir o Poder 

Legislativo de elaborar a lei de defesa dos usuários dos serviços públicos, em virtude da mora 

legislativa. Em julho de 2013, o Min. Dias Toffoli reconheceu a mora legislativa e deferiu a 

medida cautelar pleiteada na ação para que o Congresso Nacional editasse, no prazo de cento 

                                            
1262 O objetivo do trabalho de acompanhamento e controle social dos gastos públicos é reduzir o abismo que 
separa a sociedade civil das questões do orçamento público, desmistificando o processo legislativo de elaboração 
orçamentária, o acompanhamento da execução das propostas e das alterações que ocorrem durante o exercício 
financeiro. O orçamento participativo é um processo que proporciona a participação da sociedade para a tomada 
de decisões na administração dos recursos públicos, visando melhorar as condições de vida, o bem-estar de todos 
e de promover a justiça social. MELLO, Austregesilo Ferreira de; GRAZIA, de Grazia; SOUZA JÚNIOR, 
Homero de. Ciclo Orçamentário. In: SPECK, Bruno Wilhelm (Org.). Caminhos da transparência: análise dos 
componentes de um sistema nacional de integridade. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 2002, p. 
193-194 e 198. 
1263 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 24ª ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 735. 
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e vinte dias, a Lei de Defesa do Usuário de Serviços Públicos, com a finalidade de suprir a 

omissão inconstitucional de matéria relacionada ao exercício da cidadania1264. 

Nestes termos, hodiernamente, encontra-se tramitando no Congresso Nacional 

brasileiro duas proposições de projetos de lei (PL 6953/2002 e PL 679/201) para regular o art. 

27 da Emenda Constitucional nº 19/98, que versa sobre a criação de um código de proteção e 

defesa do usuário dos serviços públicos da União, dos Estados e dos Municípios. Ou seja, no 

momento não houve ainda nenhuma promulgação e a respectiva publicação da lei para 

disciplinar a proteção e defesa do usuário dos serviços públicos1265, o que configura uma 

síndrome de ineficácia da norma constitucional. 

O Estado de São Paulo editou a lei de defesa dos usuários dos serviços públicos (Lei 

Estadual nº 10.294/99), visando assegurar a proteção e a defesa dos usuários do serviço 

público do Estado de São Paulo. A norma reconheceu aos indivíduos os direitos básicos de 

acesso à informação pública, de obter a eficiente prestação dos serviços públicos com boa 

qualidade e de exercer o controle dos serviços prestados pelo poder público1266. Por outro 

lado, o Município de São Paulo reconheceu os direitos inerentes ao exercício da cidadania e 

realizou a edição do Decreto nº 56.832/16 (Código de Defesa do Usuário do Serviço 

Público)1267, com a finalidade de aprimorar a qualidade da prestação dos serviços públicos, 

oferecer atendimento adequado à população e de possibilitar a realização do controle das 

atividades do poder público. 

A lei municipal garante aos usuários dos serviços públicos e aos interessados em geral 

o direito ao exercício de cidadania, por meio das seguintes prerrogativas: a) o direito de 

solicitação de informações ou esclarecimentos, sugestões e elogios sobre a prestação dos 

                                            
1264 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. STF estabelece prazo de 120 dias para Congresso editar Lei de Defesa 
do Usuário de Serviço Público. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/vernoticiadetalhe.asp?idConteudo=242679>. Acesso em 2 de nov. 2016. 
1265 BRASIL, Câmara dos Deputados. Câmara aprova código de proteção dos usuários de serviços públicos. 
Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/CONSUMIDOR/4-98246-CAMARA-
APROVA-CODIGO-DE-PROTECAO-DOS-USUARIOS-DE-SERVICOS-PUBLICOS.html>. Acesso em 2 de 
nov. 2016. 
1266 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Lei nº 10.294, de 20 de abril de 1999. 
Disponível em: <http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1999/lei-10294-20.04.1999.html>. Acesso em 
11 de nov. 2016. 
1267 O Decreto Municipal nº 56.832, de 19 de fevereiro de 2016, dispõe sobre a apresentação e o processamento 
de solicitações envolvendo a prestação dos serviços públicos pela Administração Municipal Direta e Indireta, 
bem como por entidades parceiras ou contratadas. Por conseguinte, aprova também a consolidação das normas 
de proteção e defesa do usuário do Serviço Público do Município de São Paulo. BRASIL, Prefeitura de São 
Paulo. Código de Defesa do Usuário, Decreto nº 56.832, de 19 de fevereiro de 2016: conheça seus direitos para 
exercer plenamente sua cidadania. Disponível em: 
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/negocios_juridicos/arquivos/codigo.pdf>. Acesso em 
2 de nov. 2016. 
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serviços públicos municipais; b) o direito de obtenção de informações e orientações públicas; 

c) o direito de solicitação da prestação de serviços públicos municipais; d) o direito de 

reclamação e o direito de solicitação de adoção de providências pela falta da prestação dos 

serviços públicos ou pelo atendimento inadequado por parte do poder público; e) o direito de 

representação para investigar atos ofensivos às normas jurídicas e para apurar a prática de atos 

ilícitos cometidos pelos agentes públicos, visando o encaminhamento aos órgãos 

competentes; f) o direito de denunciar e notificar atos irregulares ou atos ilegais cometidos 

pelo poder público, associados aos recursos do erário, ao patrimônio e ao exercício das 

funções públicas; g) o direito de reparação dos danos e de recebimento de indenização da 

Fazenda Pública Municipal pelos danos causados ao usuário por ação ou omissão da prestação 

dos serviços públicos (art. 1º do Decreto nº 56.832/16). 

Na mesma linha de análise, Marcelo Figueiredo e Monica Nicida Garcia sugerem a 

criação de um Fórum de Cidadania, um espaço público destinado ao diálogo do governo com 

a sociedade por meio da instituição de câmaras temáticas, em que as pessoas, os 

representantes da sociedade civil organizada e dos diversos segmentos de interesse regionais e 

difusos da sociedade, poderão apresentar sugestões, avaliar e debater medidas e propor 

políticas públicas na esfera federal, estadual e municipal1268. A instituição de um espaço 

público, com o objetivo de estabelecer o diálogo e a comunicação direta entre a sociedade e o 

governo, representa um mecanismo democrático de participação popular e um meio de 

controle social da atividade da Administração Pública.   

Em contrapartida, a Constituição Federal garantiu também a participação popular na 

elaboração e formulação de políticas públicas de assistência social, da educação e da saúde 

como forma democrática de exercício do controle social. Os conselhos de políticas públicas 

representam a capacidade dos indivíduos de intervirem nas políticas públicas por meio da 

participação popular, com a finalidade de auxiliar no processo de formação, de 

desenvolvimento e de avaliação da execução e dos resultados das políticas públicas. 

A participação comunitária nas decisões políticas e a intervenção da sociedade civil na 

gestão de políticas públicas do Estado são operadas por meio de conselhos, que permitem o 

controle social e a fiscalização na implementação e na execução das políticas públicas. O 

Conselho Nacional de Educação - CNE (art. 206, inciso VI, CF/88 c/c Lei nº 9.394/96), o 

                                            
1268 FIGUEIREDO, Marcelo; GARCIA, Monica Nicida. Corrupção e Direito Administrativo. In: SPECK, Bruno 
Wilhelm (Org.). Caminhos da transparência: análise dos componentes de um sistema nacional de integridade. 
Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 2002, p. 52. 
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Conselho Nacional de Saúde - CNS (art. 198, inciso III, CF/88 c/c Lei nº 8.142/90), o 

Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS (art. 204, inciso II, CF/88 c/c Lei nº 

8.742/93) e o Conselho Nacional de Previdência Social – CNPS (art. 194, parágrafo único, 

inciso VII, CF/88 c/c Lei nº 8.213/91) garantem a participação democrática dados cidadãos e 

da sociedade civil na formação, na implementação e no desenvolvimento das políticas 

públicas, bem como no controle de avaliação e de execução das políticas.  

A democratização da gestão das políticas públicas consiste na participação dos 

membros comunitários e da sociedade no processo de avaliação e formulação da política e na 

gestão de sua implantação, operação e da fiscalização da execução, por meio de mecanismos 

institucionais que possam sobreviver às mudanças de governo (órgãos colegiados ou 

conselhos). Assim, os mecanismos de democratização da gestão de políticas públicas devem 

garantir a participação ampla das pessoas interessadas nas decisões do governo, sendo 

operacionalizado por meio do orçamento participativo e dos conselhos de gestão pública1269. 

Portanto, a participação das pessoas na gestão pública e os conselhos de políticas 

públicas representam mecanismos democráticos de controle social e de combate à corrupção, 

uma vez que possibilitam a participação das pessoas interessadas e da sociedade nos 

processos de tomada de decisões políticas da Administração Pública, bem como no processo 

de controle das ações governo e da fiscalização dos recursos e das despesas públicas.  

A sétima faculdade de controle externo e de fiscalização reconhecida aos cidadãos é 

de comunicar ou de denunciar irregularidades e ilegalidades perante o Tribunal de Contas. A 

norma constitucional reconhece a legitimidade de qualquer cidadão, partido político, 

associação e sindicato de proceder a comunicação de irregularidades e de ilegalidades 

cometidas pelos agentes públicos ao Tribunal de Contas da União (art. 74, §2º, CF/88). 

A Constituição Federal reconheceu a legitimidade e a faculdade de qualquer cidadão 

de denunciar as ilegalidades e as irregularidades de que possua conhecimento aos órgãos de 

controle externo da Administração Pública1270. A faculdade de qualquer pessoa interessada de 

apresentar denúncias ou de noticiar suspeitas de ilegalidades e de irregularidades cometidas 

pelos agentes públicos ou de terceiros, possibilita ao Tribunal de Contas a realização de uma 

                                            
1269 FREY, Klaus; CEPIK, Marco; VAZ, José Carlos, et. al. O acesso à informação. In: SPECK, Bruno Wilhelm 
(Org.). Caminhos da transparência: análise dos componentes de um sistema nacional de integridade. Campinas: 
Universidade Estadual de Campinas, 2002, p. 390-391. 
1270 SCAFF, Fernando Facury; SCAFF, Luma Cavaleiro de Macedo. Comentário ao artigo 74. In: CANOTILHO, 
José Joaquim Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lenio Luiz (Coords.). 
Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 1.175.    
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atuação fiscalizatória preventiva, concomitante ou sucessiva dos atos administrativos e da 

verificação da sua compatibilidade com a legalidade e a legitimidade, com o objetivo de 

assegurar a boa gestão dos recursos e despesas públicas. 

Por seu turno, art. 133, §1º, da Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações) também reconhece 

que qualquer participante de licitação - pessoa física ou jurídica -, poderá representar contra 

irregularidades e ilegalidades praticadas pelos agentes públicos nos procedimentos licitatórios 

ou nos contratos administrativos celebrados com o poder público, perante o Tribunal de 

Contas ou perante os órgãos de controle interno da Administração Pública. 

Dessa forma, a prerrogativa das pessoas de realizar a comunicação das constatações de 

ilegalidade e de irregularidades ao Tribunal de Contas e aos órgãos de controle interno do 

poder público representa um mecanismo constitucional que visa assegurar o exercício do 

controle social por parte da população e o combate da corrupção no setor público.  

A oitava faculdade de controle externo e de fiscalização reconhecida aos cidadãos é o 

direito de participação social ou comunitária em audiências e consultas públicas promovidas 

pelo poder público, com a finalidade de influir nas tomadas de decisões envolvendo interesses 

coletivos.  

O art. 40, §4º, da Lei nº 10.257/01 (Estatuto da Cidade) preconiza que no processo de 

elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua implementação será assegurado a 

promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e de associações 

representativas dos vários segmentos da sociedade, bem como o acesso aos documentos e 

informações do plano diretor para qualquer interessado. Por sua vez, o art. 31 da Lei nº 

9.784/99 (Processo Administrativo Federal) dispõe que o órgão público competente, mediante 

despacho motivado, poderá abrir período de consulta pública para manifestação de terceiros 

(população), quando a matéria do processo envolver assunto de interesse geral e não houver 

prejuízo para parte interessada. 

A participação da sociedade em audiências e consultas públicas poderá contribuir para 

o aprimoramento da aplicação dos recursos e da prestação dos serviços públicos, haja vista 

que podem apresentar propostas sugestivas de adoção de boas práticas de conduta e de 

procedimentos destinados à transparência pública e medidas de combate à corrupção no poder 

público.   

Por último, o controle externo da Administração Pública também poderá ser realizado 

pela sociedade civil organizada por meio da constituição de um Observatório Social (OS), 
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pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, que tem por objetivo promover a 

transparência pública, fomentar o exercício da cidadania, estimular a participação das pessoas 

nos assuntos de interesse público e na formação das decisões políticas, assim como realizar o 

controle social das atividades e a respectiva fiscalização da gestão pública. De acordo com o 

Observatório Social do Brasil (OSB), os observatórios sociais são associações sem fins 

lucrativos ou entidades não governamentais integrados por cidadãos brasileiros sem interesses 

partidários, que visa estimular o direito ao exercício de cidadania fiscal e o controle dos atos 

do poder público, com o propósito de promover a transparência pública, a melhoria da 

prestação dos serviços e a boa gestão e qualidade dos públicos1271. 

A variedade de escândalos de corrupção no governo tem demonstrado a ineficácia dos 

controles interno e externo das instituições estatais na gestão dos recursos públicos, o que 

sensibilizou os cidadãos e a sociedade civil organizada a desempenharem, de forma 

independente e apartidária, um papel de fiscalização dos atos dos governantes, do controle dos 

recursos e dos gastos públicos, do monitoramento das licitações e das execuções 

orçamentárias para proteger a moralidade e o patrimônio público. O controle das contas 

públicas e a fiscalização contra a corrupção deixaram de ser uma tarefa exclusiva dos 

controles institucionais e passaram a ser exercidas pela sociedade civil organizada1272. 

Nesse sentido, os cidadãos e a organização da sociedade civil se mobilizaram e 

criaram redes de controle social e de incentivos ao combate sistematizado da corrupção, 

visando promover a transparência pública e a melhoria da gestão pública. As iniciativas dos 

Observatórios Sociais têm apresentando um mecanismo eficaz de controle social e de redução 

de desperdícios e malversação com os recursos públicos, com o acompanhamento das 

licitações e dos procedimentos das despesas públicas. 

Em síntese, as principais atividades desempenhadas pelo observatório social são as 

seguintes: a) realizar o acompanhamento e o monitoramento dos procedimentos de licitação 

realizada pela Administração Pública, desde a publicação do edital de licitação até a efetiva 

entrega do objeto (produto/mercadoria) ou da execução da prestação de serviços; b) proceder 

a verificação da compatibilidade do objeto (produto/mercadoria) com os preços de mercado e 

a verificação da regularidade das pessoas físicas ou jurídicas participantes da licitação e a 

                                            
1271 OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL. O que é um Observatório Social (OS)?. Disponível em: 
<http://osbrasil.org.br/o-que-e-um-observatorio-social-os/>. Acesso em 8 de nov. 2016. 
1272 OLIVEIRA, Anna Cynthia. O papel da sociedade civil no controle da corrupção. In: SPECK, Bruno Wilhelm 
(Org.). Caminhos da transparência: análise dos componentes de um sistema nacional de integridade. Campinas: 
Universidade Estadual de Campinas, 2002, p. 426-427. 
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licitude dos procedimentos licitatórios; c) realizar a divulgação dos editais de licitação para as 

pessoas interessadas, com o objetivo de aumentar a concorrência e reduzir a possibilidade de 

fraudes e direcionamentos de procedimentos licitatórios; d) promover a educação fiscal, por 

meio da demonstração da importância social e econômicos do recolhimento dos tributos e da 

necessidade de acompanhar a aplicação dos recursos públicos, visando estimular o exercício 

da cidadania fiscal e de contribuir para a mudança de hábitos e costumes culturais; e) realizar 

o acompanhamento das propostas de projeto de lei apresentadas no Poder Legislativo; f) 

promover a realização do controle social sobre as atividades da Administração Pública, com a 

finalidade de impedir as ilegalidades e o abuso de poder cometidos pelos agentes públicos e 

para assegurar a observância dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, 

da publicidade, da eficiência e da economicidade (custo-benefício). 

A ideia da constituição dos Observatórios Sociais para fiscalizar as despesas públicas 

surgiu pela primeira vez no Município de Maringá/PR, depois de um grande escândalo de 

corrupção ocorrido na gestão do ex-prefeito Jairo de Moraes Gianoto, envolvendo o 

Secretário de Fazenda Luiz Antonio Paulicchi. O objetivo era impedir os desvios e a 

malversação dos recursos públicos e de desenvolver trabalhos preventivos contra a prática da 

corrupção na Administração Pública Municipal1273. Desse modo, a fundação do Observatório 

Social de Maringá foi impulsionada pelos escândalos de corrupção e pela falta de ética e 

transparência na gestão dos recursos públicos, com a finalidade de estimular a participação 

social, de demonstrar a importância socioeconômica dos tributos e da necessidade de 

aumentar a eficácia da aplicação dos recursos públicos1274. 

Os Observatórios Sociais são entidades não governamentais destinadas à promoção do 

controle social, do exercício da cidadania fiscal e ao combate preventivo e sucessivo da 

corrupção, que visa contribuir para a melhoria da gestão pública, para a correta aplicação dos 

recursos públicos e para a luta contra o abuso de poder e a corrupção no setor público. No 

primeiro ano de atuação do Observatório Social de Maringá depois de sua instituição, houve o 

acompanhamento dos processos licitatórios e da aplicação dos recursos público e gerou uma 

                                            
1273 JELIN, Daniel. Rede de ONGs ensina a deter corrupção enquanto é tempo. Disponível em: 
<http://veja.abril.com.br/brasil/rede-de-ongs-ensina-a-deter-corrupcao-enquanto-e-tempo/>. Acesso em 8 de nov. 
2016. 
1274 OBSERVATÓRIO SOCIAL DE MARINGÁ. Histórico da Sociedade Eticamente Responsável - SER. 
Disponível em: <http://observatoriosocialmaringa.org.br/ser/>. Acesso em 8 de nov. 2016. 
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economia de nove milhões de reais para a Administração Pública de Maringá1275. No ano de 

2012, as sessenta e duas unidades de Observatório Social conseguiram obter uma economia 

aproximada de trezentos e cinco milhões de reais com os desvios, os desperdícios e a 

malversação dos recursos públicos1276.  

A metodologia de trabalho utilizada pelo Observatório Social compreende as seguintes 

fases de atuação: a) na primeira fase, o Observatório Social realiza a análise do edital das 

licitações; b) na segunda fase, o Observatório Social analisa os processos de licitação, os 

contratos administrativos e a execução das despesas públicas; c) na terceira fase, o 

Observatório Social realiza a checagem da entrega dos produtos e das prestações dos serviços 

e a respectiva verificação das entradas e saídas (levantamento físico-quantitativo) e da 

respectiva qualidade dos produtos1277.  

No momento em que o Observatório Social identifica a ilicitude ou a irregularidade do 

ato administrativo são tomadas as seguintes providências: a) no primeiro momento, procede a 

comunicação ao Chefe do Poder Executivo e ao Secretário Municipal para tomar as 

providências cabíveis no sentido de anular ou revogar o ato administrativo e de cobrar a 

restituição dos valores; b) no segundo momento, procede a comunicação ao Poder Legislativo 

(Câmara de Vereadores) para proceder a fiscalização das ilicitudes e irregularidades 

constatadas, quando houver inércia por parte do Chefe do Poder Executivo e ao Secretário 

Municipal; c) no terceiro momento, procede a comunicação ao Ministério Público e ao 

Tribunal de Contas do Estado para adotar as providências cabíveis para apurar as 

irregularidades e responsabilizar os infratores1278.    

Os Municípios que possuem unidades de Observatório Social demonstraram 

resultados positivos em relação ao combate da corrupção, dos desvios e da malversação dos 

recursos públicos, com base nos seguintes resultados: a) No ano de 2006 ao ano de 2012, 

quinhentos milhões de reais foram economizados ou deixaram de serem gastos, 

                                            
1275 OBSERVATÓRIO SOCIAL DE MARINGÁ. Histórico da Sociedade Eticamente Responsável - SER. 
Disponível em: <http://observatoriosocialmaringa.org.br/ser/>. Acesso em 8 de nov. 2016. 
1276 BRAMATTI, Daniel. Franquia de ONGS, uma nova forma de combater a corrupção: rede de Observatórios 
Sociais aposta na prevenção para combater a corrupção em mais de 70 cidades. Disponível em: 
<http://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,franquia-de-ongs-uma-nova-forma-de-combater-a-corrupcao-
imp-,1120227>. Acesso em 8 de nov. 2016. 
1277 OBSERVATÓRIO SOCIAL DE MARINGÁ. Histórico da Sociedade Eticamente Responsável - SER. 
Disponível em: <http://observatoriosocialmaringa.org.br/ser/>. Acesso em 8 de nov. 2016. 
1278 BRAMATTI, Daniel. Franquia de ONGS, uma nova forma de combater a corrupção: rede de Observatórios 
Sociais aposta na prevenção para combater a corrupção em mais de 70 cidades. Disponível em: 
<http://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,franquia-de-ongs-uma-nova-forma-de-combater-a-corrupcao-
imp-,1120227>. Acesso em 8 de nov. 2016. 
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indevidamente, pelas prefeituras municipais; b) No ano de 2013 ao ano de 2016, um bilhão e 

quinhentos milhões reais foram economizados ou deixaram de serem gastos, indevidamente, 

pelas prefeituras municipais1279. 

As vantagens e os benefícios da instituição dos Observatórios Sociais nas 

comunidades visam contribuir na melhoria da gestão pública, de impedir a malversação dos 

recursos públicos e a prática da corrupção no setor público, de assegurar a eficiência e a 

qualidade da prestação dos serviços públicos e de formar uma sociedade consciente e 

responsável, destinada à cidadania fiscal e ao combate da corrupção. Nessa perspectiva, os 

Observatórios Sociais são associações sem fins lucrativos (entidades não governamentais), 

revestidas de caráter democrático e sem interesses partidários, que visa cooperar com a 

promoção da transparência, da moralidade pública e do controle social, de estimular uma 

cultura voltada para o exercício da cidadania, bem como de auxiliar com o combate à 

corrupção no setor público. 

As iniciativas de combate à corrupção procuram estabelecer o enfoque e os 

investimentos de trabalho com medidas preventivas, tendo em vista que os mecanismos 

preventivos de controle têm por objetivo contrabalancear os lucros de arranjos criados pela 

corrupção com o preço da descoberta e de aumentar incentivos de práticas de boas condutas 

ético-morais (comportamentos de integridade). O fortalecimento da prática de 

comportamentos éticos acontece por meio da promoção da educação das boas práticas de 

condutas morais no poder público, pois visa revigorar os compromissos selados pelos agentes 

públicos com o bem comum1280. 

Os Observatórios Sociais representam uma das fortes ferramentas de combate à 

corrupção porque objetiva desenvolver um método de trabalho preventivo e antecipar a 

prática do abuso de poder e das fraudes nos órgãos públicos, por meio do monitoramento 

sistematizado dos editais de licitações e dos procedimentos das despesas públicas, por meio 

do acompanhamento das atividades da Administração Pública1281. No entanto, nada obsta os 

Observatórios Sociais de exercerem o controle repressivo das ilicitudes e irregularidades 

                                            
1279 BRANCO, Leo. O efeito lava-jato: o combate a escândalos de corrupção e a rombos em orçamentos Brasil 
afora estão abrindo espaço para grupos de voluntários, como o Observatório Social, cobrarem o bom uso do 
dinheiro público. Revista Exame: São Paulo, ano 50, nº 21, 9 de nov. 2016, p. 50. 
1280 SPECK, Bruno Wilhelm. Caminhos para a transparência. In: SPECK, Bruno Wilhelm (Org.). Caminhos para 
a transparência: análise dois componentes de um sistema nacional de integridade. São Paulo: Universidade 
Estadual de Campinas, 2002, p. 19. 
1281 OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL. Observatório Social é “ferramenta” forte de combate a 
corrupção. Disponível em: <http://osbrasil.org.br/observatorio-social-e-ferramenta-forte-de-combate-a-
corrupcao/>. Acesso em 10 de nov. 2016. 
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constatadas por meio da propositura de ações civis públicas ou da impetração de mandados de 

segurança. 

Como se observa, os Observatórios Sociais demonstram ótimos resultados na 

prevenção da corrupção e impedem os desvios e a malversação dos recursos públicos, 

gerando uma economia expressiva de milhões de reais em favor da Administração Pública1282. 

Nos últimos dez anos houve uma propagação de constituição de Observatórios Sociais em 

nível nacional e o respectivo aumento das fiscalizações das contas e da gestão pública, o que 

resultou numa economia de bilhões de reais para a Administração Pública e impediu a 

apropriação e os desvios dos recursos públicos. 

Dessa forma, os Observatórios Sociais representam um mecanismo de controle social 

democrático voltado ao combate da corrupção e à fiscalização das atividades e das despesas 

da Administração Pública, uma vez que objetiva estimular o exercício da cidadania fiscal e a 

participação da sociedade civil organizada no controle dos atos dos agentes públicos e das 

despesas dos recursos da Administração Pública, assim como de promover a melhoria da 

gestão pública com o estímulo da transparência e da moralidade pública. 

O controle social da Administração Pública tem por finalidade analisar as 

irregularidades no poder público e de provocar a atuação dos órgãos institucionais para 

verificar a conformidade dos atos administrativos com os princípios da legalidade, 

moralidade, impessoalidade e economicidade1283. O controle popular se subdivide nas 

seguintes espécies: a) a participação popular por meio de provocação e representação de 

ilegalidade perante os órgãos públicos; b) a participação popular no controle legislativo para 

denunciar irregularidades e ilegalidades; c) a participação popular no Poder Judiciário por 

meio do ajuizamento de ações judiciais1284. 

No Estado Democrático de Direito, o controle social possibilita a ampliação dos 

sistemas de controle exercido sobre as atividades da Administração Pública, sendo auxiliador 

dos sistemas de controle oficial1285. Neste sentido, o controle social desempenha o papel de 

                                            
1282 LAMBRANHO, Lúcio. O voluntário que faz uma cidade economizar milhões por ano. Disponível em: 
<http://www.bbc.com/portuguese/brasil-37526368>. Acesso em 10 de nov. 2016. 
1283 MEDAUAR, Odete. Controle da Administração Pública. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 
176.  
1284 MARTINS JÚNIOR, Wallace Paiva. Probidade Administrativa. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 316-317. 
1285 MILESKI, Helio Saul. Controle Social: um aliado do controle oficial. Interesse Público: Revista Bimestral de 
Direito Público, Porto Alegre, ano 8, nº 36, mar/abr 2006, p. 86.   
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atividade complementar indispensável ao controle institucional pelos órgãos de fiscalização 

do Estado1286. 

De outro modo, os organismos de controle oficial - Tribunal de Contas e do Ministério 

Público - também devem praticar ações para assegurar a participação popular e o exercício do 

controle social, por meio da garantia da transparência dos atos governamentais, visando 

estimular a participação popular e o controle social como mecanismos aliados da função 

fiscalizadora1287. 

A participação direta do cidadão na prestação do serviço público é fundamental para 

conservação da democracia e para assegurar a fidelidade de outros princípios no serviço 

público1288. A concretização da democracia participativa pela participação dos cidadãos 

(individuais, coletividade ou associações) nas decisões públicas governamentais confere 

legitimidade aos atos e decisões do poder público e auxilia na prevenção da corrupção com a 

exigência da correta aplicação dos recursos públicos arrecadados dos contribuintes. 

Os trabalhos a serem desenvolvidos no combate preventivo da corrupção estão 

relacionados com a demonstração dos custos e dos danos da corrupção, através de campanhas 

publicitárias e debates públicos, para que o fenômeno da corrupção seja percebido como um 

problema negativo. Em segundo lugar, consiste vencer o fatalismo da aceitação da 

disseminação da corrupção em diversas áreas e regiões distintas, ou seja, tornar a corrupção 

como um problema político sujeito a modificações por meio de intervenções do poder público 

e reformas administrativas1289. 

Portanto, o controle popular é um mecanismo de controle externo que possibilita a 

participação de qualquer cidadão ou da sociedade civil organizada nas tomadas de decisões da 

Administração Pública e na fiscalização dos atos de governo, com fundamento no direito ao 

exercício de cidadania e da democracia participativa, bem como garante a prerrogativa dos 

indivíduos de representarem contra as ilegalidades praticadas pelos agentes públicos perante 

os órgãos institucionais do Estado e de obter uma resposta fundamentada e dentro de um 

prazo razoável de duração. 

                                            
1286 CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO. Controle Social Orientações aos cidadãos para participação na 
gestão pública e exercício do controle social. 3ª ed. Distrito Federal: 2012, p. 9 (Coleção Olho Vivo) 
1287 MILESKI, Helio Saul. Controle Social: um aliado do controle oficial. Interesse Público: Revista Bimestral de 
Direito Público, Porto Alegre, ano 8, nº 36, mar/abr 2006, p. 94-95. 
1288 GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. A participação popular e a consensualidade na Administração Pública. 
Revista de Direito Constitucional e Internacional, São Paulo, Ano 10, nº 39, abr/jun 2002, p. 140.  
1289 SPECK, Bruno Wilhelm. Caminhos para a transparência. In: SPECK, Bruno Wilhelm (Org.). Caminhos para 
a transparência: análise dois componentes de um sistema nacional de integridade. São Paulo: Universidade 
Estadual de Campinas, 2002, p. 19-21. 
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3.3.5 O controle externo do Poder Judiciário e a garantia do acesso à Justiça: o direito à 

prestação jurisdicional adequada ao combate da corrupção  

 

 

O controle jurisdicional constitui um dos mais poderosos instrumentos dos regimes 

democráticos, pois visa limitar o exercício dos poderes do Estado para resguardar a tutela dos 

direitos e garantias fundamentais das pessoas contra as ilegalidades e o abuso de poder. A 

função do controle exercida pelo Poder Judiciário é de assegurar a defesa dos direitos e 

garantias fundamentais, a integridade da ordem jurídico-constitucional1290 e das normas 

constitucionais que regulam as atividades administrativas e a boa governança da gestão do 

poder público. 

Na ordem político-jurídica brasileira, o controle jurisdicional dos atos e atividades da 

Administração Pública possui uma maior relevância do que o controle efetuado pelo Poder 

Legislativo, tendo em vista que o controle parlamentar se mostra insuficiente à contenção das 

ilegalidades e dos abusos comentidos pelo Poder Executivo e representa um mecanismo de 

fiscalização inoperante que inexiste responsabilidade política. Por tais razões, o controle da 

Administração Pública executado pelo Poder Judiciário é um mecanismo eficaz de controle da 

corrupção por conta do poder de revisão dos atos administrativos para assegurar a observância 

da ordem jurídica e dos princípios balizadores do Estado Democrático de Direito, zelando 

pelo cumprimento das leis e da Constituição do país1291. 

Nessa perspectiva, o controle jurisdicional é um princípio básico de um Estado de 

Direito, que objetiva proteger os direitos e garantias fundamentais das pessoas e da 

integridade da ordem constitucional, em face dos atos ilegais e dos abusos de poder cometidos 

pelos agentes públicos ou por terceiros. A função do controle jurisdicional é de fiscalizar o 

exercício do poder político e de revisar as condutas dos agentes públicos, com o intuito de 

corrigir as ilegalidades pelas transgressões das normas da ordem jurídica e de impedir as 

respectivas lesões aos direitos fundamentais dos administrados.  

De acordo com Hely Lopes Meirelles, o controle judicial é aquele realizado pelos 

órgãos do Poder Judiciário sobre os atos da Administração Pública e das atividades 

                                            
1290 SARASATE, Paulo. A Constituição do Brasil ao alcance de todos (história, doutrina, direitos comparado e 
prática da Constituição Federal de 1967). Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos S.A, 1967, p. 85.  
1291 GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa. 3ª ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2006, p. 167. 
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administrativas dos poderes do Estado. Desse modo, o controle judicial objetiva analisar a 

compatibilidade dos atos e da atuação administrativa com as disposições legais, sobretudo 

representa um mecanismo de preservação dos direitos e garantias dos administrados, ao 

garantir a observância e o cumprimento das normas da ordem jurídica pelos agentes 

públicos1292 e a lisura das atividades administrativas.       

O ordenamento jurídico brasileiro adotou o sistema de jurisdição única ou o 

monopólio da jurisdição, em que o Poder Judiciário é o órgão responsável pela revisão e 

anulação dos atos administrativos ilegais e das condutas de corrupção praticada pelos agentes 

públicos, quando houver abuso de poder (excesso e desvio de poder). Os litígios de natureza 

administrativa, de natureza comum ou de natureza privada são submetidos à apreciação dos 

órgãos jurisdicionais - revisão dos atos e dos conflitos de interesses pelo Poder Judiciário -, 

quando houver lesões a direitos subjetivos das pessoas ou violação aos princípios jurídico-

constitucionais.  

O Poder Judiciário poderá exercer o controle externo preventivo e repressivo dos atos 

administrativos e das atividades do poder público, uma vez que possui uma prerrogativa 

constitucional de revisar as ações comissivas e omissivas praticadas pelos agentes públicos e 

as atividades da Administração Pública direta e indireta, para garantir a observância das 

normas constitucionais, da boa gestão do poder público e de proteger os direitos fundamentais 

das pessoas. Nesse sentido, o controle jurisdicional dos atos administrativos é atribuído 

constitucionalmente ao Poder Judiciário, que possui o poder-dever de examinar a adequação e 

a compatibilidade dos atos administrativos e das condutas dos agentes públicos em 

conformidade com as normas da ordem jurídica (Constituição e leis)1293, visando anular ou 

corrigir os atos administrativos ilegais e ilegítimos, por transgredirem os princípios da 

juridicidade (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, finalidade 

pública, razoabilidade e proporcionalidade) ou por violarem os direitos e garantidas 

fundamentais dos administrados.  

O sistema de jurisdição una tem sua origem no sistema inglês (sec. XVII), quando os 

monarcas buscaram aumentar o poder real com a criação de órgãos e comissões para controlar 

os senhores e autoridades locais. O “Star Chamber” era considerado um órgão responsável 

por exercer o controle jurisdicional sobre as autoridades locais que agissem com abuso de 

                                            
1292 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 37ª ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 760. 
1293 GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa. 3ª ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2006, p. 164. 
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poder e com atribuições para apreciar questões sobre ordem pública. Em seguida, o 

Parlamento Inglês realizou a abolição dos privilégios da Coroa e de todas as jurisdições reais 

que tinham atuado como instrumento de opressão, instituindo o controle jurisdicional 

exercido pela “High Cout of Justice” (“Queen´s Bench Division”), com competências para 

processar e julgar ações comuns e de ações administrativas revestidas de ilegalidades 

praticadas pelas autoridades públicas1294.  

A atividade de fiscalização política executada pelo Parlamento e o estabelecimento da 

garantia da independência dos órgãos do poder jurisdicional possibilitou a realização do 

controle dos atos administrativos dos governantes e a solução dos conflitos de interesse das 

atividades de gestão, transferindo a competência do exercício das atividades fiscalizatória do 

soberano sobre os atos administrativos para os órgãos do Poder Judiciário1295. Assim sendo, o 

controle jurisdicional dos atos administrativos e dos conflitos de interesse das atividades da 

Administração Pública passou a ser realizado pela jurisdição comum, incumbindo os órgãos 

jurisdicionais de competência e prerrogativas para analisar a verificação da compatibilidade e 

a adequação dos atos e das atividades administrativas com a Constituição e as leis do Estado. 

O princípio da unicidade ou universalidade da jurisdição permite o Poder Judiciário de 

realizar o controle externo das atividades da Administração Pública e de analisar a legalidade, 

a legitimidade e a constitucionalidade dos atos administrativos praticados pelos agentes 

públicos. Por conseguinte, o julgamento dos litígios das atividades administrativas no sistema 

jurídico brasileiro é uma atribuição reservada ao Poder Judiciário, uma vez que possui a 

prerrogativa de revisar os atos administrativos e as atividades do poder público quando 

provocado pelos jurisdicionados1296. 

Nessa linha de análise, o poder político-jurídico é uno e indivisível, sendo consagrado 

na Constituição Federal brasileira pelo princípio da separação dos poderes estatais. As 

atribuições constitucionais reconhecidas aos órgãos jurisdicionais são destinadas ao controle 

da legalidade e da legitimidade dos atos e das condutas administrativas dos agentes públicos, 

como um mecanismo de limitação do exercício do poder político, de garantia do equilíbrio 

entre os poderes estatais e de proteção aos direitos fundamentais das pessoas.  

                                            
1294 MEDAUAR, Odete. Controle da Administração Pública. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 
199-200. 
1295 GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa. 3ª ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2006, p. 164. 
1296 MEDAUAR, Odete. Controle da Administração Pública. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 
199. 
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O controle jurisdicional da Administração Pública encontra seu fundamento de 

validade no princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário ou o princípio do acesso à 

justiça (art. 5º, inciso XXXV, CF/88 c/c art. 3º do Código de Processo Civil), ao garantir que 

a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário ameaça ou lesão a direitos individuais, 

difusos e coletivos. A norma constitucional assegura aos jurisdicionados o amplo e irrestrito 

direito de obter o acesso à justiça para analisar quaisquer questões de lesão ou de ameaça a 

direitos individuais e coletivos praticados pelo poder público ou por terceiros. 

O garantia do princípio constitucional do acesso à justiça reconhece o direito a uma 

prestação jurisdicional, que consiste na faculdade do jurisdicionado de postular perante o 

Poder Judiciário uma pretensão subjetiva ou a defesa de interesses legitimamente protegidos 

pela ordem jurídica e de obter uma resposta dentro de um prazo razoável de duração mediante 

um processo equitativo. O acesso à justiça ou a tutela jurisdicional é uma garantia de proteção 

judicial inerente ao Estado de Direito, que se desdobra no direito de acesso das pessoas ao 

Poder Judiciário para defesa de direitos ou de interesses legítimos, no direito de obter uma 

solução jurídica dos conflitos num prazo razoável de duração, por meio de um processo 

equitativo e justo, como também no direito à execução das decisões dos Tribunais visando à 

satisfação dos direitos materiais1297. 

A tutela jurídica dos direitos fundamentais é constitucionalmente garantida pela 

cláusula de acesso à justiça, sendo que qualquer pessoa poderá recorrer ao órgão jurisdicional 

ante a violação de seus legítimos direitos perpetrados pelos poderes públicos ou por 

terceiros1298. Por seu turno, o acesso à justiça compreende o direito fundamental de ação, 

como um direito público subjetivo da pessoa de postular determinada pretensão ou de levar 

uma situação ao conhecimento de um órgão jurisdicional por meio da abertura de um 

processo, com o consequente dever do órgão jurisdicional de pronunciar a respeito das 

questões suscitadas pelos jusrisdicionados, mediante decisão fundamentada e dentro de um 

prazo razoável de duração1299. 

A proteção judiciária é um dos pilares do Estado Democrático de Direito, pois é uma 

garantia de proteção dos direitos fundamentais reconhecidos pela ordem jurídico-

                                            
1297 PORTUGAL. Tribunal Constitucional. Acórdão nº 444/91. Relator Conselheiro Alves Correia, 2ª Secção, 
Lisboa, 20 de novembro de 1991. Disponível em: 
<http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19910444.html>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
1298 HESSE, Konrad. Temas Fundamentais do Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 68. 
1299 PORTUGAL. Tribunal Constitucional. Acórdão nº 473/94. Relator Conselheiro Monteiro Diniz, 1ª Secção, 
Lisboa, 28 de junho de 1994. Disponível em: 
<http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19940473.html>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
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constitucional, bem como expressa uma garantia contra ameaças aos interesses legítimos ou 

contra lesões aos direitos subjetivos das pessoas1300. Desse modo, a garantia constitucional do 

acesso à justiça resulta no reconhecimento do direito fundamental das pessoas de obterem o 

acesso à tutela jurisdicional efetiva, para proteger ou efetivar os seus direitos e garantias 

fundamentais. Por outro lado, estabelece ao Estado um dever prestacional de criar órgãos 

jurisdicionais, procedimentos e de instrumentos para viabilizar a tutela preventiva e repressiva 

em face das lesões a direitos e contra as ilegalidades do poder público e de terceiros, bem 

como também estabelece um dever ao Estado de não criar embaraços ou de dificultar o acesso 

à justiça, com o intuito de impedir os jurisdicionados de postularem perante os órgãos 

jurisdicionais.  

As atividades jurisdicionais desempenham uma função preventiva e outra função 

repressiva. Em relação à tutela preventiva, o exercício da função jurisdicional é destinado a 

evitar a consumação das lesões a um determinado direito ou que imunize quaisquer ameaças a 

direitos subjetivos dos jurisdicionados e, por outro lado, na tutela repressiva, o exercício da 

função jurisdicional está voltado à responsabilização dos infratores e à reparação das lesões 

causadas a um direito cometido no passado. Nessa perspectiva, o exercício da tutela 

jurisdicional deve buscar proteger - por imposição constitucional adequada, eficaz e célere - 

situações de ameaças a direito por meio de uma tutela preventiva e de situações de lesões a 

direitos subjetivos por meio de uma tutela repressiva1301. 

A cláusula constitucional do acesso à justiça garante aos administrados e as 

instituições públicas o poder de realizar o controle da Administração Pública perante os 

órgãos jurisdicionais, mediante a postulação de ações judiciais contra os atos de corrupção e 

da prática dos abusos de poder - excesso de poder e desvio de poder - cometidos pelos agentes 

públicos, com a finalidade de reprimir os atos administrativos ilegais e ilegítimos lesivos à 

probidade administrativa e ao patrimônio público e social.     

Portanto, a norma constitucional brasileira assegura a qualquer pessoa física ou 

jurídica, nacional ou estrangeira, o direito à prestação jurisdicional para postular a defesa de 

seus direitos e garantias fundamentais ou de seus interesses legitimamente protegidos pela 

ordem jurídica, em face das ilegalidades cometidas pelos agentes públicos e pelos abusos de 

                                            
1300 MEDAUAR, Odete. Controle da Administração Pública. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 
202. 
1301 BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de Direito Processuais Civil: teoria geral do direito 
processual civil. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 135. 
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poder praticados pelos governantes. O órgão jurisdicional constitui um mecanismo de 

controle externo da Administração Pública, sendo que possui a prerrogativa de revisar os atos 

e das condutas administrativas para resguardar a observância das normas da ordem jurídica e 

a proteção dos valores constitucionais. 

O controle jurisdicional é uma espécie de controle externo do poder público executado 

por juízes e pelos Tribunais, a quem cabe realizar a análise da legalidade e da legitimidade das 

condutas administrativas e a respectiva verificação da compatibilidade dos atos 

administrativos com as normas da ordem jurídica - constitucionais e infraconstitucionais -, 

assim como revisar ou corrigir os atos administrativos ilegais do poder público e das condutas 

de abuso de poder cometidas pelos agentes públicos para proteger a probidade administrativa, 

o patrimônio público e a boa gestão estatal. 

Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro, o controle externo do Poder Judiciário 

consiste na possibilidade do órgão jurisdicional de apreciar a legalidade e a legitimidade dos 

atos administrativos e o poder de invalidar os atos ilícitos praticados pela Administração 

Pública1302. Não obstante, Odete Medauar assevera que o controle jurisdicional do ato 

administrativo é a possibilidade do Poder Judiciário realizar a apreciação e de revisão dos atos 

administrativos, das atividades e das ações comissivas e omissivas da Administração 

Pública1303, com a finalidade de anular ou de corrigir as condutas ilícitas e os abusos de poder. 

Em linhas gerais, o controle judicial dos atos administrativos se operou em três fases 

distintas no desenvolvimento do Estado de Direito. Na primeira fase (Estado Liberal), o órgão 

jurisdicional realizava o controle da legalidade dos atos administrativos do poder público, 

com o objetivo de limitar o exercício do poder político, de dirimir as ações dos governantes e 

de proteger os direitos fundamentais individuais. Na segunda fase (Estado Social), o órgão 

jurisdicional procurou realizar o controle da legalidade das intervenções do poder público nas 

atividades econômicas e sociais, visando assegurar uma prestação positiva do poder público e 

a proteção dos direitos fundamentais sociais. Na terceira fase (Estado Democrático de 

Direito), o órgão jurisdicional passou a realizar o controle dos atos administrativos do poder 

público e a verificação da sua conformidade com as normas constitucionais (princípios e 

regras), para resguardar os direitos fundamentais das pessoas individuais e coletivos, os 

                                            
1302 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 24ª ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 754. 
1303 MEDAUAR, Odete. Controle da Administração Pública. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 
185-186. 
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valores da democracia e para reprimir os abusos de poder e os atos de corrupção cometidos 

pelos agentes públicos1304. 

Nesse sentido, a ordem jurídico-constitucional democrática reconheceu a função do 

Poder Judiciário de garantir a Constituição Federal e atribuiu aos órgãos jurisdicionais 

prerrogativas para realizar a verificação da regularidade e a análise da compatibilidade do ato 

administrativo e dos atos de gestão do poder público com as normas do sistema jurídico 

(princípios e regras), tendo o poder-dever de revisar os critérios objetivos dos atos 

administrativos e de anular os atos administrativos revestidos com vícios de ilegalidade e 

ilegitimidade1305.  

O controle externo do Poder Judiciário sobre as atividades do poder público e de seus 

agentes é resultado da evolução do Estado Democrático de Direito, haja vista que objetiva 

limitar o exercício do poder estatal para resguardar a proteção dos princípios constitucionais e 

dos direitos fundamentais da pessoa humana, como também para possibilitar a 

responsabilização dos agentes públicos pela prática dos abusos de poder, visando o combate à 

corrupção. Como se depreende, o controle externo dos órgãos jurisdicionais sobre as 

atividades do poder público e sobre as ações dos agentes estatais representa um instrumento 

de combate à corrupção, que objetiva a defesa da legitimidade do regime democrático, a 

proteção dos direitos fundamentais dos administrados e a promoção da transparência e a 

probidade na Administração Pública1306. 

O ajuizamento de ações judiciais e as investigações são instrumentos eficazes quando 

somados com o apoio da democracia, pois enquanto estiverem ao lado da opinião pública, as 

investigações tem condições de avançarem e apresentarem resultados positivos para 

coletividade. Todavia, as ações judiciais não substituem o exercício da democracia e a 

participação dos indivíduos no combate à corrupção, haja vista que a opinião pública constitui 

um salutar substantivo de atacar as principais causas da corrupção e de assegurar a imposição 

das punições aos agentes responsáveis pela prática dos atos de corrupção1307.  

                                            
1304 RIBAS, Carolline Leal; CASTRO, Gustavo Almeida Paolinelli de. O controle jurisdicional dos atos 
administrativos discricionários. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 268, jan./abr. 2015, p. 87-
93. 
1305 FRANÇA, Phillip Gil. O Controle da Administração Pública: discricionariedade, tutela jurisdicional, 
regulação econômica e desenvolvimento. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 122. 
1306 MORAES, Alexandre de. Combate à Corrupção: breves comentários à Lei de Improbidade Administrativa. 
In: ZILVETI, Fernando Aurelio; LOPES; Sílvia (Coord.). O regime democrático e a questão da corrupção 
política. São Paulo: Atlas, 2004, p. 151. 
1307 MORO, Sérgio Fernando. Considerações sobre a Operação Mani Pulite. Revista Conselho da Justiça 
Federal, Brasília, nº 26, ano VIII, jul/set 2004, p. 61. 
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De um lado, o cidadão poderá invocar a prestação jurisdicional por meio do 

ajuizamento da ação popular visando à defesa dos direitos difusos da moralidade 

administrativa ou por meio do ajuizamento de ações ordinárias para viabilizar a realização do 

controle difuso de constitucionalidade das leis. Por outro lado, as instituições públicas 

também poderão invocar a prestação jurisdicional por meio da propositura de ação civil 

pública visando à defesa dos direitos difusos e coletivos ou de promover o ajuizamento de 

ações diretas de inconstitucionalidade para garantir a defesa da Constituição e da ordem 

jurídica. 

O controle externo do Poder Judiciário sobre os órgãos da Administração Pública é um 

mecanismo de fiscalização de regularidade dos atos administrativos e de combate à corrupção 

porque visa impedir e reprimir os abusos de poder cometidos pelos agentes públicos e que são 

lesivos à probidade administrativa, ao patrimônio público e aos direitos fundamentais dos 

administrados. O Ministério Público, as entidades ou instituições lesadas e as os cidadãos 

possuem a prerrogativa representar as ilegalidades e os abusos de poder perante as autoridades 

competentes e de promover o ajuizamento de ação judiciais visando a anulação do ato 

administrativo ilegais e ilegítimos, a responsabilização e a respectiva aplicação de sanções aos 

agentes públicos e a terceiros que cometerem abusos de poder. 

 

 

a) Controle jurisdicional dos atos administrativos do poder público  

 

 

A primeira atribuição de controle externo executado pelo Poder Judiciário é o controle 

jurisdicional dos atos e atividades administrativas, quando provocado pelos jurisdicionados 

para resolver situações de ilegalidades e de abuso de poder cometida pelos agentes públicos 

ou para promover a defesa dos direitos individuais, difusos e coletivos. A norma 

constitucional outorgou ao Poder Judiciário a competência para realizar o controle da 

legalidade e da legitimidade das condutas administrativas do poder público, mediante a 

verificação da compatibilidade dos atos administrativos com as normas do ordenamento 

jurídico (princípios e regras), visando anular os atos administrativos ilegais e para assegurar a 

observância e o cumprimentos dos deveres normativos previstos na ordem jurídica. 
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A construção dos órgãos jurisdicionais pela Constituição Federal brasileira 

possibilitou a realização do controle das atividades administrativas do poder público e da 

limitação do Poder Executivo, no sentido de proteger e concretizar os princípios da 

transparência pública e da moralidade e probidade administrativa na gestão da coisa pública 

em defesa dos direitos fundamentais dos administrados1308.  

Em regra, o Poder Judiciário não poderá apreciar os atos discricionários e o mérito das 

decisões administrativas emanadas do poder público, mas possui o poder-dever de analisar 

estritamente a legalidade e a legitimidade dos atos e das condutas administrativas perpetradas 

pela Administração Pública. No entanto, os Tribunais reconhecem a possibilidade de 

interferência do Poder Judiciário para apreciar os atos discricionários e o mérito das decisões 

administrativas tomadas pelo poder público, quando houver abusos de governo e lesões aos 

direitos e garantias fundamentais das pessoas, com o objetivo de assegurar a observância das 

normas da ordem jurídica norteadoras do Estado Democrático de Direito e para resguardar a 

proteção dos direitos fundamentais dos administrados e do interesse da coletividade1309. 

A doutrina apresenta controvérsias sobre questão da extensão e do alcance do controle 

jurisdicional das atividades da Administração Pública, que subdivide em um controle restrito 

de legalidade e um controle amplo de juridicidade. Os adeptos do controle restrito entendem 

que o controle do Poder Judiciário sobre as atividades do poder público são restritos à 

apreciação da legalidade da matéria relativa à competência, a forma e a licitude do objeto, 

com prerrogativas de analisar apenas o cumprimento das normas da ordem jurídica - 

conformidade do ato administrativo com a Constituição e as leis –, em razão do princípio da 

separação dos poderes. De outro lado, os adeptos do controle amplo entendem que o controle 

do Poder Judiciário sobre as atividades do poder público consiste na apreciação da legalidade 

e dos aspectos da discricionariedade do ato administrativo, cuja competência é analisar o 

cumprimento das normas da ordem jurídica, da moralidade administrativa, dos motivos e das 

finalidades do interesse público revestidas nos atos administrativos1310. 

Primeiramente, o controle jurisdicional da Administração Pública era restrito à análise 

da compatibilidade do ato administrativo do poder público com as disposições legais e ao 

                                            
1308 MORAES, Alexandre de. Combate à Corrupção: breves comentários à Lei de Improbidade Administrativa. 
In: ZILVETI, Fernando Aurelio; LOPES; Sílvia (Coord.). O regime democrático e a questão da corrupção 
política. São Paulo: Atlas, 2004, p. 150. 
1309 GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa. 3ª ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2006, p. 169. 
1310 MEDAUAR, Odete. Controle da Administração Pública. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 
209-217. 
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exame da legalidade quanto à competência e a forma, dos motivos, do objeto e da finalidade 

do ato administrativo. Em seguida, o controle jurisdicional da Administração Pública foi 

ampliado e passou a examinar não só a compatibilidade dos atos administrativos com as 

normas da ordem jurídica (Constituição e leis), como também a sua adequação com os 

princípios da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, da finalidade 

pública, da razoabilidade e proporcionalidade, com o objetivo de resguardar a proteção dos 

direitos e garantias fundamentais das pessoas e da boa gestão do poder público.  

Nestes termos, com o advento da Constituição Federal brasileira, o controle 

jurisdicional da Administração Pública teve uma ampliação, uma vez que os órgãos do Poder 

Judiciário passaram a revisar os atos administrativos para analisar a sua legalidade (critério 

objetivo) e a legitimidade dos atos administrativos discricionários e dos motivos que os 

precederam (critério subjetivo de oportunidade e conveniência), para resguardar a proteção do 

principio da dignidade da pessoa humana e dos direitos fundamentais1311. O controle de 

legalidade e de legitimidade dos atos e condutas administrativas do poder público tem por 

escopo verificar a consonância ou a compatibilidade do ato administrativo praticado pelo 

agente público com as normas do regime jurídico administrativo, tendo os órgãos 

jurisdicionais a competência de revisar e anular os atos ilegais do poder público revestidos de 

abuso de poder (desvio e excesso de poder) para assegurar proteção dos direitos fundamentais 

das pessoas e dos princípios normativos de atuação dos agentes públicos. 

O Supremo Tribunal Federal, na apreciação do Agravo Regimental no Recurso 

Extraordinário 559646/PR1312, do Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 

809018/SC1313 e do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 628159/MA1314, admitiu 

que em situações excepcionais de abuso e de ingerência de governo, o Poder Judiciário poderá 

realizar o controle externo dos atos discricionários e das decisões administrativas do poder 

público, com o objetivo de compelir os gestores da Administração Pública em adotar medidas 

assecuratórias e de implementar políticas públicas destinadas à proteção e a concretização dos 
                                            
1311 MARTINS, Fernando Rodrigues. Controle do Patrimônio Público. 5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2013, p. 318. 
1312 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 559646/PR. Relatora 
Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, Brasília, DF, 07 de junho de 2011. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=624471>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
1313 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 809018/SC. Relator 
Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, Brasília, DF, 25 de setembro de 2012. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=2914845>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
1314 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 628159/MA. Relatora 
Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, Brasília, DF, 25 de junho de 2013. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=4323920>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
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direitos constitucionalmente previstos em favor dos administrados, sem que isso caracterize 

violação ao princípio da separação dos poderes.  

No mesmo sentido, no julgamento do Recurso Especial 429.570/GO, a Ministra Eliana 

Calmon também ressaltou a prerrogativa do Poder Judiciário de realizar o controle da 

Administração Pública, com o poder-dever de examinar a legalidade dos atos administrativos 

e das razões de conveniência e oportunidade dos atos discricionários, visando assegurar a 

observância dos princípios jurídico-constitucionais da legalidade, da moralidade, da 

razoabilidade e proporcionalidade1315. 

Os órgãos jurisdicionais poderão revisar os atos da Administração Pública, com o 

objetivo de verificar a legalidade e a legitimidade dos atos administrativos e da 

discricionariedade da atuação do poder público, mediante a análise da compatibilidade da 

conduta administrativa com as regras e os princípios da juridicidade - princípio da legalidade, 

da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, da finalidade pública, da 

razoabilidade e da proporcionalidade -, devendo anular os atos administrativos ilegais e 

ilegítimos cometidos pelos agentes públicos, para assegurar a observância e o cumprimento 

das normas do sistema normativo-constitucional, a proteção da probidade administrativa e do 

patrimônio público, assim como para resguardar a proteção dos direitos fundamentais dos 

administrados. 

A Constituição Federal outorgou ao Poder Judiciário a competência de realizar o 

controle externo das atividades da Administração Pública mediante por meio de provocação 

dos jurisdicionados, com o poder-dever de revisar a legalidade e a legitimidade dos atos 

administrativos e das decisões tomadas pelo poder público, quando as condutas 

administrativas não estiverem adequadas e compatíveis com as normas do ordenamento 

jurídico (princípios e regras), forem desprovidas de motivação ou inexistirem uma finalidade 

pública, mediante a anulação dos atos administrativos revestidos de ilegalidades ou mediante 

a determinação de implementação de políticas públicas ante a inércia ou abusividade do poder 

público. 

Portanto, os órgãos jurisdicionais possuem atribuições para exercer o controle externo 

dos atos da Administração Pública como emanação dos princípios da separação dos poderes e 

                                            
1315 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 429570/GO. Ministra: Relatora Eliana Calmon, 
Segunda Turma, Brasília, DF, 11 de novembro de 2003. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=441598&num_regi
stro=200200461108&data=20040322&formato=PDF>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
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do regime republicano e com o poder de anular os atos ilegais e ilegítimos cometidos pelos 

agentes públicos, visando à proteção dos direitos fundamentais dos administrados e da boa 

governança na gestão pública.   

 

 

b) Controle jurisdicional por meio da Ação Popular  

 

 

A segunda atribuição de controle externo executado pelo Poder Judiciário é o controle 

jurisdicional dos atos e atividades administrativas por meio do julgamento da ação popular 

ajuizada pelo cidadão, visando a invalidação dos atos e contratos administrativos ilegais e 

lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio 

histórico e cultural. A Constituição Federal outorgou ao Poder Judiciário a competência para 

julgar a ação popular proposta por qualquer cidadão-eleitor que esteja no exercício de seus 

direitos políticos, com o objetivo de anular ou de declarar a nulidade dos atos administrativos 

ou dos contratos ilegais e lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio 

ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, bem como para condenar os agentes 

responsáveis e os beneficiários ao pagamento em perdas e danos ou à restituição de bens ou 

valores ao erário (art. 5º, inciso LXXIII, CF/88 c/c art. 1º da Lei nº 4.717/65). 

A norma constitucional buscou promover o direito ao exercício de cidadania e do 

princípio da soberania popular, assegurando a legitimidade de qualquer cidadão da 

prerrogativa de propor ação popular para anular os atos e contratos administrativos ilegais e 

lesivos aos direitos difusos e ao interesse coletivo. A ação popular é uma ação constitucional 

de relevância democrática porque representa um mecanismo da democracia participativa, que 

viabiliza a participação dos cidadãos na condução do Estado e no controle dos atos do poder 

público para proteger os interesses e dos direitos difusos. A Constituição garantiu a qualquer 

um do povo a faculdade de reagir contra as condutas ou deliberações ilegais dos órgãos 

públicos e contra as lesões aos bens e aos direitos difusos, mediante a invocação do interesse 

público e coletivo1316. 

Nessa perspectiva, a ação popular assume uma posição de fundamental instrumento de 

concretização do Estado Democrático de Direito, por outorgar ao cidadão a faculdade e a 
                                            
1316 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7 ª ed. Coimbra: 
Almedina, 2003, p. 510. 
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oportunidade de participar do processo político, como um instrumento destinado ao controle 

das condutas e das decisões tomadas pelos agentes públicos1317. O Supremo Tribunal Federal 

já reconheceu o caráter democrático da ação popular como um direito de participação do 

cidadão no poder público ou como um direito de participação popular na gestão das atividades 

da Administração Pública1318. 

A garantia constitucional de promover ação popular visando a anulação das condutas 

ilegais e lesivas ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao 

patrimônio histórico e cultural corresponde a dois direitos. O primeiro é o direito à moralidade 

ou direito à probidade administrativa do cidadão de exigir dos agentes públicos uma atuação 

honesta e moral e o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e a uma memória 

histórica e cultural. O segundo é o direito à participação política por meio do controle 

jurisdicional dos atos dos agentes públicos e dos representantes eleitos pelo povo, assim, o 

cidadão poderá intervir e participar no exercício do poder no sentido de revisar os atos ilegais 

e exigir a apuração das responsabilidades1319. 

Do mesmo modo, Teori Albino Zavascki ensina que a faculdade de promover a ação 

popular é uma forma de controle dos atos da Administração Pública, em que confere aos 

membros da organização comunitária (cidadãos) o direito fundamental de participação 

política como concretização do direito de cidadania e do direito da coletividade exigir um 

governo honesto e a probidade administrativa1320.   

Como se observa, a ação popular é um instrumento jurídico-processual de extração 

constitucional de participação e de intervenção democrática nas atividades da Administração 

Pública, que desempenha uma função de controle da legalidade e da constitucionalidade dos 

atos administrativos do poder público, com o objetivo de promover a defesa dos direitos 

difusos e dos interesses da coletividade. Nestes termos, o Superior Tribunal de Justiça 

pronunciou no sentido de que a ação popular é o meio processual a que tem direitos qualquer 

cidadão para revisar judicialmente a legalidade dos atos lesivos ao patrimônio público, à 

moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico-cultural, com o intuito 

                                            
1317 LORENCINI, Bruno César. A ação popular como instrumento democrático. In: MESSA; Ana Flávia; 
FRANCISCO, José Carlos. Ação Popular.  São Paulo: Saraiva, 2013, p. 26. 
1318 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 244/RJ. Ministro: Relator 
Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, Brasília, DF, 11 de setembro de 2002. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=266267>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
1319 TAVARES, André Ramos; SILVA, Guilherme Amorim Campos da. Requisitos no exercício da ação 
popular. Revista de Direito Constitucional e Ciência Política, São Paulo, ano 4, n° 16, jul./set. 1996, p.225-226 
1320 ZAVASCKI, Teori Albino. Processo Coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 5ª ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 78. 
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de anular os atos ilegais cometidos pelo poder público em afronta ao ordenamento jurídico 

brasileiro e ao interesse coletivo1321. 

De acordo com Hely Lopes Meirelles, a ação popular é uma ação constitucional posta 

à disposição de qualquer cidadão (eleitor) no exercício de seus direitos cívicos e políticos, 

visando obter a anulação de atos ou contratos administrativos ilegais e lesivos ao patrimônio 

público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico-cultural 

para defender os interesses da coletividade1322. De outro lado, Maria Sylvia Zanella Di Pietro 

assevera que a ação popular consiste em uma ação em que qualquer cidadão poderá pleitear a 

invalidação dos atos administrativos ilegais praticados pelo poder público ou pelas entidades 

de que participe, que são lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio 

ambiente e ao patrimônio histórico-cultural, assim como pleitear a condenação em perdas e 

danos dos responsáveis pela lesão1323. 

O ajuizamento de ação popular é cabível em face dos atos administrativos ilegais e 

lesivos do poder público e de entidades que recebe subvenções com os recursos públicos, ou 

seja, a sua propositura é condicionada à demonstração do ato comissivo e omissivo ilegal e a 

lesão aos direitos difusos e ao interesse da coletividade. Como se depreende, o cabimento da 

ação popular requer a satisfação dos seguintes pressupostos: a) a qualidade de cidadão com a 

respectiva comprovação do gozo dos direitos políticos mediante o registro perante o cartório 

eleitoral ou documento correspondente (certidão eleitoral); b) a demonstração da ilegalidade 

ou imoralidade dos atos cometidos pelo poder público ou de entidade particular 

subvencionada com os recursos públicos; c) a demonstração da lesão ao patrimônio público, à 

moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico-cultural1324. 

Em que pese a Constituição Federal brasileira não realizar nenhuma alusão à 

ilegalidade do ato administrativo ou à sua ilegitimidade como requisito para o cabimento da 

ação popular em juízo, a doutrina e a jurisprudência consolidaram o entendimento que para o 

ajuizamento da ação popular deve estar presente a qualidade do autor da ação como cidadão 

brasileiro, a demonstração da ilegalidade e da ilegitimidade do ato administrativo a anular 

                                            
1321 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Recurso Especial 1504797/SE. Relator 
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Brasília, DF, 24 de maio de 2016. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201401226377&dt_publicacao=01/06/2016>. 
Acesso em 16 de dez. 2016. 
1322 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 37ª ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 773. 
1323 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 24ª ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 807. 
1324 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 24ª ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 807. 
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com a ordem jurídica positiva e a respectiva lesividade do patrimônio público1325. Em suma, a 

viabilização da postulação da ação popular depende do preenchimento dos seus requisitos 

subjetivos de capacidade eleitoral ativa do cidadão ou do exercício dos direitos políticos 

mediante a comprovação do documento eleitoral (título de eleitor) para ingresso em juízo (art. 

1º, §3º, da Lei nº 4.717/65), bem como dos requisitos objetivos de demonstração da 

ilegalidade e imoralidade do ato administrativo ou do contrato do poder público e das lesões 

aos bens ou direitos difusos protegidos pela ordem jurídica (art. 5º, inciso LXXIII, CF/88). 

Não obstante, a demonstração concomitante dos pressupostos da ilegalidade do ato 

administrativo e da lesão ao patrimônio público ou ao princípio da moralidade administrativa 

não é condição para o ajuizamento da ação popular por resultar em ofensa a norma 

constitucional. A efetiva demonstração das condutas lesivas como condição para o cabimento 

da ação popular viola o direito público dos titulares (povo) de proteger os bens difusos da 

comunidade, haja vista que a ação popular é destinada à defesa dos interesses difusos 

(patrimônio histórico-cultural e meio ambiente) e dos interesses gerais (patrimônio público e 

moralidade administrativa). Neste sentido, a propositura da ação popular requer a 

demonstração da ilegalidade do ato administrativo ou do contrato que pretende invalidar, em 

virtude da transgressão de normas específicas que regem e norteiam as atividades da 

Administração Pública, sendo dispensada a demonstração das lesões ou dos prejuízos ao 

patrimônio público1326. 

De outro lado, o controle jurisdicional dos atos administrativos na ação popular é 

limitado ao controle da legalidade e da constitucionalidade das condutas e atividades 

praticadas pelo poder público, tendo em vista que procura analisar a compatibilidade dos atos 

administrativos com as normas da ordem jurídica1327. Em relação ao uso da garantia 

constitucional-instrumental (ação popular), a limitação do controle jurisdicional é restrita à 

apreciação da legalidade do ato administrativo lesivo, tendo o poder de revisar e invalidar 

somente os atos ilegais e inconstitucionais1328, ou seja, o Poder Judiciário tem o poder-dever 

                                            
1325 TAVARES, André Ramos; SILVA, Guilherme Amorim Campos da. Requisitos no exercício da ação 
popular. Revista de Direito Constitucional e Ciência Política, São Paulo, ano 4, n° 16, jul./set. 1996, p. 226-227 
1326 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo 
824781/MT. Relator Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Brasília, DF, 27 de agosto de 2015. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=9551425>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
1327 RODRIGUES, Geisa de Assis. Ação Popular. In: DIDIER JÚNIOR, Fredie (Org.). Ações Constitucionais. 2ª 
ed. Salvador: Juspodivm, 2007, p. 206. 
1328 PORTO, Sérgio Gilberto. Comentário ao artigo 5º, LXXIII. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; 
MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lenio Luiz (Coords.). Comentários à 
Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 490.    
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de invalidar os atos administrativos comissivos e omissivos revestidos de ilegalidades e de 

abuso de poder que causem lesões ao interesse coletivo e aos direitos difusos. 

Por conseguinte, o objeto da ação popular é destinado à proteção dos bens e direitos 

difusos, sendo consubstanciado nos seguintes bens jurídicos: a) defesa do patrimônio público, 

que compreende o conjunto de bens e valores econômico, artístico, estético, histórico ou 

turístico pertencente a qualquer pessoa jurídica de direito público (Administração Pública 

direta e indireta) e da entidade privada que o Estado subvencione com os recursos públicos; b) 

defesa da moralidade administrativa, que compreende o conjunto de regras de condutas 

morais e os padrões éticos de comportamento (boa-fé, honestidade, legalidade e integridade); 

c) defesa do meio ambiente, que compreendendo o meio ambiente natural, o meio ambiente 

artificial e o meio ambiente cultural; d) defesa do patrimônio histórico-cultural, que 

compreende um conjunto de bens e manifestações que emanam de uma determinada 

comunidade. 

A norma constitucional objetivou resguardar a proteção do patrimônio público 

(recursos econômicos, bens móveis e imóveis, ações, créditos públicos e valores artístico, 

estético, histórico e turístico), dos recursos e valores públicos repassados pelo Estado às 

entidades de natureza privada, a moralidade e a probidade administrativa (padrões éticos de 

conduta), o patrimônio natural (meio ambiente ecologicamente equilibrado) e o patrimônio e 

valores históricos e culturais de um povo1329. A tutela dos bens jurídicos visados na ação 

popular possui fundamento na Constituição Federal brasileira, que busca proteger o 

patrimônio público e a moralidade administrativa (art. 37 CF/88), o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado (art. 225 CF/88) e o patrimônio histórico-cultural (art. 215 

CF/88). 

Em contrapartida, a finalidade da ação popular consiste na invalidação dos atos ilegais 

comissivos e omissivos e as condutas lesivas aos direitos difusos cometidas pela 

Administração Pública ou pelas entidades privadas que recebam recursos públicos, sobretudo 

para anular os atos ilegais e as condutas lesivas ao patrimônio público, à moralidade 

administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico-cultural, bem como para condenar 

os agentes responsáveis e os beneficiários ao pagamento de perdas e danos ou à restituição de 

bens ou valores. Conforme ensina Geisa de Assis Rodrigues, a ação popular se circunscreve 

aos seguintes pedidos: a) na decretação da invalidade ou na declaração de nulidade do ato ou 
                                            
1329 RODRIGUES, Geisa de Assis. Ação Popular. In: DIDIER JÚNIOR, Fredie (Org.). Ações Constitucionais. 2ª 
ed. Salvador: Juspodivm, 2007, p. 197. 
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da conduta ilícita comissiva ou omissiva; b) na desconstituição do ato ou conduta 

administrativa ilegal; c) na condenação da reparação das lesões e dos danos causados ao 

patrimônio público, em razão dos atos ilegais comissivos e omissivos cometidos pelos agentes 

infratores ou pelos agentes beneficiários dos recursos; d) na condenação dos agentes 

infratores ou dos agentes beneficiários dos recursos à restituição dos valores dos prejuízos ou 

dos recursos indevidamente apropriados1330. 

Para Luis Roberto Barroso, a natureza do pedido da ação popular é destinada à 

invalidação do ato administrativo ilegal e lesivo ao patrimônio público, com a finalidade de 

declarar a nulidade do ato ilegal do poder público, de desconstituir o ato ilegal do poder 

público ou de condenar os responsáveis pelos danos e lesões causadas ao patrimônio 

público1331. O objeto específico da ação popular é anular os atos lesivos cometidos pelo poder 

públicos por meio do controle jurisdicional. Portanto, o uso da ação popular pelo cidadão é 

destinado à obtenção do provimento jurisdicional para anular ou invalidar os atos e as 

condutas ilegais comissivas e omissivas cometidas pelos agentes públicos visando a sua 

desconstituição, bem como para condenar os agentes públicos ou os indivíduos em perdas e 

danos ou à restituição dos valores pelas lesões causadas aos bens da coletividade e aos direitos 

difusos, visando a recomposição dos danos e prejuízos. 

A legitimidade para o ajuizamento da ação popular é restrita ao cidadão brasileiro que 

possua alistamento eleitoral e a respectiva capacidade ativa para exercer o direito dos direitos 

políticos (direito de voto), mediante a comprovação do pleno gozo dos direitos políticos pelo 

título de eleitor ou qualquer documento correspondente. Os estrangeiros, os apátridas e as 

pessoas jurídicas não possuem legitimidade para propor ação popular visando a proteção dos 

direitos difusos. Nesse passo, a natureza da legitimidade ativa para ajuizar ação popular é 

extraordinária, uma vez que o cidadão-eleitor postula em nome próprio em juízo para 

promover a defesa dos interesses da coletividade e dos direitos difusos1332. 

A legitimidade passiva da ação popular compreende as pessoas jurídicas de direito 

público ou a Administração Pública direta e indireta, os agentes públicos e os indivíduos 

responsáveis pela prática das condutas ilegais e lesivas, as pessoas jurídicas de natureza 

                                            
1330 RODRIGUES, Geisa de Assis. Ação Popular. In: DIDIER JÚNIOR, Fredie (Org.). Ações Constitucionais. 2ª 
ed. Salvador: Juspodivm, 2007, p. 214. 
1331 BARROSO, Luís Roberto. Ação popular e ação civil pública: aspectos comuns e distintos. Revista de Direito 
Constitucional e Ciência Política, São Paulo, ano 1, n° 4, jul./set. 1993, p. 239. 
1332 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Reclamação 424/RJ. Relator Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal 
Pleno, Brasília, DF, 05 de maio de 1994. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=86827>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
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privada que recebam subsídios ou recursos do poder público. A ação popular será proposta em 

face das pessoas jurídicas ou privadas, das autoridades, funcionários e administradores que 

praticaram o ato administrativo ilegal ou que tiverem dado oportunidade à lesão, bem como as 

pessoas beneficiárias dos atos ilegais (art. 6º da Lei nº 4.717/65). 

Em linhas gerais, o único legitimado ativo para propor ação popular é o cidadão-

eleitor brasileiro em gozo dos seus direitos políticos, por meio da comprovação do título de 

eleitor ou de uma certidão da Justiça Eleitoral. Por outro lado, o sujeito passivo da ação 

popular abrange a União, os Estados, o Distrito Federal, o Município, as autarquias, 

fundações e empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações de direitos privado 

(federal, estadual e municipal), serviços sociais autônomos e pessoas jurídicas 

subvencionadas pelos recursos públicos, os agentes e autoridades públicas e as pessoas 

beneficiárias diretas pelos atos ilegais1333.  

O Ministério Público realizará o acompanhamento da ação popular para assegurar a 

regularidade do procedimento, apressar a produção de provas e promover a responsabilidade 

civil e penal dos agentes responsáveis pelos atos ilegais, sendo-lhe vedado assumir a defesa 

dos atos ou contratos administrativos e de seus autores (art. 6º §4º, da Lei nº 4.717/65). A 

norma prevê ainda a possibilidade de o Ministério Público promover o seguimento da ação 

popular quando houver desistência do cidadão (art. 9º da Lei nº 4.717/65). Os membros do 

Ministério Público atuam na ação popular como fiscais da ordem jurídica (“custus legis”), 

com instruções institucionais específicas de acompanhar as ações populares, de agilizar o 

andamento do processo e da produção de provas, de providenciar requisições e diligências 

judiciais, promover as responsabilidades dos autores responsáveis pelas ilegalidades que 

resultaram em lesões aos bens difusos1334 e de prosseguir com o andamento da ação popular 

em caso de desistência pelo cidadão-eleitor.   

Por outro lado, a competência para processar e julgar a ação popular é do órgão 

jurisdicional de primeira instância e será determinada de acordo com a origem do ato 

administrativo ilegal e lesivo do poder público, bem como em consonância com as normas de 

organização judiciária (art. 5º da Lei nº 4.717/65). Em regra, a ação popular é proposta 

                                            
1333 RODRIGUES, Geisa de Assis. Ação Popular. In: DIDIER JÚNIOR, Fredie (Org.). Ações Constitucionais. 2ª 
ed. Salvador: Juspodivm, 2007, p. 198-204. 
1334 ZAVASCKI, Teori Albino. Processo Coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 5ª ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 90-91. 
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perante a Justiça Comum (Justiça Federal ou Estadual) de primeira instância, devendo 

observar as normas de organização judiciária. 

A competência para processar e julgar a ação popular contra os atos administrativos 

ilegais e as condutas lesivas cometidas pelo poder público ou pelas autoridades, via de regra, 

será do juízo de primeiro grau1335. A Justiça Federal é competente para revisar e invalidar os 

atos emanados dos agentes públicos e das autoridades federais. Por sua vez, a Justiça Estadual 

é competente para revisar e invalidar os atos emanados dos agentes públicos e das autoridades 

municiais e estaduais1336. 

Os meios de tutela dos bens jurídicos na ação popular são preventivos e repressivos, 

podendo incidir antes da consolidação do ato administrativo ilegal para impedir a consumação 

das lesões e dos danos (tutela preventiva), como também depois da consolidação do ato 

administrativo ilegal para anular o ato ilícito e condenar os agentes responsáveis ao 

pagamento em perdas e danos (tutela repressiva). Na ação popular, o cidadão poderá postular 

uma tutela preventiva mediante um provimento jurisdicional inibitório ou a remoção do ato 

ilícito e lesivo, assim como uma tutela repressiva de anulação dos atos administrativos ilícitos 

e lesivos e a respectiva condenação dos indivíduos responsáveis em perdas e danos pelas 

lesões ocasionados aos direitos difusos e coletivos. 

Na tutela preventiva é possível que o cidadão realize a postulação judicial pela 

suspensão liminar do ato administrativo ilegal e lesivo cometido pelo poder público, com a 

finalidade de evitar danos irreparáveis ao patrimônio público, mediante a demonstração dos 

pressupostos das medidas cautelares de “periculum in mora” e do “fumus boni iuris” (art. 5º 

§4º, da Lei nº 4.717/65). Em contrapartida, na tutela repressiva o cidadão poderá postular 

provimentos jurisdicionais com o objetivo de anular o ato administrativo ilegal ou das 

condutas lesivas ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao 

patrimônio histórico e cultural, assim como para condenar os agentes responsáveis e os 

beneficiários ao pagamento em perdas e danos ou à restituição de bens ou valores. 

Na ação popular a sentença do órgão jurisdicional é uma decisão de natureza 

desconstitutiva negativa ao invalidar o ato administrativo ilegal e lesivo, assim como uma 

decisão de natureza condenatória ao condenar os agentes responsáveis pela lesão e os 

                                            
1335 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Questão de Ordem na Ação Originária 859/AP. Relatora Ministra 
Ellen Gracie, Tribunal Pleno, Brasília, DF, 11 de outubro de 2001. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=1051>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
1336 RODRIGUES, Geisa de Assis. Ação Popular. In: DIDIER JÚNIOR, Fredie (Org.). Ações Constitucionais. 2ª 
ed. Salvador: Juspodivm, 2007, p. 210. 
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beneficiários ao pagamento de perdas e danos e à restituição dos valores (art. 11 da Lei nº 

4.717/65). A procedência da ação popular pelo Poder Judiciário resultará na decretação da 

anulação ou invalidade do ato comissivo ou omissivo ilegal, na condenação ao pagamento de 

perdas e danos os responsáveis pela prática dos atos ilegais e de seus respectivos 

beneficiários, na condenação do réu as despesas judiciais e aos honorários advocatícios1337.   

Desse modo, a sentença emanada do órgão jurisdicional na ação popular produz os 

seguintes efeitos: a) decisão de natureza constitutivo-negativo, uma vez que a sentença que 

decretar a invalidade do ato ilegal e lesiva resultará na desconstituição da conduta ilegal; b) 

decisão de natureza condenatória, haja vista que a sentença que condenar os agentes 

responsáveis e os beneficiários ao pagamento em perdas e danos e à restituição dos valores 

pelas lesões causadas aos direitos difusos, importando na reparação dos danos e prejuízos 

provocados ao patrimônio público1338; c) a declaração incidental da inconstitucionalidade dos 

atos normativos do poder público por violar a Constituição Federal, desde que a controvérsia 

da (in)constitucionalidade seja a causa de pedir da ação popular para tutelar o interesse 

público ou como questões prejudiciais de mérito1339. 

Em resumo, a ação popular constitui em um mecanismo de controle jurídico e político 

dos atos e condutas da Administração Pública brasileira, sendo proveniente do direito 

fundamental de ação do cidadão, que na condição de detentor do poder soberano do Estado, 

tem o poder de exercer uma função fiscalizatória popular das atividades do poder público e da 

lisura do ato de gestão do patrimônio público, com a possibilidade de postular a 

desconstituição dos atos administrativos ilegais e a condenação em perdas e danos dos 

responsáveis pelas lesões aos interesses coletivos1340. 

Na apreciação do Recurso Especial 37275/SP, o Superior Tribunal de Justiça entendeu 

pela declaração da nulidade dos atos administrativos que autorizavam a determinavam o 

pagamento de despesas de viagem ao exterior de Prefeito e sua esposa por violação ao 

princípio da legalidade e moralidade administrativa, assim como pela condenação do Chefe 

                                            
1337 ZAVASCKI, Teori Albino. Processo Coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 5ª ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 91. 
1338 RODRIGUES, Geisa de Assis. Ação Popular. In: DIDIER JÚNIOR, Fredie (Org.). Ações Constitucionais. 2ª 
ed. Salvador: Juspodivm, 2007, p. 231-233. 
1339 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1559292/ES. Relator Ministro Herman Benjamin, 
Segunda Turma, Brasília, DF, 02 de fevereiro de 2016. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1480967&num_re
gistro=201400597105&data=20160523&formato=PDF>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
1340 TAVARES, André Ramos; SILVA, Guilherme Amorim Campos da. Requisitos no exercício da ação 
popular. Revista de Direito Constitucional e Ciência Política, São Paulo, ano 4, n° 16, jul./set. 1996, p. 226. 
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do Poder Executivo Municipal à restituição dos valores das despesas que foram custeadas 

com os recursos públicos da viagem ao exterior por conta dos danos causados à 

coletividade1341. No julgamento do Recurso Especial 579541/SP, o Superior Tribunal de 

Justiça manteve a decisão que decretou a invalidade do ato administrativo e declarou a 

nulidade do contrato de prestação de serviços de publicação oficial celebrado entre o poder 

público municipal e as empresas jornalísticas pela violação dos procedimentos licitatórios e 

do princípio da igualdade pelo direcionamento do certame, assim como manteve a 

condenação da Administração Pública e das empresas jornalísticas ao ressarcimento ao erário, 

em virtude da prática de atos ilegais e pela ofensa aos princípios constitucionais da legalidade 

e da moralidade administrativa1342.   

Portanto, a competência do Poder Judiciário de processar e julgar a ação popular 

representa um mecanismo democrático em que exerce o poder-dever de realizar o controle 

externo dos atos administrativos e das atividades do poder público postulados pelos cidadãos-

eleitores, com a finalidade de decretar a invalidade dos atos ilegais e de condenar os agentes 

responsáveis e os beneficiários em perdas e danos e ao ressarcimento ao erário, para 

resguardar a proteção dos interesses e direitos difusos do patrimônio público, da moralidade e 

probidade administrativa, do meio ambiente e do patrimônio histórico e cultural. 

 

 

c) Controle jurisdicional por meio da ação civil pública por ato de improbidade 

administrativa 

 

 

A terceira atribuição de controle externo executado pelo Poder Judiciário é julgar a 

ação de improbidade administrativa e aplicar sanções aos atos ímprobos cometidos pelos 

agentes públicos e por terceiros coautores contra a Administração Pública brasileira ou as 

entidades e instituições que recebam subvenções ou benefícios do poder público. A ordem 

                                            
1341 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 37275/SP. Relator Ministro Garcia Vieira, Primeira 
Turma, Brasília, DF, 15 de setembro de 1993. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/ita/documento/mediado/?num_registro=199300210645&dt_publicacao=11-10-
1993&cod_tipo_documento=>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
1342 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 579541/SP. Relator Ministro José Delgado, 
Primeira Turma, Brasília, DF, 17 de fevereiro de 2004. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=455883&num_regi
stro=200301298896&data=20040419&formato=PDF>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
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jurídica estabelece a competência do Poder Judiciário para responsabilizar os agentes públicos 

e os terceiros coautores (particulares) pela prática de atos de improbidade que resultarem no 

enriquecimento ilícito, em prejuízos ao erário ou na ofensa aos princípios constitucionais de 

atuação da Administração Pública brasileira, mediante a aplicação de sanções de 

ressarcimento ao erário, de perda da função pública, de suspensão dos direitos políticos, de 

pagamento de multa e de proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios 

e incentivos fiscais ou creditícios (art. 37, §4º, CF/88 c/c Lei nº 8.429/92). 

A probidade administrativa e o governo honesto são pressupostos da democracia, que 

se consubstancia no dever de zelar pelo patrimônio público e de adotar condutas em 

conformidade com os princípios da boa administração pública para resguardar a proteção dos 

direitos fundamentais da pessoa humana e dos direitos difusos e coletivos. A Constituição 

deve estabelecer meios de controle dos atos e das condutas dos agentes públicos para prevenir 

ou reprimir os atos de corrupção e o abuso de poder, com a finalidade de assegurar a proteção 

da probidade administrativa e o fortalecimento da democracia1343.  

Nos Estados democráticos, os agentes públicos são fiscalizados e responsabilizados 

pelos abusos de poder cometidos no exercício das funções públicas, o que levou os 

legisladores na elaboração de um microssistema normativo de combate à improbidade 

administrativa1344. O sistema jurídico brasileiro incumbiu os órgãos jurisdicionais da tarefa de 

reprimir os atos ilegais e o abuso de poder cometido pelos agentes públicos e por terceiros 

coautores (particulares), como também de responsabilizar os autores dos atos ímprobos por 

meio da aplicação as sanções cabíveis, em virtude das lesões causadas ao princípio da 

probidade administrativa e pelos danos causados ao patrimônio público e social. 

Nessa perspectiva, as condutas dos agentes públicos devem estar pautadas no princípio 

da probidade administrativa, que corresponde na obrigação de agir de acordo com os padrões 

éticos de conduta no exercício de suas funções (boa-fé, honestidade, lealdade e probidade). 

Em suma, a probidade administrativa é uma norma que rege as ações e as condutas do agente 

público como elemento subjetivo - honestidade e lealdade - do exercício das funções públicas, 

                                            
1343 ZAVASCKI, Teori Albino. Processo Coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 5ª ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 93. 
1344 GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa. 3ª ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2006, p. 192. 
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cuja violação caracteriza um ato de improbidade administrativa que se manifesta por uma 

ação ou omissão contrária ao dever da boa administração1345.  

O direito positivo estabelece um dever jurídico ao agente público de atuar em 

conformidade com os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

publicidade e da eficiência, para resguardar a proteção dos direitos transindividuais e de 

assegurar a boa administração pública (art. 37 CF/88 c/c art. 4º da Lei nº 8.429/92). Por seu 

turno, os princípios constitucionais que regem as ações dos agentes públicos são 

concretizações dos postulados do regime democrático e republicano ao garantir um governo 

honesto e responsável, sendo que se consubstancia em um conjunto de normas-diretrizes do 

agir dos agentes públicos em consonância com a legalidade, a probidade, a transparência e 

responsabilidade.  

O dever de agir com diligência moral, justeza, imparcialidade, transparência e 

responsabilidade nas atividades da Administração Pública constitui um verdadeiro “modus 

operandi” das funções públicas e encontra plasmado na ordem jurídico-constitucional 

brasileira. Todavia, o ato ímprobo é caracterizado pelo abuso de poder ou pela conduta ilegal 

e desonesta (má-fé) perpetrada pelos agentes públicos ou por terceiros coautores 

(particulares), que resulte no enriquecimento ilícito, em prejuízos ao patrimônio público ou na 

ofensa dos princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade 

(honestidade e lealdade), da publicidade e da eficiência. 

A ordem jurídico-constitucional brasileira estabelece um mandamento punitivo aos 

responsáveis pela prática do ato ímprobo, mediante a aplicação de sanções repressivas pelo 

Poder Judiciário de suspensão dos direitos políticos, de perda da função pública, de 

indisponibilidade dos bens e de ressarcimento pelos danos causados ao erário (art. 37, §4º, 

CF/88). A proposta de projeto de lei nº 1446/91 regulamentou a norma constitucional e 

disciplinou as sanções dos atos ímprobos, visando reprimir severamente os homens públicos 

que utilizam da sua condição e das vantagens que o cargo lhe proporciona para atender seus 

interesses particulares em detrimento do interesse público1346. Na exposição de motivos, o 

então Ministro de Estado e da Justiça Jarbas Passarinho ressaltou a relevância do projeto para 

fortalecer o princípio da moralidade administrativa, com o objetivo de inaugurar um novo 

                                            
1345 VASCONCELOS, Caio Tácito. Improbidade Administrativa como forma de corrupção. In: ZILVETI, 
Fernando Aurélio; LOPES; Sílvia (Coord.). O regime democrático e a questão da corrupção política. São Paulo: 
Atlas, 2004, p. 189. 
1346 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de Lei 1446/1991. Disponível em: 
<http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD17AGO1991.pdf#page=68>. Acesso em 23 de nov. 2016. 
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processo de modernização civilizatória destinada ao combate da corrupção e ao resgate dos 

valores éticos por aqueles que exercem as funções públicas e para transformar a luta contra a 

corrupção e à impunidade como um plano de governo da República Federativa do Brasil. 

Em seguida, a proposta do projeto de lei nº 1446/91 foi convertida na Lei nº 8.429/92, 

dispondo sobre o procedimento e as sanções aplicáveis aos agentes públicos pela prática de 

ato de improbidade administrativa, que representa um mecanismo jurídico de proteção do 

patrimônio público, da probidade administrativa e da lisura das atividades do poder público 

contra o abuso de poder. Segundo Marcelo Figueiredo, a improbidade administrativa (Lei nº 

8.429/92) é destinada a reprimir e punir o exercício desvirtuoso do poder e dos desvios de 

condutas do agente público e do particular que cometer atos ímprobos1347. 

A Lei nº 8.429/92 visa punir as condutas não compatíveis com a probidade 

administrativa e possui dois objetivos que estão correlacionados. O primeiro consiste em 

catalogar os atos ímprobos e reprimir as condutas comissivas ou omissivas ilegais perpetradas 

dos agentes públicos desonestos e dos terceiros beneficiados dos atos de improbidade 

administrativa, que resultem no enriquecimento ilícito, em prejuízos ao erário público ou que 

atentem contra os princípios éticos da Administração Pública brasileira1348. O segundo 

objetivo é resguardar a defesa do patrimônio público, da probidade administrativa e de 

promover a efetividade dos princípios constitucionais da boa gestão pública sob o enfoque do 

combate à corrupção. 

O ato de improbidade administrativa é considerado um ato ilegal (comissivo ou 

omissivo) revestido de imoralidade e qualificado pela desonestidade e má-fé do agente 

público e de terceiros (coautores), que resulta no enriquecimento ilícito, em prejuízos ao 

erário e violações aos princípios do agir da Administração Pública brasileira. O ato ímprobo é 

um ato antijurídico que se caracteriza com uma conduta ilegal qualificada pela imoralidade 

cometida pelo agente público ou pelo terceiro, que importe no enriquecimento ilícito, no 

prejuízo ao erário público e na ofensa aos princípios que regem os atos do poder público e os 

deveres do exercício da função pública1349. 

                                            
1347 FIGUEIREDO, Marcelo. A “corrupção” e a improbidade: uma reflexão. In: ZILVETI, Fernando Aurelio; 
LOPES; Sílvia (Coord.). O regime democrático e a questão da corrupção política. São Paulo: Atlas, 2004, p. 
255. 
1348 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 734984/SP. Relator Ministro José Delgado, 
Primeira Turma, Brasília, DF, 18 de dezembro de 2007. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=705081&num_regi
stro=200500449742&data=20080616&formato=PDF>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
1349 MARTINS JÚNIOR, Wallace Paiva. Probidade Administrativa. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 207. 
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Nesse sentido, o ato ímprobo tem como pressuposto para sua caracterização uma 

conduta ilegal do agente público e do terceiro coautor qualificada por uma imoralidade 

desonesta e pela respectiva transgressão dos princípios da legalidade, da imparcialidade, da 

moralidade (honestidade e lealdade), da publicidade e da eficiência (art. 37 CF/88), bem como 

pela violação dos deveres ético-normativos do exercício das funções públicas e do regime 

republicano da transparência, de prestação de contas e de agir com responsabilidade perante a 

sociedade (art. 1º CF/88).  

Os sujeitos ativos ou os autores do ato de improbidade administrativa compreendem os 

agentes públicos, sendo qualquer pessoa que exerça mandato, cargo, emprego ou função 

pública, por meio de eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer forma de 

investidura ou vínculo com o poder público (art. 2º da Lei nº 8.429/92), como também os 

terceiros particulares (coautores), representando as pessoas físicas ou jurídicas particulares 

que induzam ou concorram com o agente público na prática do ato de improbidade 

administrativa ou se beneficiem indevidamente das vantagens ilícitas (art. 3º da Lei nº 

8.429/92).  

Os agentes públicos são designados como as pessoas que desempenhem quaisquer 

funções públicas vinculadas a um órgão da Administração Pública (agente político, servidor 

público, empregados públicos, particulares em colaboração), ou seja, o indivíduo é 

qualificado como agente público pela natureza estatal das atividades desempenhadas e pela 

investidura em atividades públicas. Por seu turno, o terceiro coautor (“extraneus”) é 

considerado a pessoa física ou a pessoa jurídica que se associa com o agente público para 

cometer atos ímprobos, mediante a indução ou incentivos, a concorrência ou participação ou 

com o recebimento de vantagens e benefícios. 

Em contrapartida, os sujeitos passivos ou as vítimas dos atos de improbidade 

administrativa abrangem os órgãos da Administração Pública direta (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) e da Administração Pública indireta (autarquias, fundações públicas, 

empresas públicas, sociedade de economia mista), as empresas incorporadas ao patrimônio 

público, as entidades ou instituições que recebam subvenções, benefícios ou incentivos 

creditício ou fiscais do poder público, bem como as entidades ou instituições criadas ou 

custeadas com os recursos públicos, correspondente a cinquenta por cento do patrimônio ou 

da receita anual (art. 1º da Lei nº 8.429/92). 
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Os atos de improbidade administrativa poderão ser cometidos por agentes públicos no 

exercício das funções ou por terceiras pessoas particulares (física ou jurídica) que induzam, 

concorram ou que se beneficiem indevidamente da prática do ato ímprobo. De outro lado, a 

vítima do ato de improbidade administrativa e da lesividade são os órgãos da Administração 

Pública direta e indireta, das entidades ou instituições subvencionadas pelo poder público ou 

as entidades ou instituições custeadas com os recursos do poder público. A finalidade 

normativa em atribuir os sujeitos ativos e passivos dos atos ímprobos foi possibilitar a ampla 

responsabilização dos autores da prática do ato de improbidade administrativa, independente 

da condição de ser pessoa física ou jurídica e de ser agente público ou privado, bem como de 

garantir a proteção do patrimônio da Administração Pública direta e indireta e das entidades 

ou instituições subvencionadas pelo poder público ou custeadas com os recursos públicos1350.  

A estrutura jurídico-normativa dos atos de improbidade administrativa são 

subdivididas nas seguintes categorias normativas: a) atos de improbidade administrativa que 

importam enriquecimento ilícito (art. 9º Lei nº 8.429/92); b) atos de improbidade 

administrativa que causam danos e prejuízos ao patrimônio público (art. 10 Lei nº 8.429/92); 

c) atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios ético-normativos da 

Administração Pública brasileira (art. 11 Lei nº 8.429/92). O legislador brasileiro utilizou uma 

técnica legislativa para compreender os atos de improbidade geral e os atos de improbidade 

administrativa específicos, sendo tipificou as condutas aberta e indeterminadas dos atos 

ímprobos (art. 9º, “caput”, art. 10, “caput” e art. 11, “caput”, da Lei nº 8.429/92), como 

também tipificou as condutas precisas e determinadas dos atos ímprobos nos incisos das 

disposições legais. 

A Lei nº 8.492/92 enumerou de modo exemplificativo os atos improbidade 

administrativa, adotando conceitos jurídicos abertos ou indeterminados e dispositivos 

autônomos, por conta das multiplicidades formas de abuso de poder e de corrupção cometida 

pelos agentes públicos ou por terceiros (coautores)1351, portanto, os atos ímprobos que não se 

enquadrarem nos incisos dos artigos poderão ser reconduzidos ao enquadramento do “caput” 

dos artigos. Com efeito, os atos de improbidade administrativa possuem uma tipicidade aberta 

e representam um rol exemplificativo, não descrevendo em “numerus clausus” as condutas 

                                            
1350 MORAES, Alexandre de. Combate à Corrupção: breves comentários à Lei de Improbidade Administrativa. 
In: ZILVETI, Fernando Aurelio; LOPES; Sílvia (Coord.). O regime democrático e a questão da corrupção 
política. São Paulo: Atlas, 2004, p. 157. 
1351 GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa. 3ª ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2006, p. 103 e 249. 
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ilícitas e imorais, pois o legislador não teria como antecipar exaustivamente todas as ações 

contrárias à boa administração pública1352. 

O ato de improbidade administrativa que resulte no enriquecimento ilícito é 

materializado com a prática da conduta ilegal do agente público ou do terceiro (coautor) ao 

obter vantagens patrimoniais indevidas da Administração Pública, em razão do exercício do 

cargo ou função pública, ou seja, o agente público ou o terceiro beneficiário aufere vantagens 

indevidas em detrimento do poder público e das entidades subvencionadas pelo poder público 

(art. 9º Lei nº 8.429/92). Nesse passo, a caracterização do ato ímprobo que importe no 

enriquecimento ilícito depende do preenchimento dos seguintes elementos: a) ato ilícito do 

agente público e do terceiro beneficiário (conduta ilícita comissiva); b) vontade de agir 

desonestamente e com má-fé (dolo); c) obtenção de vantagens patrimoniais ilícitas ou 

benefícios econômico-financeiros indevidos; d) nexo de causalidade entre a conduta lesiva de 

obtenção das vantagens ilícitas e o exercício da função pública.  

Por sua vez, o ato de improbidade administrativa que resulte em prejuízos ao erário é 

materializado com a conduta ilegal do agente público ou do terceiro de apropriar, de desviar 

ou de dilapidar os bens e recursos do poder público ou das entidades subvencionadas pelo 

poder público, causando lesões e prejuízos patrimônio público e social (art. 10 Lei nº 

8.429/92). A configuração dos atos ímprobos que resulte em prejuízos ao erário depende dos 

seguintes elementos: a) ato ilícito do agente público e do terceiro beneficiário (conduta ilícita 

comissiva ou omissiva); b) vontade de agir desonestamente e com má-fé (dolo) ou de agir 

com imprudência, imperícia ou negligência (culpa); c) lesão ou dano ao patrimônio público 

causadas pelas apropriações, desvios e dilapidações dos bens e recursos do poder público; d) 

nexo de causalidade entre a conduta lesiva e danosa ao patrimônio público e o exercício da 

função pública. 

Por derradeiro, o ato de improbidade administrativa que resulte na transgressão dos 

princípios constitucionais do agir da Administração Pública é concretizado com a conduta 

ilegal do agente público ou do terceiro beneficiário por transgredir os princípios ético-

normativos e violar os deveres funcionais da legalidade, da probidade administrativa 

(honestidade e lealdade), da imparcialidade, da publicidade e da eficiência (art. 37 CF/88 c/c 

                                            
1352 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 892818/RS. Relator Ministro Herman Benjamin, 
Segunda Turma, Brasília, DF, 11 de novembro de 2008. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=832004&num_regi
stro=200602191826&data=20100210&formato=PDF>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
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art. 11 Lei nº 8.429/92). Do mesmo modo, a caracterização do ato de improbidade 

administrativa que atente contra os princípios da Administração Pública depende dos 

seguintes elementos: a) ato ilícito do agente público e do terceiro beneficiário (conduta ilícita 

comissiva ou omissiva); b) vontade de agir desonestamente e com má-fé (dolo); c) a 

transgressão dos princípios ético-normativos e ofensa dos deveres funcionais da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade (honestidade e lealdade), da publicidade e da eficiência; d) 

nexo de causalidade entre a conduta violadora dos princípios do agir da Administração 

Pública e o exercício da função pública. 

Em síntese, o conjunto de elementos que compõem a estrutura do ato de improbidade 

administrativa - a conduta comissiva ou omissiva, a tipificação do ato ímprobo, o elemento 

subjetivo ou volitivo (dolo ou culpa) e a reprovação social e moral da conduta (ilegalidade e 

imoralidade) - são requisitos essenciais para a caracterização dos atos ímprobos cometidos 

pelos agentes públicos e por terceiros (coautores). O intérprete deverá perscrutar a adequação 

típica da conduta à norma jurídica, bem como valorar o comportamento do agente público e 

do terceiro de acordo com as circunstâncias do caso concreto, com a finalidade de submeter 

os autores dos atos ímprobos às sanções previstas em da lei. 

Nestes termos, Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves reconhecem sucessivas 

operações para caracterizar e identificar os atos ímprobos praticados pelos agentes público e 

terceiros, sendo subdividas nas seguintes etapas: a) a primeira etapa é a análise da violação do 

princípio da juridicidade, que consiste na comprovação da incompatibilidade da conduta do 

agente público ou do terceiro beneficiado com os princípios juridicidade regentes da atividade 

estatal, ou seja, deve demonstrar a conduta ilegal e imoral cometida pelo agente público e pelo 

terceiro, em razão da transgressão das normas jurídicas reguladoras do agir da Administração 

Pública; b) a segunda etapa é a comprovação do elemento subjetivo ou volitivo do agente 

(dolo ou culpa), no ato ímprobo o dolo se perfaz quando o agente público ou o terceiro possui 

a vontade e a consciência de cometer a conduta ilegal, mediante a violação dos princípios 

ético-normativos da Administração Pública, e, de outro lado, a culpa incide quando o agente 

público ou o terceiro não emprega a atenção necessária ou a diligência devida de prever os 

resultados que sua conduta poderia ocasionar, por atuar com imprudência, negligência ou 

imperícia; c) a terceira etapa é a subsunção da conduta na previsão legal (tipicidade do ato 

ímprobo), que representa a análise da adequação ou do enquadramento típico da conduta 

comissiva ou omissiva praticada pelo agente público ou pelo terceiro com os dispositivos 
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legais, ou seja, consiste na subsunção da ação ou omissão do autor com o ato ímprobo que 

resulte no enriquecimento ilícito (art. 9º), em prejuízos ao erário (art. 10) ou na ofensa aos 

princípios de atuação da Administração Pública (art. 11); d) a quarta etapa é a identificação 

das partes envolvidas nos atos de improbidade (sujeito ativo e sujeito passivo), que representa 

a identificação do agente público ou do terceiro que cometeu ato de improbidade 

administrativa (sujeito ativo), assim como a identificação do órgão público ou da entidade ou 

instituições que utilizem ou recebem recursos do poder público (sujeito passivo); e) a quinta 

etapa é a análise da reprovação do ato ímprobo, que consiste na atividade valorativa da 

reprovação da conduta ilegal comissiva ou omissiva cometida pelo agente público ou pelo 

terceiro com a lesão dos deveres ético-normativos e com a extensão dos prejuízos causados ao 

patrimônio público, de acordo com o princípio da proporcionalidade1353. 

No mesmo raciocínio Fábio Medina Osório também reconhece uma estrutura analítica 

dos elementos identificadores dos atos de improbidade administrativa, com a finalidade de 

estabelecer os pressupostos constitutivos de imputação aos responsáveis pelos atos ímprobos, 

que integram o sistema normativo brasileiro, a saber: a) conduta (ação ou omissão) dos 

agentes públicos no exercício das funções públicas, o ato ímprobo é resultante de uma 

conduta comissiva ou omissiva vinculada ao órgão público ou relacionada com o exercício 

das funções públicas, isto é, representa um abuso de poder pelo uso indevido das atribuições 

públicas por meio de uma ação ou omissão do agente público ou de terceiro (coautor); b) o 

desvalor do resultado e da conduta ilícita (reprovabilidade da conduta), a conduta ilegal 

comissiva ou omissiva deve submeter ao desvalor ético-normativo para possibilitar a 

caracterização do ato ímprobo, levando em consideração a finalidade da norma, a intenção ou 

a vontade do agente (dolo ou culpa), a posição funcional, o poder de decisão, a exigibilidade 

de conduta diversa e as lesões e resultados produzidos pela conduta; c) a tipicidade proibitiva 

(injusto culpável), consiste no processo de adequação do ato de improbidade administrativa 

com as normas jurídicas ou na subsunção do ato ímprobo ao modelo de conduta proibida pelo 

direito positivo, assim como na análise da responsabilidade subjetiva ou do elemento volitivo 

do autor (conduta dolosa ou conduta culposa) de desonestidade ou de má-fé funcional; d) a 

imputabilidade do agente (sujeito ativo), designa a imputação do agente público ou do terceiro 

(coautor) pela prática do ato de improbidade administrativa, em outras palavras, consiste na 

identificação dos sujeitos responsáveis e na imputação pela prática do ato ímprobo; e) a 
                                            
1353 GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa. 3ª ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2006, p. 297-300. 
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causalidade normativa adequada (causalidade entre conduta e resultado), representa a relação 

de causalidade do ato de improbidade com a conduta comissiva ou omissiva do agente 

público, que resulte potencial lesão ao bem jurídico do patrimônio pública e da probidade 

administrativa para respaldar a responsabilidade1354. 

Nesse contexto, os elementos que integram a estrutura da improbidade administrativa 

deverão ser apreciados em um sentido formal de transgressão dos princípios da Administração 

Pública e dos deveres ético-normativos e num sentido material de potencial lesão ao bem 

jurídico da probidade administrativa e dos danos causados ao patrimônio público, com a 

finalidade de viabilizar a aplicação das sanções legais aos responsáveis pelos atos ímprobos. 

Como ressalta Ruy Pereira Camilo Júnior, o controle jurisdicional dos atos deverá ser 

realizado, preponderantemente, no ponto de vista substancial da imoralidade da conduta do 

agente público do que no seu sentido formal da ilegalidade, uma vez que objetiva reprimir os 

abusos de poder cometidos com a simulação ou aparência de legalidade1355.  

Do mesmo modo, Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves ressaltam que os atos de 

improbidade administrativa devem ser analisados em duas perspectivas conjuntamente, a 

primeira no sentido do ato de improbidade formal como uma conduta ilícita cometida pelo 

agente público ou pelo terceiro, que importa em enriquecimento ilícito, em prejuízos ao erário 

ou que atenta contra os princípios da Administração Pública, mediante a transgressão das 

normas do ordenamento jurídico. A segunda no sentido do ato de improbidade material que 

expressa a reprovação imoral da conduta ilegal, por meio do elemento subjetivo do agente 

(dolo ou culpa), do grau de lesão aos princípios da Administração Pública e aos deveres 

funcionais e da extensão dos prejuízos causados ao patrimônio público1356. 

O controle jurisdicional sobre os atos de improbidade administrativa é restrito a uma 

análise da adequação da conduta comissiva e omissiva do agente público ou do terceiro com a 

previsão normativa dos atos de improbidade administrativa (aspecto formal ou antijuricidade), 

assim como a uma análise da reprovação ou do desvalor das ações dos responsáveis pela 

prática do ato e das lesões causadas ao princípio da probidade administrativa (aspecto material 

ou ofensividade).   

                                            
1354 OSÓRIO, Fábio Medina. Teoria da Improbidade Administrativa: má gestão pública, corrupção e 
ineficiência. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 237-260. 
1355 CAMILO JÚNIOR, Ruy Pereira. A improbidade e os princípios constitucionais. Revista do Instituto dos 
Advogados de São Paulo, São Paulo, v. 14, nº 27, jan./jun. 2011, p. 178. 
1356 GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa. 3ª ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2006, p. 105 e 274. 
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Nestes termos, a ação de improbidade administrativa é uma ação judicial que pretende 

reconhecer as condutas de improbidade administrativa perpetradas pelos agentes públicos e 

terceiros, com a consequente aplicação das sanções legais para resguardar a proteção do 

princípio constitucional da moralidade administrativa e do patrimônio público1357. A ação de 

improbidade administrativa possui matriz constitucional e tem um regime jurídico autônomo 

e especial pela singularidade de seu objeto de aplicação de penalidades (sanções) aos agentes 

públicos ímprobos e a terceiros (pessoas físicas ou jurídicas) que se acumpliciam para atuar 

contra a Administração Pública ou para obter benefícios e vantagens com o ato de 

improbidade administrativa1358. 

Como se observa, a ação ato de improbidade administrativa possui um caráter 

nitidamente de tutela repressiva, uma vez que objetiva responsabilizar e sancionar os agentes 

públicos ou terceiros beneficiados pela prática dos atos de improbidade administrativa, com o 

intuito de resguardar a proteção dos direitos difusos e coletivos do patrimônio público e da 

probidade administrativa. Outrossim, a ação de improbidade administrativa não se presta para 

prevenir as lesões ou os danos ao patrimônio público e à moralidade administrativa porque 

pressupõe o cometimento de um ato ilícito anterior e a aplicação de sanções aos responsáveis 

pelo descumprimento da norma jurídico-positiva, para tutelar o direito transindividual a um 

governo probo e a uma administração honesta e eficiente1359.  

Os Tribunais Superiores têm posicionado no sentido que a ação de improbidade 

administrativa tem um caráter repressivo, destinado à aplicação de sanções político-civis de 

natureza pessoal aos responsáveis pelo cometimento dos atos de improbidade 

administrativa1360. Ou seja, o caráter sancionador da norma é aplicável às condutas ilegais 

(ação ou omissão) perpetradas pelos agentes públicos ou por terceiros que violarem os 

deveres normativos da legalidade, da honestidade e da imparcialidade, causando lesão à 

moralidade administrativa, notadamente quando resultarem em enriquecimento ilícito (art. 

                                            
1357 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 27ª ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 
188. 
1358 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 827445/SP. Relator Ministro Luiz Fux, Primeira 
Turma, Brasília, DF, 02 de fevereiro de 2010. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=838339&num_regi
stro=200600589223&data=20100308&formato=PDF>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
1359 ZAVASCKI, Teori Albino. Processo Coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 5ª ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 94. 
1360 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1163643/SP. Relator Ministro Teori Albino 
Zavascki, Primeira Turma, Brasília, DF, 24 de março de 2010. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=957532&num_regi
stro=200902073858&data=20100330&formato=PDF>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
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9º), causarem prejuízos ao erário público (art. 10) ou atentarem contra os princípios da 

Administração Pública (art. 11)1361. 

O objeto da ação de improbidade administrativa consiste na responsabilização dos 

agentes públicos e terceiros coautores pelas condutas ilegais e imorais, que resultarem no 

enriquecimento ilícito ou acréscimo pessoal, causarem prejuízos ao patrimônio público ou 

atentarem contra os princípios de atuação da Administração Pública, para proteger os direitos 

difusos e coletivos da moralidade e probidade administrativa e do patrimônio público e social. 

Em contrapartida, a finalidade da ação de improbidade administrativa é possibilitar a 

aplicação das sanções aos responsáveis pela prática dos atos ímprobos, de indisponibilidade 

de bens, de ressarcimento ao erário, de perda da função pública, de suspensão dos direitos 

políticos, de pagamento de multa e de proibição de contratar com o poder público ou de 

receber benefícios e incentivos fiscais ou creditícios. 

No pedido da ação de improbidade administrativa, o autor legitimado visa o 

reconhecimento da responsabilização e a respectiva condenação dos agentes públicos e de 

terceiros coautores, por conta do descumprimento das normas da ordem jurídica e da violação 

do princípio da probidade administrativa e dos deveres ético-normativos do exercício da 

função pública. O pedido inicial da ação consiste no reconhecimento dos atos de improbidade 

cometidos pelos agentes públicos e de terceiros coautores (responsabilização) e o pedido 

sucessório da ação é a condenação dos responsáveis pelos atos ímprobos nas sanções previstas 

em lei1362. 

 De acordo com Teori Albino Zacascki, o pedido da ação de improbidade 

administrativa possui uma dupla face sancionatória ou uma natureza híbrida. A primeira é 

repressivo-punitiva ao estabelecer a aplicação de sanções de suspensão dos direitos políticos, 

da perda da função pública, da indisponibilidade dos bens, da perda dos bens e valores 

acrescidos ilicitamente, do pagamento de multa e de proibição de contratar com a 

Administração Pública e de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios do poder 

público. A segunda é repressivo-reparatória ao estabelecer a aplicação de sanções de 

ressarcimento ao erário. Nestes termos, os pedidos da ação de improbidade administrativa 

                                            
1361 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1026516/MT. Relator Ministro Luiz Fux, Primeira 
Turma, Brasília, DF, 22 de fevereiro de 2011. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1038887&num_re
gistro=200800229354&data=20110407&formato=PDF>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
1362 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 27ª ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 
1.120. 
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consistem na responsabilização dos autores e na aplicação da sanção repressivo-punitiva 

(pedido principal) e da sanção repressivo-reparatória (pedido secundário)1363. 

A legitimidade ativa ou os autores da ação de improbidade administrativa são o 

Ministério Público e as pessoas jurídicas de natureza pública ou privada lesionadas pelos atos 

ímprobos (art. 17 Lei nº 8.429/92). Nas ações de improbidade administrativa ajuizada pela 

Administração Pública direta e indireta ou pelas pessoas jurídicas de natureza privada 

interessada, os membros do Ministério Público atuarão no processo judicial como fiscal da 

ordem jurídica e na defesa da probidade administrativa. De outro lado, nas ações de 

improbidade administrativa propostas pelos membros do Ministério Público, a Administração 

Pública direta e indireta ou pelas pessoas jurídicas de natureza privada interessada serão 

intimadas para intervirem ou participarem do processo judicial em litisconsórcio, se houver 

interesse. 

De outro lado, a legitimidade passiva da ação de improbidade administrativa é 

atribuída aos sujeitos responsáveis pela prática dos atos ímprobos ou que colabora para a 

prática do ato ímprobo, compreendo os agentes públicos (agentes políticos, servidores 

públicos, empregados públicos, particulares em colaboração) e os terceiros coautores (pessoa 

física ou jurídica de natureza privada). 

A competência para processar e julgar a ação civil pública por ato de improbidade 

administrativa é do órgão jurisdicional de primeira instância e será determinada pelo foro do 

local da prática do ato de improbidade administrativa ou pelo foro do local da consumação 

dos danos causados ao patrimônio público (art. 2º da Lei nº 7.347/85). As ações serão 

propostas nas instâncias ordinárias do foro do local onde ocorrer o dano ou do foro do local da 

prática dos atos ímprobos, cujo juízo terá competência funcional e absoluta para processar e 

julgar a causa.  

O Superior Tribunal de Justiça tem precedentes no sentido de que o foro do local do 

dano é competente para processar e julgar as ações civis públicas relacionadas à prática de 

atos de improbidade administrativa1364. Do mesmo modo, a Suprema Corte brasileira 

sedimentou entendimento de que compete ao juiz de primeiro grau de jurisdição processar e 

                                            
1363 ZAVASCKI, Teori Albino. Processo Coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 5ª ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 108-109. 
1364 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Recurso Especial 1043307/RN. Relator 
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Brasília, DF, 24 de março de 2009. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=868150&num_regi
stro=200800651028&data=20090420&formato=PDF>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
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julgar as ações de improbidade administrativa contra agentes políticos ou detentores de 

mandato eletivo por inexistir prerrogativa de foro em ações que visam apurar a prática de atos 

ímprobos1365. 

Portanto, em regra a competência para processar e julgar a ação de improbidade 

visando a responsabilização e a aplicação das sanções aos sujeitos responsáveis pela prática 

dos atos ímprobos será da Justiça Comum Estadual de primeira instância, do local em que 

houve a prática da conduta ilícita ou os danos ao erário. De outro lado, a Justiça Comum 

Federal de primeira instância será competente para processar e julgar a ação de improbidade 

destinada a responsabilizar e aplicar as sanções aos sujeitos responsáveis pela prática dos atos 

ímprobos, quando houver presente os interesses da União e das entidades de direito público 

federais ou quando houver repasse de recursos federais aos entes da federação. 

Na apreciação da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2797/DF, o Supremo Tribunal 

Federal julgou inconstitucional a redação dada ao art. 84 do Código de Processo Penal pela 

Lei nº 10.628/02, que estabelecia foro por prerrogativa de função para as ações de 

improbidade propostas em face de determinadas autoridades públicas, em sentido contrário 

reconheceu a competência do juízo de primeira instância para processar e julgar as ações de 

improbidade administrativa, em razão das condutas ímprobas cometidas pelos agentes 

públicos detentores de foro de prerrogativa de função1366.  

O fundamento é que a Constituição Federal não incluiu o julgamento de ações civis 

públicas por ato de improbidade administrativa na esfera das competências originárias do 

Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais 

ou dos Tribunais de Justiça dos Estados, cuja competência originária não comporta o 

julgamento de agentes políticos que cometerem atos de improbidade administrativa e que são 

detentores de foro por prerrogativa de função, sendo, então, a competência atribuída aos 

órgãos jurisdicionais de primeira instância1367. No entanto, a Suprema Corte brasileira 

                                            
1365 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental na Reclamação 3004/SP. Relatora Ministra Rosa 
Weber, Primeira Turma, Brasília, DF, 15 de março de 2016. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10716151>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
1366 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 2797/DF. Relator Ministro 
Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, Brasília, DF, 15 de setembro de 2005. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=395710>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
1367 MORAES, Alexandre de. Combate à Corrupção: breves comentários à Lei de Improbidade Administrativa. 
In: ZILVETI, Fernando Aurélio; LOPES; Sílvia (Coord.). O regime democrático e a questão da corrupção 
política. São Paulo: Atlas, 2004, p. 175. 
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modificou o seu posicionamento anterior e entendeu que o Supremo Tribunal Federal tem 

competência para julgar ação de improbidade administrativa contra seus membros1368. 

Os legitimados ativos para a ação de improbidade administrativa também poderão 

requerer aos órgãos jurisdicionais competentes a decretação das medidas cautelares (tutelas 

provisórias cautelares) para determinar a indisponibilidade e o sequestro dos bens dos agentes 

públicos ou dos terceiros coautores que tenham enriquecido ilicitamente ou causado danos ao 

patrimônio público, assim como requer o afastamento dos supostos agentes ímprobos das 

funções públicas.  

A tutela preventiva na ação de improbidade administrativa é admitida quando 

necessária para a proteção dos valores que correm o risco de se perder na espera da solução 

jurisdicional definitiva1369. Assim sendo, as medidas constritivas de indisponibilidade, de 

sequestro e de afastamento das funções públicas são meios de tutela preventiva que têm por 

finalidade garantir a colheita das provas, o pagamento dos acréscimos ilícitos, o pagamento da 

multa civil e o resultado útil do provimento jurisdicional de eventual ressarcimento ao erário, 

de perdimento de bens e da perda da função pública. 

As medidas cautelares previstas na ação de improbidade administrativa são 

subdivididas nas seguintes modalidades: a) a indisponibilidade de bens dos responsáveis pelos 

atos ímprobos para garantir o ressarcimento dos danos ao erário ou o perdimento dos bens 

acrescidos ilicitamente ao patrimônio dos responsáveis (art. 7º da Lei nº 8.429/92); b) o 

sequestro dos bens, das contas bancárias e das aplicações financeiras nacionais e 

internacionais de titularidade do agente público ou de terceiro que tenha enriquecido 

ilicitamente ou causado danos ao patrimônio público, quando houver indícios de 

responsabilidade pela prática do ato ímprobo (art.16 da Lei nº 8.429/92); c) o afastamento do 

agente público do cargo ou do exercício das funções públicas para assegurar a instrução 

processual ou a colheita das provas, sem prejuízo de sua remuneração (art. 20, parágrafo 

único, Lei nº 8.429/92)1370. 

                                            
1368 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Questão de Ordem na Petição 3211/DF. Relator Ministro Marco 
Aurélio, Tribunal Pleno, Brasília, DF, 13 de março de 2008. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=535803>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
1369 CARVALHO FILHO, José dos Santos. O Ministério Público e o combate à improbidade administrativa. In: 
FARIAS, Cristiano Chaves; ALVES, Leonardo Barreto Moreira; ROSENVALD (Org.). Temas atuais do 
Ministério Público. 5ª ed.Salvador: Juspodivm, 2014, p. 553. 
1370 Em suma, a indisponibilidade de bens e o sequestro são medidas acautelatórias (tutela provisória antecedente 
ou incidental) a ser decretada na ação de improbidade administrativa pelo juiz mediante requerimento do 
Ministério Público ou das pessoas jurídicas interessadas, visando bloquear os bens, as contas bancárias e de 
aplicações financeiras de titularidade do agente público ou de terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou 
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A decretação da indisponibilidade de bens dos agentes públicos ou de terceiros 

coautores é uma medida acautelatória que objetiva garantir eventual condenação pecuniária 

ou o ressarcimento dos valores ao erário e para custear o pagamento de multa civil1371 

resultante da prática de ato de improbidade administrativa, podendo recair tanto sobre bens 

adquiridos antes ou depois da prática do ato ímprobo, como também sobre os bens 

considerados bem de família1372. Ademais, as medidas acautelatórias recairão sobre os bens 

que assegurem o ressarcimento completo dos danos causados ao patrimônio público ou sobre 

os acréscimos patrimoniais obtidos pelo sujeito resultante da prática do ato ímprobo, em 

outras palavras, as medidas constritivas devem recair sobre os bens adequados e suficientes 

para suportar o montante de eventual condenação de ressarcimento ao erário, de restituição do 

acréscimo patrimonial ilícito ou do pagamento de multa civil. 

Por outro lado, as sanções aplicáveis aos agentes públicos e aos terceiros coautores 

correspondem a cada uma das espécies normativas previstas aos atos de improbidade 

administrativa, a saber: a) ato ímprobo que importa em enriquecimento ilícito (art. 12, inciso 

I, da Lei nº 8.429/92); b) ato ímprobo que causar danos ou prejuízos ao erário (art. 12, inciso 

II, da Lei nº 8.429/92); c) ato ímprobo que causar ofensa aos princípios da Administração 

Pública (art. 12, inciso III, da Lei nº 8.429/92). 

Nesse sentido, as modalidades das sanções dos atos ímprobos consistem na perda de 

bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio dos sujeitos responsáveis, no 

ressarcimento dos danos causados ao patrimônio público se houver, na perda da função 

pública, na suspensão dos direitos políticos, no pagamento de multa civil e na proibição de 

contratar com o poder público ou receber subvenções ou inventivos fiscais ou creditícios1373.   

                                                                                                                                        
causado danos ao patrimônio público, para resguardar de eventuais alienações ou ocultações e para garantir o 
ressarcimento dos danos ao erário ou o perdimento dos bens acrescidos ilicitamente ao patrimônio dos 
responsáveis, desde que haja fundados indícios dos responsáveis na prática dos atos ímprobos (“fumus boni 
iuris”). Por outro lado, o afastamento do agente público do cargo ou do exercício das funções públicas a também 
representa uma medida acautelatória (tutela provisória antecedente ou incidental) a ser decretada na ação de 
improbidade administrativa pelo juiz mediante requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica 
interessada, com o objetivo de garantir a instrução processual ou a colheita e a preservação das provas. 
1371 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Recurso Especial 1311013/RO. Relator 
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, Brasília, DF, 04 de dezembro de 2012. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1194607&num_re
gistro=201200407685&data=20121213&formato=PDF>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
1372 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1204794/SP. Relatora Ministra Eliana Calmon, 
Segunda Turma, Brasília, DF, 16 de maio de 2013. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1234820&num_re
gistro=201001361290&data=20130524&formato=PDF>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
1373 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 27ª ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 
1.105. 
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Os agentes públicos e aos terceiros coautores que cometerem atos de improbidade 

administrativa estão sujeitos à aplicação das seguintes sanções: a) suspensão dos direitos 

políticos, a sanção visa decretar a suspensão dos direitos políticos dos responsáveis pelos atos 

ímprobos por um prazo determinado; b) perda da função pública, a sanção visa decretar a 

extinção do vínculo jurídico do agente com o poder público, compreendendo a perda do 

mandato (cassação), a perda do cargo público (demissão), a perda do emprego público 

(rescisão do contrato com culpa do empregado) ou a perda da função pública (revogação da 

designação); c) ressarcimento ao erário, a sanção objetiva condenar o agente público e o 

terceiro coautor ao pagamento de obrigações pecuniárias ou na reparação dos danos e 

prejuízos causados ao patrimônio público; d) perda dos bens e valores acrescidos ilicitamente, 

a sanção visa decretar o perdimento dos bens e dos valores recebidos ilicitamente pelo agente 

público e pelo terceiro coautor e determinar a respectiva reversão em favor do poder público 

prejudicado; e) pagamento de multa civil, a sanção visa punir o agente público e do terceiro 

coautor ao pagamento de obrigações pecuniárias em favor do sujeito passivo do ato ímprobo; 

f) proibição de contratar com a Administração Pública e de receber benefícios ou incentivos 

fiscais ou creditícios do poder público, a sanção tem por objetivo declarar a extinção da 

relação bilateral e de proibir os responsáveis (pessoa física ou jurídica) de manterem relações 

jurídicas com o poder público ou de receberem benefícios estatais1374. 

Na fixação das sanções aos responsáveis pela prática dos atos de improbidade 

administrativa, o juiz deverá levar em conta a extensão das lesões e dos danos causados ao 

patrimônio público e a respectiva análise do proveito e das vantagens obtidas indevidamente 

pelo agente público ou pelo terceiro coautor (art. 12, parágrafo único, da Lei nº 8.429/92). A 

                                            
1374 No ato ímprobo que importa em enriquecimento ilícito (art. 9º da Lei nº 8.429/92), a sanção será de perda 
dos bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio do agente público ou do terceiro, de ressarcimento das 
lesões e dos danos causados ao patrimônio público, de perda da função pública, de suspensão dos direitos 
políticos de 08 (oito) a 10 (dez) anos, ao pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo 
patrimonial e a respectiva proibição de contratar com o poder público ou de receber subvenções, benefícios, 
incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de 10 (dez) anos (art. 12, inciso I, da Lei nº 8.429/92). Por outro lado, 
em relação ao ato ímprobo que causar danos ou prejuízos ao erário (art. 10 da Lei nº 8.429/92), a sanção será de 
ressarcimento das lesões e dos danos causados ao patrimônio público, de perda dos bens e valores acrescidos 
ilicitamente ao patrimônio do agente público ou do terceiro, de perda da função pública, de suspensão dos 
direitos políticos de 05 (cinco) a 08 (oito) anos, ao pagamento de multa civil de até duas vezes o valor dos danos 
e a respectiva proibição de contratar com o poder público ou de receber subvenções, benefícios, incentivos 
fiscais ou creditícios pelo prazo de 05 (cinco) anos (art. 12, inciso II, da Lei nº 8.429/92). Por último, no ato 
ímprobo que causar ofensa aos princípios da Administração Pública (art. 11 da Lei nº 8.429/92), a sanção será de 
ressarcimento das lesões e dos danos causados ao patrimônio público se houver, de perda da função pública, de 
suspensão dos direitos políticos de 03 (três) a 05 (cinco) anos, ao pagamento de multa civil de até cem vezes o 
valor da remuneração recebida pelo agente público e a respectiva proibição de contratar com o poder público ou 
de receber subvenções, benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de 03 (três) anos (art. 12, inciso 
III, da Lei nº 8.429/92). 
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tarefa do juiz é observar os elementos fático-probatórios do caso concreto e realizar a 

adequação das condutas ímprobas às sanções legais, por meio dos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade. 

Os Tribunais Superiores consolidaram entendimento que as sanções aplicáveis aos 

atos de improbidade administrativa não são necessariamente cumulativas, devendo o juiz 

realizar a dosagem das sanções de acordo com a gravidade da conduta ímproba cometida pelo 

sujeito e a extensão dos prejuízos causados ao patrimônio público, com a observância do 

princípio da razoabilidade e proporcionalidade1375. As sanções são aplicadas pelos juízes 

mediante a observância dos seguintes elementos: a) a lesividade e a reprovabilidade da 

conduta ímproba do agente; b) o elemento volitivo do agente (dolo ou culpa); c) a consecução 

do interesse público; d) a adequação da conduta à finalidade da norma sancionadora1376. 

Não obstante, a aplicação das sanções aos responsáveis da prática do ato de 

improbidade administrativa independe de dano ao patrimônio público, exceto quando o ato 

ímprobo resultar em danos ao erário (art. 21, inciso I, Lei nº 8.429/92), bem como da 

aprovação ou rejeição das contas dos gestores públicos pelo órgão de controle interno e do 

Tribunal de Contas (art. 21, inciso II, Lei nº 8.429/92). A possibilidade de aplicação de 

sanções aos responsáveis do ato ímprobo independe da atuação dos Tribunais de Contas, 

sendo que suas decisões não vinculam as ações do Ministério Público ou das pessoas jurídicas 

interessadas em propor ação de improbidade administrativa ou às decisões proferidas pelos 

órgãos jurisdicionais, voltadas para defesa da legalidade e da probidade administrativas1377. 

No julgamento do Recurso Especial 1435628/RJ, o Superior Tribunal de Justiça 

reconheceu que os agentes públicos municipais praticaram atos de improbidade administrativa 

de danos ao erário por conta de utilizarem os recursos públicos para promover ações de 

campanha eleitoral em favor de candidato da situação e para impulsionar a eleição ao sucessor 

escolhido pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, bem como manteve a condenação dos 

responsáveis pela prática dos atos ímprobos à sanção de ressarcimento ao patrimônio 
                                            
1375 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 980706/RS. Relator Ministro Luiz Fux, Primeira 
Turma, Brasília, DF, 03 de fevereiro de 2011. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1033046&num_re
gistro=200702107420&data=20110223&formato=PDF>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
1376 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1130198/RR. Relator Ministro Luiz Fux, Primeira 
Turma, Brasília, DF, 02 de dezembro de 2010. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1026404&num_re
gistro=200901457225&data=20101215&formato=PDF>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
1377 MORAES, Alexandre de. Combate à Corrupção: breves comentários à Lei de Improbidade Administrativa. 
In: ZILVETI, Fernando Aurélio; LOPES; Sílvia (Coord.). O regime democrático e a questão da corrupção 
política. São Paulo: Atlas, 2004, p. 179. 
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público1378. Por outro lado, no julgamento do Recurso Especial 1274069/RS, o Tribunal 

Superior reconheceu que o agente político municipal praticou ato de improbidade 

administrativa ao custear com os recursos públicos a distribuição de revista informativa com 

conteúdo eleitoreiro e publicações com sua propaganda na véspera das eleições municipais 

para fins de reeleição partidária, como também manteve a condenação  do agente político ao 

ressarcimento integral do dano, a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos, ao 

pagamento de multa civil, a proibição de contratar com o poder público e de receber 

benefícios fiscais ou creditícios pelo prazo de três anos1379. 

Na apreciação do Agravo Regimental Recurso Especial 1184416/RO, o Superior 

Tribunal de Justiça reconheceu a responsabilidade do agente político pela prática de ato de 

improbidade administrativa ao utilizar a função pública para promoção pessoal e ao 

determinar a inserção de seu nome em blocos de receituários médicos, ônibus e fachada de 

edifício da sociedade beneficente que recebe verbas públicas para desenvolver atividades 

assistenciais, bem como manteve a condenação ao pagamento de multa civil, a proibição de 

contratar com o poder público e de receber benefícios e incentivos fiscais ou creditícios do 

poder público1380. Por conseguinte, na apreciação do Recurso Especial 439.280/RS, o 

Tribunal Superior reconheceu que os agentes políticos municipais (Prefeito e Vice-Prefeito do 

Município) praticaram atos de improbidade administrativa, em virtude das irregularidades do 

procedimento licitatório por favorecer empresas que possuíam no seu quadro societário 

pessoas impedidas de licitar (parentes), mantendo a condenação ao pagamento de multa civil 

em dez vezes o valor da remuneração, a suspensão dos direitos políticos e a inabilitação de 

contratar com o poder público pelo prazo de três anos1381.  

                                            
1378 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1435628/RJ. Relator Ministro Humberto Martins, 
Segunda Turma, Brasília, DF, 05 de agosto de 2014. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/-
documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1334599&num_registro=201303717466&data=20140815
&formato=PDF>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
1379 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Recurso Especial 1274069/RS. Relator 
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Brasília, DF, 27 de agosto de 2013. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1258426&num_re
gistro=201101688031&data=20130917&formato=PDF>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
1380 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Recurso Especial 1184416/RO. Relator 
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, Brasília, DF, 15 de maio de 2012. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1146409&num_re
gistro=201000437718&data=20120521&formato=PDF>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
1381 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 439280/RS. Relator Ministro Luiz Fux, Primeira 
Turma, Brasília, DF, 01 de abril de 2003. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=380884&num_regi
stro=200200634924&data=20030616&formato=PDF>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
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Portanto, o controle externo desempenhado pelo Poder Judiciário na ação de 

improbidade administrativa, ao responsabilizar e ao aplicar sanções aos agentes públicos e aos 

terceiros coautores pela prática de atos ilegais e de abuso de poder, representa um relevante 

instrumento para o controle da corrupção na realidade jurídica brasileira e para garantir a 

proteção dos princípios da probidade administrativa e dos direitos fundamentais das pessoas. 

Para Alexandre de Morares, as ações de improbidade administrativas são mecanismos de 

controle das condutas desonestas do poder público e um instrumento de combate à corrupção, 

destinado à garantia dos direitos dos administrados em face do abuso de poder e das 

ilegalidades cometidas pelo poder público e a respectiva proteção do princípio da moralidade 

administrativa e da eficiência na prestação dos serviços públicos1382. 

Por conseguinte, Marino Pazzaglini Filho também assevera que a ação de improbidade 

administrativa representa o principal instrumento de combate à corrupção, a desonestidade e a 

má-fé da gestão pública, ao prever a responsabilização e sanções aos agentes públicos que, no 

desempenho de suas atribuições funcionais, praticar atos de improbidade administrativa que 

importem em enriquecimento ilícito próprio ou de terceiro, que causem prejuízos ao erário ou 

que atentem dolosamente contra os princípios que regem o comportamento da Administração 

Pública1383. 

O regime democrático não se sustenta com os atos de corrupção e se fragiliza na 

medida em que desaparece a crença que os cidadãos devem depositar em seus representantes, 

colocando em risco a solidez das instituições públicas1384 e os direitos fundamentais dos 

cidadãos. Por tais razões, o combate à corrupção por meio de ações judiciais repressivas 

possibilita a responsabilização dos indivíduos pelos atos de corrupção e abuso de poder, no 

intuito de fortalecer os princípios constitucionais e democráticos.  

Em suma, a ação civil pública por ato de improbidade administrativa é um controle 

jurisdicional voltado ao combate da corrupção na ordem jurídica brasileira e para apuração 

das condutas comissivas e omissivas ímprobas praticadas pelos agentes públicos e por 

terceiros coautores, que resultem no enriquecimento ilícito, em danos e prejuízos ao 

                                            
1382 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Questão de Ordem na Petição 3211/DF. Relator Ministro Marco 
Aurélio, Tribunal Pleno, Brasília, DF, 13 de março de 2008. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=535803>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
1383 PAZZAGLINI FILHO, Marino. Lei de improbidade administrativa comentada: aspectos constitucionais, 
administrativos, civis e criminais, processuais e de responsabilidade fiscal; legislação e jurisprudência 
atualizadas. 5ª ed. São Paulo Atlas, 2011, p. 3. 
1384 CARVALHO FILHO, José dos Santos. O Ministério Público e o combate à improbidade administrativa. In: 
FARIAS, Cristiano Chaves; ALVES, Leonardo Barreto Moreira; ROSENVALD (Org.). Temas atuais do 
Ministério Público. 5ª ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 553. 
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patrimônio público e na transgressão dos princípios ético-normativos da Administração 

Pública brasileira, com a finalidade de responsabilizar os autores pelas condutas ilegais 

qualificadas pela imoralidade e para resguardar a proteção dos princípios constitucionais da 

probidade administrativa e da proteção ao patrimônio público. 

 

 

d) Controle jurisdicional por meio da fiscalização da constitucionalidade das leis e dos 

atos normativos do poder público 

 

 

A quarta atribuição de controle externo executado pelo Poder Judiciário é o controle 

jurisdicional de constitucionalidade dos atos normativos do poder público, quando provocado 

pelos jurisdicionados por meio do ajuizamento de ações ordinárias ou recursos (controle 

difuso) ou por meio do ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade (controle 

concentrado). A Constituição Federal brasileira outorgou ao Poder Judiciário a competência 

para realizar o controle difuso e o controle concentrado de constitucionalidade dos atos 

normativos do poder público, mediante a análise da verificação da compatibilidade das 

espécies normativas com as normas constitucionais, visando declarar a inconstitucionalidade 

da lei ou dos atos normativos incompatíveis com a Constituição Federal, a fim de resguardar a 

supremacia da ordem jurídico-constitucional, o interesse público e a segurança jurídica. 

O controle de constitucionalidade é um mecanismo de proteção da ordem jurídico-

constitucional, que objetiva analisar a validade da espécie normativa por meio da fiscalização 

da compatibilidade de normas infraconstitucionais com as normas constitucionais. Nesse 

sentido, Luis Roberto Barroso discorre que o controle de constitucionalidade é mecanismo 

jurídico que objetiva a verificação da adequação e da compatibilidade de uma lei ou ato 

normativo infraconstitucional com a Constituição Federal1385. 

A finalidade do controle de constitucionalidade é impedir a violação da ordem 

jurídico-constitucional com ingresso de normas inválidas (inconstitucionais), bem como de 

excluir do ordenamento jurídico as leis e os atos normativos incompatíveis - formal ou 

materialmente - com a Constituição Federal para resguardar a supremacia e a rigidez da 

norma constitucional. Ou seja, o controle de constitucionalidade - mecanismo de defesa e de 
                                            
1385 BARROSO, Luis Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2008, p. 319. 
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preservação da supremacia da Constituição Federal - visa aniquilar da ordem jurídica as leis e 

os atos normativos acoimado de vícios de inconstitucionalidade ao contrariar formal e 

materialmente as normas constitucionais1386. Nestes termos, Zeno Veloso ensina que o 

controle de constitucionalidade é um expediente indispensável para a manutenção da ordem e 

da segurança jurídica, sobretudo para garantir a supremacia, a eficácia e a efetividade das 

normas constitucionais como uma unidade normativa1387. 

Os modelos do controle de constitucionalidade na ordem jurídica brasileira são 

subdivididos em controle difuso (sistema norte-americano) e controle concentrado (sistema 

austríaco). No controle difuso ou concreto, a competência para realizar o controle de 

constitucionalidade é atribuída a qualquer juiz ou Tribunal, devendo declarar a 

inconstitucionalidade de lei ou ato normativo incompatível com a Constituição Federal nas 

ações ordinárias ou nos recursos submetidos à prestação jurisdicional. Por seu turno, no 

controle concentrado ou abstrato a competência para exercer o controle de constitucionalidade 

é atribuída a um único órgão jurisdicional superior - Tribunal Constitucional ou Corte 

Constitucional -, que possui o poder-dever de declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato 

normativo incompatível com a Constituição Federal nas ações diretas ajuizadas pelos 

jurisdicionados legitimados. 

 Em contrapartida, a forma em que o controle de constitucionalidade é realizado pelo 

órgão jurisdicional ocorre por meio do julgamento de ações ordinárias como questões 

prejudiciais de mérito ou de recursos (via incidental), bem como por meio do julgamento de 

ações diretas (via principal). Como se observa, na via incidental a controvérsia da 

inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo é suscitada pelos litigantes nas ações 

ordinárias ou em processos comuns como questão prejudicial de mérito, em que o 

pronunciamento da inconstitucionalidade consiste na causa de pedir do provimento principal 

da ação. Na via de ação controvérsia da inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo é o 

                                            
1386 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 29ª ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 304-306. Em 
relação à análise do controle de constitucionalidade, Paulo Bonavides ensina que o controle de 
constitucionalidade poderá ser formal ou material. O controle formal é o controle jurídico em que compete ao 
órgão jurisdicional analisar a compatibilidade das leis ou os atos normativos em conformidade com a 
Constituição, por meio da observância das regras procedimentais, da competência dos órgãos responsáveis pela 
edição da espécie normativa e do equilíbrio constitucional dos poderes. O controle material é o controle dos 
princípios políticos fundamentais que incide sobre o conteúdo da norma e do teor da matéria da lei ou do ato 
normativo, com a finalidade de buscar uma consonância com os princípios e a filosofia (valores) da 
Constituição.  
1387 VELOSO, Zeno. Controle Jurisdicional de Constitucionalidade: atualizado conforme as Leis 9.868 de 
10.11.1999 e 9.882 de 03.12.1999. 3ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 18.  
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objeto principal da ação ou do processo objetivo de defesa da Constituição, em que visa 

exclusivamente a declaração abstrata da inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo. 

A fiscalização jurisdicional da constitucionalidade da ação legislativa ocorre por duas 

formas: a) no julgamento de caso concreto, a negação de vigência a normas consideradas 

inconstitucionais tem por objetivo a tutela de um direito subjetivo específico; b) no 

julgamento de ação direta, a declaração da (in)constitucionalidade de determinada espécie 

normativa visa tutelar a própria Constituição Federal. No julgamento do caso concreto, o 

controle de constitucionalidade será difuso, sendo que qualquer juiz ou Tribunal poderá 

afastar a aplicação de uma norma inconstitucional para proteger direitos subjetivos. No 

julgamento da ação direta, o controle de constitucionalidade será concentrado por conta da 

competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal (esfera federal) ou do Tribunal de 

Justiça (esfera estadual)1388.   

O ordenamento jurídico brasileiro adotou o sistema misto de controle de 

constitucionalidade, haja vista que atribui ao Poder Judiciário o poder de realizar tanto o 

controle difuso de constitucionalidade nos casos concretos submetidos à apreciação dos 

órgãos jurisdicionais, como também poderá realizar o controle concentrado de 

constitucionalidade nas ações diretas. A possibilidade da realização do controle de 

constitucionalidade pelos órgãos jurisdicionais representa um mecanismo jurídico de 

fiscalização dos atos normativos editados pelo poder público e de controle das atividades da 

Administração Pública, sendo destinado à garantia de defesa e da supremacia das normas 

constitucionais. 

O Supremo Tribunal Federal poderá realizar o controle concentrado e o controle 

difuso de constitucionalidade, haja vista que possui a prerrogativa constitucional de processar 

e julgar as ações diretas de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual 

incompatíveis com as normas constitucionais e as ações declaratórias de constitucionalidade 

de lei ou ato normativo federal (art. 102, inciso I, alínea “a”, CF/88), assim como apreciar a 

inconstitucionalidade através do julgamento de recursos extraordinários, quando a decisão 

recorrida contrariar as normas da Constituição Federal (art. 102, inciso III, alínea “a”, 

CF/88). Do mesmo modo, na esfera estadual os Tribunais de Justiça poderão realizar o 

controle concentrado de constitucionalidade, uma vez que possuem o poder de processar e 

julgar as representações de inconstitucionalidade de leis e atos normativos estaduais e 
                                            
1388 ZAVASCKI, Teori Albino. Processo Coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 5ª ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 237. 
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municipais incompatíveis com a Constituição Estadual (art. 125, §2º, CF/88), bem como 

apreciar a inconstitucionalidade através do julgamento de recursos de apelação, quando a 

decisão recorrida contrariar a Constituição Federal ou a Constituição Estadual. 

Em síntese, a norma constitucional garante aos órgãos do Poder Judiciário (juízes e 

Tribunais) o poder-dever de analisar a compatibilidade formal e material do ato normativo do 

poder público com a Constituição Federal, mediante o exercício do controle difuso de 

constitucionalidade pela via incidental ou mediante o exercício do controle concentrado de 

constitucionalidade pela via principal.  Ademais, a Constituição Federal brasileira estabelece a 

observância da cláusula de reserva de plenário no controle difuso de constitucionalidade, ou 

seja, a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo somente será declarada pela maioria 

absoluta dos membros do Tribunal (art. 97/CF/88). 

Não obstante, os órgãos jurisdicionais também poderão realizar o controle de 

constitucionalidade preventivo ou o controle de constitucionalidade sucessivo, quando houver 

a provocação pelas partes legitimadas. O Poder Judiciário poderá realizar o controle 

preventivo sobre emendas constitucionais e projetos de lei para impedir o ingresso da espécie 

normativa inconstitucional na ordem jurídica, na hipótese de impetração de mandado de 

segurança por parlamentares (Deputados e Senadores) onde tramita a proposição legislativa, 

por violação das normas constitucionais e do devido processo legislativo1389. Em outro 

sentido, o Poder Judiciário poderá realizar o controle sucessivo de lei ou de ato normativo em 

vigor para retirar da ordem jurídica as espécies normativas inconstitucionais e incompatíveis 

com a Constituição Federal, através das ações ordinárias e das ações diretas ajuizadas pelos 

jurisdicionados legitimados, com o objetivo de resguardar a supremacia da norma 

constitucional. 

Desse modo, o controle jurisdicional de constitucionalidade representa um importante 

mecanismo de controle sobre os atos e atividades da Administração Pública, pois ao realizar o 

exame da legalidade e da (in)constitucionalidade da lei ou do ato normativo do poder público 

busca assegurar a proteção dos direitos fundamentais dos indivíduos e os princípios ético-

normativos constitucionais que regem as condutas do poder público. A possibilidade da 

realização de controle pela via direta ou pela via incidental contribui para o controle da 

                                            
1389 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança 23565/DF. Relator Ministro Celso de Mello, 
decisão monocrática, Brasília, DF, 10 de novembro de 1999. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28%2823565%2ENUME%2E+OU+2
3565%2EDMS%2E%29%29+NAO+S%2EPRES%2E&base=baseMonocraticas&url=http://tinyurl.com/j6gmyy
q>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
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corrupção, ao impedir a elaboração de leis e atos normativos revestidos de conteúdos 

ilegítimos e imorais pelo poder público e ao retirar da ordem jurídica as leis e os atos 

normativos inconstitucionais, por violarem os princípios constitucionais que dirimem as 

condutas dos agentes públicos e a lisura das atividades da Administração Pública. 

Na apreciação da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2198/PB, o Supremo Tribunal 

Federal reconheceu a constitucionalidade da Lei Federal nº 9.755/98, que autoriza o Tribunal 

de Contas da União realizar a criação de sítios eletrônicos na rede mundial de computadores 

(internet) para divulgar dados e informações tributárias e financeiras dos entes federados 

(União, Estados, Distrito Federal e Municípios), tendo em vista que o objetivo da norma 

jurídica federal é promover o princípio constitucional da publicidade e a transparência dos 

atos e atividades administrativas do poder público1390. Na apreciação da medida cautelar na 

Ação Direta de Inconstitucionalidade 1244/SP, a Corte Constitucional concedeu liminar para 

determinar a suspensão da eficácia da deliberação administrativa do Tribunal Regional do 

Trabalho 15ª Região, em que concedeu reajustes salariais inconstitucionais e indevidos em 

favor dos magistrados e aos funcionários do respectivo Tribunal Regional do Trabalho1391.  

No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4650/DF, o Supremo Tribunal 

Federal declarou a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto do art. 24 da Lei nº 

9.504/97 (Lei das Eleições) e do art. 31 da Lei nº 9.096/95 (Lei dos Partidos Políticos), na 

parte em que autoriza, a contrario sensu, a doação ou contribuição por pessoas jurídicas às 

campanhas eleitorais de candidatos que disputam mandato eletivo e aos partidos políticos, por 

transgredir os princípios constitucionais da cidadania, da democracia e do regime republicano, 

da isonomia dos candidatos e da proporcionalidade (proibição de proteção deficiente), assim 

como determinou a fixação de um limite máximo de valores para doações feitas por pessoas 

físicas1392. O resultado da inconstitucionalidade de doações e de contribuições realizadas por 

pessoas jurídicas às campanhas eleitorais de candidatos que disputam mandato eletivo e aos 

partidos políticos visa garantir o direito de participação política dos cidadãos em igualdade de 

                                            
1390 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 2198/PB. Relator Ministro Dias 
Toffoli, Tribunal Pleno, Brasília, DF, 11 de abril de 2013. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=4340310>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
1391 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 1244/SP. 
Relator Ministro Néri da Silveira, Tribunal Pleno, Brasília, DF, 29 de março de 1995. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=346921>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
1392 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 4650/DF. Relator Ministro Luiz 
Fux, Tribunal Pleno, Brasília, DF, 17 de setembro de 2015. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10329542>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
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condições, a legitimidade democrática, a governabilidade e a concretização das virtudes 

republicanas de transparência, de prestação de contas e de responsabilidade dos atos. 

Na apreciação do Recurso Extraordinário 579951/RN, a Suprema Corte brasileira deu 

parcial provimento ao recurso extraordinário para anular ato administrativo do Chefe do 

Poder Executivo Municipal que determinou a nomeação de um irmão do agente político 

detentor de mandato de vereador no Município, com o objetivo de assumir cargo em comissão 

na Secretaria Municipal de Saúde, por caracterizar nepotismo cruzado e por violar os 

princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade. Ademais, o Pretório Excelso 

considerou que a vedação da prática do nepotismo na Administração Pública brasileira não 

exige a edição de uma lei formal que discipline, tendo em vista que a sua proibição é 

proveniente dos princípios da moralidade e da impessoalidade previstos no art. 37 da 

Constituição Federal brasileira, que estabelecem princípios de direção normativa às ações dos 

agentes públicos1393. 

Portanto, o controle jurisdicional de constitucionalidade difuso e concentrado é uma 

forma de fiscalização dos atos normativos do poder público e um mecanismo de controle 

preventivo e repressivo da corrupção, uma vez que o Poder Judiciário tem atribuições para 

analisar a adequação e a compatibilidade das leis e dos atos normativos com a Constituição 

Federal, com o objetivo de proteger dos direitos fundamentais das pessoas e de promover a 

transparência pública, a moralidade administrativa, a impessoalidade, a eficiência e a boa 

governança da gestão pública. 

 

 

3.4 O Sistema Nacional de Integridade – SNI (“National Integrity System”) 

 

 

As organizações governamentais e as organizações não governamentais têm 

desenvolvido mecanismos metodológicos e ferramentas estratégicas para combater a 

corrupção na esfera nacional e internacional, tendo em vista a sua natureza sistêmica e o seu 

caráter transnacional. Nesse sentido, a necessidade da criação de mecanismos preventivos e 

repressivos de controle da corrupção tem por objetivo apresentar uma visão holística do 

                                            
1393 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 579951/RN. Relator Ministro Ricardo 
Lewandowski, Tribunal Pleno, Brasília, DF, 20 de agosto de 2008. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=557587>. Acesso em 16 de dez. 2016. 
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problema e auxiliar os Estados e as organizações sociais no desenvolvimento de um 

planejamento estratégico de ações anticorrupção, por meio de elaboração de políticas públicas 

e de reformas institucionais. 

Com efeito, a elaboração de políticas públicas e a realização de reformas político-

administrativas poderão estimular a prática de integridade e de boa governança para auxiliar 

na redução dos impactos negativos provocados pela corrupção no meio social, com a 

diminuição das violações dos direitos fundamentais das pessoas, das desigualdades 

socioeconômicas, da pobreza, da exclusão e da prática de injustiças sociais. O primeiro passo 

do combate à corrupção é identificar as causas e os fatores que estimulam as condutas ilícitas, 

o segundo passo é analisar as espécies dos atos de corrupção praticada pelos indivíduos e a 

sua extensão no meio social (pequena ou grande) e, o terceiro passo é fortalecer o sistema de 

integridade do país com diretrizes estratégicas e ações destinadas ao enfrentamento da 

corrupção, mediante a participação integrada do governo, das organizações sociais, das 

empresas da iniciativa privada e da sociedade civil organizada1394. 

A eficácia do enfrentamento preventivo e repressivo da corrupção depende do 

desempenho integrado de ações do governo, das instituições públicas, dos setores da iniciativa 

privada e da participação da sociedade civil organizada, no sentido de promover a 

transparência pública, a prestação de contas, a boa governança e a prática de boas condutas 

nos setores públicos e privados. Nesse sentido, José Mouraz Lopes reconhece que a luta 

contra a corrupção é um trabalho conjunto que decorre da corresponsabilidade entre os 

agentes que exercem o poder do Estado (agentes públicos) e os destinatários das decisões 

políticas, assim como da sociedade civil organizada e das entidades do setor privado que 

compartilham a responsabilidade pelo funcionamento do sistema econômico1395. 

As iniciativas de combate à corrupção procuram estabelecer a análise de duas questões 

relevantes para viabilizar a elaboração de medidas estratégicas de controle - políticas públicas 

e reformas político-administrativas - uma no sentido de trabalhar a corrupção como um 

problema de conduta moral do indivíduo e a outra no sentido de trabalhar a corrupção como 

um problema estrutural da comunidade. A luta contra a corrupção depende de políticas 

destinadas à promoção de ações morais e da prática de boas condutas nas relações sociais, da 

promoção do sistema de integridade e do desempenho das instituições e das organizações 

                                            
1394 POPE, Jeremy. Confronting Corruption: The elements of a National Integrity System. Berlin: Transparency 
International, 2000 (TI Source Book), p. 19-20. 
1395 LOPES, José Mouraz. O espectro da corrupção. Coimbra: Almedina, 2011, p. 113. 
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sociais no enfrentamento da corrupção nos setores públicos e privados, assim como da 

participação da sociedade civil e da opinião pública nos assuntos do governo e no controle das 

atividades e das despesas do poder público. O desenvolvimento de um trabalho conjunto com 

a cooperação das instituições públicas, das organizações sociais e da sociedade civil 

organizada tem o condão de propiciar um efetivo combate da corrupção para garantir o nível 

de integridade do país.      

De outro lado, o controle da corrupção também é abordado por especialistas em 

relação aos elementos de oportunidade e de inclinação dos agentes. As oportunidades poderão 

ser reduzidas com a elaboração de políticas públicas e ações de reformas político-

administrativas. Em contrapartida, a inclinação dos autores da prática da corrupção poderá ser 

minimizada com a maximização dos riscos de aplicação de sanções e com a diminuição das 

vantagens e dos benefícios obtidos pelos agentes envolvidos na corrupção1396. Ou seja, o 

controle da corrupção requer uma ação voltada para a redução das oportunidades da corrupção 

e a respectiva elevação dos riscos de responzabilização dos autores e da punição dos agentes 

corruptos. 

A corrupção nunca poderá ser erradicada ou eliminada completamente do contexto 

político, econômico, social e cultural, mas poderá ser reduzida e equilibrada com a utilização 

de mecanismos de controles preventivos e repressivos previstos pela ordem jurídica de um 

determinado país, como também pela pressão social desempenhada pela opinião pública de 

exigir uma maior transparência dos atos de governo, de exigir uma boa governança da gestão 

pública com responsabilidade e de prestação de contas dos agentes públicos. 

Por seu turno, o regime democrático representa um sistema político que possibilita a 

realização da prevenção e do combate à corrupção porque permite uma maior participação de 

toda a coletividade na condução do Estado e dos assuntos públicos, no fortalecimento da 

transparência e da prestação de contas dos agentes públicos, na atuação independente dos 

poderes estatais e das instituições públicas para resguardar a proteção e a promoção dos 

direitos fundamentais da pessoa humana à luz da Constituição.  

A democracia não assegura a imunização automática das condutas ilegais e dos atos de 

corrupção de um país, mas pode-se afirmar que os regimes democráticos produzem um dos 

mais poderosos anticorpos contra a corrupção do que os sistemas de regimes autoritários, em 

que a liberdade política e os direitos fundamentais são restringidos. Os Estados que possuem 
                                            
1396 POPE, Jeremy. Confronting Corruption: The elements of a National Integrity System. Berlin: Transparency 
International, 2000 (TI Source Book), p. 17. 



576 

 

 

um regime de eleições periódicas, de concorrência política, de forças de oposição ativa e 

articuladas, de instituições públicas independentes (Executivo, Legislativo e Judiciário), de 

liberdade de imprensa e expressão e de respeito aos direitos humanos são mais propensos à 

realização do controle do alcance e dos níveis de corrupção em relação aos países que não 

disponham desses elementos1397. 

As democracias contemporâneas possuem uma multiplicidade de mecanismos para 

viabilizar o controle preventivo e repressivo da corrupção, especialmente ao consagrar o 

princípio da separação dos poderes visando a limitação do exercício abusivo do poder dos 

governantes, bem como ao incorporar normas voltadas para a promoção da transparência 

pública, da prestação de contas dos atos e da participação coletiva na condução do Estado. 

Nesse sentido, o Sistema Nacional de Integridade - SNI representa um mecanismo estrutural 

que visa avaliar o desempenho das instituições e organizações sociais responsáveis pelo 

controle da corrupção em um país, das áreas de riscos e a vulnerabilidade dos setores em que 

incide a corrupção, com o escopo de possibilitar a realização dos diagnósticos de controle 

preventivo e repressivo da corrupção, mediante um conjunto de iniciativas envolvendo a 

participação do governo, das empresas do setor privado, dos meios de comunicação e da 

sociedade civil organizada. 

No ano de 2000, a Transparência Internacional publicou um livro sobre elementos de 

um Sistema Nacional de Integridade - SNI (“National Integrity System”) de autoria de 

Jeremy Pope, estabelecendo um mecanismo abrangente e holístico de controle sistematizado 

da corrupção em um país, que analisa a eficácia de desempenho das principais instituições 

públicas e organizações sociais responsáveis pelo enfrentamento da corrupção no país, com o 

objetivo de identificar as áreas de riscos e os setores vulneráveis em que incide a corrupção e 

para possibilitar a elaboração de ações estratégicas específicas destinadas ao combate da 

corrupção e ao melhoramento do desempenho do sistema de integridade nacional, mediante a 

coordenação de esforços das instituições públicas, das organizações sociais e da sociedade 

civil organizada. O propósito do Sistema Nacional de Integridade - SNI é estabelecer um 

conjunto de ações e a elaboração de medidas para maximinar os riscos dos atos de corrupção 

                                            
1397 GLYNN, Patrick; KOBRIN, Stephen J.; NAÍM, Moisés. A globalização da corrupção. In: ELLIOTT, 
Kimberly Ann (Org.). A corrupção e a economia global. Brasília: Universidade de Brasília, 2002, p. 33. 
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no sistema de integridade de um determinado país e para miniminar os benefícios obtidos 

pelos agentes envolvidos na corrupção1398. 

Em linhas gerais, o Sistema Nacional de Integridade – SNI representa um mecanismo 

estrutural de metodologia destinado ao controle sistematizado da corrupção, uma vez que 

realiza a avaliação do desempenho jurídico e funcional das principais instituições públicas e 

das organizações sociais quanto à sua capacidade, a governança e as funções desempenhadas 

no controle da corrupção, em conformidade com o contexto político, social, econômico e 

cultural de um determinado país, assim como visa identificar as áreas de riscos e a 

vulnerabilidade dos setores em que incide os atos de corrupção para possibilitar a elaboração 

de ações específicas anticorrupção e o planejamento de medidas estratégicas (políticas 

públicas e reformas político-administrativas), com a finalidade de promover a transparência 

pública, a prestação de contas e o aumento da responsabilidade do governo, a boa governança 

e ao estímulo da prática de boas condutas de integridade nos setores públicos e privados. 

Conforme ensina Bruno Wilhelm Speck, o Sistema Nacional de Integridade consiste 

em um método inovador de avaliação estrutural da integridade de um Estado ao analisar o 

nível de comprometimento e de esforços das principais instituições e organizações sociais no 

combate sistematizado da corrupção para possibilitar a elaboração de um conjunto de medidas 

estratégicas anticorrupção vinculada à exigência de um governo democrático e da boa 

governança. O sistema de integridade permite analisar um conjunto de elementos que fazem 

funcionar determinado sistema de controle da corrupção, segundo os valores e normas sociais 

consagradas na comunidade, para impedir as apropriações privadas informais e as obtenções 

de vantagens indevidas pelos indivíduos1399. 

O principal objetivo do Sistema Nacional de Integridade - SNI é analisar o 

desempenho das instituições e organizações sociais relevantes no controle da corrupção de um 

país (pilares institucionais), tendo como base a avaliação das dimensões dos indicares de 

capacidade (capacity), de governança interna (governance) e do papel funcional (role) para 

identificar as áreas de riscos e de vulnerabilidade dos setores em que incide a corrupção, 

assim como para viabilizar o planejamento de ações estratégicas específicas voltadas para a 

                                            
1398 POPE, Jeremy. Confronting Corruption: The elements of a National Integrity System. Berlin: Transparency 
International, 2000 (TI Source Book).  
1399 SPECK, Bruno Wilhelm. Caminhos para a transparência. In: SPECK, Bruno Wilhelm (Org.). Caminhos da 
transparência: análise dos componentes de um sistema nacional de integridade. Campinas: Universidade 
Estadual de Campinas, 2002, p. 24. 
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prevenção e o combate da corrupção, visando maximizar as responsabilidades e minimizar as 

vantagens obtidas pelos autores da corrupção ou das partes envolvidas nas condutas ilegais.  

Segundo a Transparência Internacional, as vantagens da implementação de um 

Sistema Nacional de Integridade – SNI é viabilizar o desenvolvimento de ações estratégicas 

de controle da corrupção para assegurar o nível de integridade e de boa governança de um 

determinado país, apresentando uma multiplicidade de objetivos específicos: a) apresentar as 

áreas de riscos e a vulnerabilidade dos setores para possibilitar o planejamento de ações 

estratégicas específicas anticorrupção por meio de políticas públicas e reformas 

administrativo-estruturais; b) possibilitar o acompanhamento e a comparação do desempenho 

das principais instituições e organizações sociais responsáveis pelo enfrentamento da 

corrupção e a sua eficácia no combate à corrupção; c) realizar o planejamento de ações 

estratégicas específicas de combate à corrupção com políticas públicas e reformas político-

administrativas estruturais; d) realizar a identificação das partes interessadas e dos parceiros 

para viabilizar o desenvolvimento de campanhas anticorrupção e para possibilitar o 

acompanhamento das atividades e da eficácia dos resultados; e) apresentar uma visão holística 

do desempenho das principais instituições e organizações sociais responsáveis pelo combate à 

corrupção de um país (pilares institucionais) para viabilizar a elaboração de ações estratégicas 

específicas de combate à corrupção e para melhorar o sistema de integridade nacional1400. 

                                            
1400 TRANSPARENCY INTERNATIONAL. National Integrity System background rationale and methodology. 
Disponível em: <http://www.transparency.org/files/content/nis/NIS_Background_Methodology_EN.pdf>. 
Acesso em 21 de nov. 2016. Os objetivos do Sistema Nacional de Integridade – SNI são os seguintes: a) O 
primeiro objetivo do Sistema Nacional de Integridade é apresentar uma visão holística das falhas e 
vulnerabilidades dos setores de integridade e de identificar as áreas de riscos em que incide a corrupção para 
auxiliar no planejamento estratégico de ações preventivas e repressivas de controle da corrupção (políticas 
públicas e reformas político-administrativas), mediante a participação conjunta das instituições, das organizações 
sociais, dos setores empresariais, da sociedade civil e das partes interessadas envolvidas no projeto; b) O 
segundo objetivo do Sistema Nacional de Integridade é fornecer parâmetros e referências sobre os níveis de 
desenvolvimento de integridade de um país, por meio da avaliação dos indicadores das principais instituições e 
das organizações sociais responsáveis pelo controle da corrupção no país (pilares institucionais) e da análise 
comparativa dos pontos positivos e negativos das instituições e organizações sociais no enfrentamento da 
corrupção, bem como oferece informações abrangentes para avaliar o progresso ou o regresso do sistema de 
integridade nacional e a eficácia do combate à corrupção; c) O terceiro objetivo do Sistema Nacional de 
Integridade é realizar o planejamento estratégico de ações de controle da corrupção no país, identificando as 
partes interessadas no enfrentamento da corrupção e estabelecendo prioridades e recomendações para elaboração 
de um planejamento estratégico anticorrupção com políticas públicas e reformas político-administrativas, de 
acordo com os resultados das áreas de riscos e dos setores de vulnerabilidade em que incide a corrupção; d) O 
quarto objetivo do Sistema Nacional de Integridade é promover a realização de debates, seminários e reuniões 
para implementar um sistema de integridade nacional e para identificar as partes interessadas e os parceiros no 
desenvolvimento de campanhas anticorrupção, bem como para realizar o acompanhamento das atividades e dos 
resultados do Sistema Nacional de Integridade; e) O quinto objetivo do Sistema Nacional de Integridade é 
realizar a avaliação da integridade nacional e apresentar uma visão abrangente e holística do funcionamento das 
principais instituições e organizações sociais responsáveis pelo combate à corrupção de um país (pilares 
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A estrutura do Sistema Nacional de Integridade - SNI é constituída por um conjunto de 

pilares das principais instituições públicas e organizações sociais - Poder Executivo 

(Governo), Poder Legislativo (Parlamento), Poder Judiciário (Tribunais), Setor Público 

(Administração Pública), Agências de combate à corrupção (Ministério Público e órgão de 

investigação criminal), Órgão de gestão eleitoral (Sistema Eleitoral), Provedor de Justiça ou 

ouvidorias (“Ombudsman”), Instituição de fiscalização das contas (Tribunal de Contas), 

Agências anticorrupção (Organismos especializados no combate à corrupção), Partidos 

Políticos, Mídia (Meios de comunicação social), Sociedade Civil (população) e Setor Privado 

(Setor Empresarial) -, que são relevantes para o controle preventivo e repressivo da corrupção 

em um determinado país1401. 

 

Figura 10: Os pilares do Sistema Nacional de Integridade - SNI  

      
FONTE: Transparency International1402. 

 

                                                                                                                                        
institucionais), com o escopo de identificar as deficiências e as falhas específicas de sistema de integridade em 
cada um dos pilares institucionais e de possibilitar o desenvolvimento de ações estratégicas específicas de 
combate à corrupção para melhorar o desempenho do sistema de integridade nacional. 
1401 TRANSPARENCY INTERNATIONAL. National integrity system assessments. Disponível em: 
<http://www.transparency.org/whatwedo/nis/P50>. Acesso em 18 de nov. 2016. 
1402 TRANSPARENCY INTERNATIONAL. NIS Assessment Toolkit. Disponível em: 
<http://www.transparency.org/files/content/nis/NIS_AssessmentToolkit_EN.pdf>. Acesso em 19 de nov. 2016. 
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Nesse passo, o Sistema Nacional de Integridade da Transparência Internacional é um 

mecanismo que realiza a avaliação do desempenho formal (legal) e operacional (funcional) 

das principais instituições e das organizações da sociedade para o controle da corrupção de 

um país (pilares institucionais), ou seja, representa um mecanismo operacional que procura 

avaliar o nível de funcionamento do sistema de integridade de um país e da eficácia no 

combate à corrupção. O relatório do Sistema Nacional de Integridade visa identificar as áreas 

de riscos e da vulnerabilidade dos principais setores que incide a corrupção, bem como 

procura estabelecer diretrizes estratégicas anticorrupção e recomendações de ações de 

controle da corrupção, mediante a participação dos principais agentes do governo, das 

instituições públicas, das empresas, dos meios de comunicação e da sociedade civil 

organizada, com a finalidade de assegurar a aplicação do sistema de integridade e o combate 

eficaz e sistematizado da corrupção em um determinado país1403.  

A eficácia do combate sistematizado da corrupção e do abuso de poder dependente do 

adequado funcionamento legal e operacional das principais instituições e das organizações 

sociais de controle (pilares institucionais), assim como da participação do governo, das 

instituições públicas, das empresas, dos meios de comunicação e da sociedade civil 

organizada, para possibilitar um robusto sistema de integridade nacional. Em contrapartida, as 

distorções e as falhas no funcionamento das principais instituições e das organizações sociais 

(pilares institucionais) e a ausência da participação coletiva no enfrentamento da corrupção 

prejudica o controle da corrupção e torna o país um ambiente propício para o seu 

desenvolvimento. A falta do desempenho de integridade em um dos pilares institucionais 

acaba exercendo uma influência sobre as atividades de controle preventivo e repressivo da 

corrupção e conduz à falha do sistema de integridade no país. 

Em breve resumo, o mecanismo de avaliação do Sistema Nacional de Integridade - 

SNI utilizado pela Transparência Internacional possui um conjunto de procedimentos e etapas 

para apresentação final dos trabalhos, com a elaboração de um relatório dos resultados 

contendo informações sobre o desempenho das instituições e das organizações sociais de um 

determinado país, sobre a identificação abrangente dos riscos e da vulnerabilidade dos setores 

                                            
1403 TRANSPARENCY INTERNATIONAL. National Integrity System assessments. Disponível em: 
<http://www.transparency.org/whatwedo/nis/P50>. Acesso em 18 de nov. 2016. 
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e sobre o planejamento das possíveis estratégias para o enfrentamento preventivo e repressivo 

da corrupção1404, sendo subdividido nas seguintes fases e etapas de desenvolvimento: 

1. Planejamento da elaboração do projeto do Sistema Nacional de Integridade: na 

primeira etapa do planejamento do projeto são realizados os seguintes atos: a) a organização 

responsável pela elaboração do projeto (entidade parceira) e a Transparência Internacional 

realizam uma declaração de vontade e assinam o termo entre do projeto, com o objetivo de 

estabelecer as atribuições, as responsabilidades e o fornecimento de assistência técnica e de 

controle de qualidade ao projeto; b) estabelecer os objetivos do projeto do Sistema Nacional 

de Integridade voltado para o enfrentamento da corrupção em um determinado país, por meio 

da avaliação dos níveis de integridade das instituições e dos atores sociais (pilares 

institucionais); c) estabelecer o cronograma da execução do projeto com prazo de doze meses 

para conclusão do relatório do Sistema Nacional de Integridade; d) realizar o planejamento do 

orçamento do projeto, o planejamento dos recursos humanos, o recrutamento de 

pesquisadores especialistas para a coleta dos dados e informações, a constituição de um grupo 

consultivo que forneça orientações sobre a metodologia de avaliação e de um grupo revisor 

externo do projeto para verificar a regularidade; 

2. Processo de Pesquisa do Sistema Nacional de Integridade: na segunda etapa a 

organização responsável e os seus pesquisadores realizam a avaliação jurídica e funcional do 

desempenho das principais instituições e dos atores sociais responsáveis pelo controle da 

corrupção e da governança do país (pilares institucionais) - Poder Executivo (Governo), Poder 

Legislativo (Parlamento), Poder Judiciário (Tribunais), Setor Público (Administração 

Pública), Agências de combate à corrupção (Ministério Público e órgão de investigação 

criminal), Órgão de gestão eleitoral (Tribunal ou órgão de fiscalização eleitoral), Provedor de 

Justiça (“Ombudsman”), Instituição de fiscalização das contas (Tribunal de Contas), Agências 

anticorrupção (Organismos especializados no combate à corrupção), Partidos Políticos, Mídia 

(Meios de comunicação social), Sociedade Civil (população) e Setor Privado (Setor 

Empresarial) -, de acordo com as dimensões dos indicadores de capacidade, de governança 

interna e do papel desempenhado, em conformidade com o contexto político, social, 

econômico e cultural de um determinado país. Em cada pilar institucional é realizado um 

exame dos indicadores de desempenho agrupado em três dimensões que diz respeito aos 

seguintes aspectos: a) avaliação da capacidade (competências institucionais, recursos 
                                            
1404 TRANSPARENCY INTERNATIONAL. NIS Assessment Toolkit. Disponível em: 
<http://www.transparency.org/files/content/nis/NIS_AssessmentToolkit_EN.pdf>. Acesso em 19 de nov. 2016. 



582 

 

 

econômico-financeiros, recursos humanos e independência institucional) que as instituições e 

as organizações sociais possuem à sua disposição para promover o controle da corrupção; b) 

avaliação do sistema de governança interna (transparência dos atos e dos processos de tomada 

de decisão, a responsabilidade e os mecanismos de prestação de contas, bem como o nível de 

integridade) das instituições e das organizações sociais; c) avaliação do desempenho funcional 

e do papel executado pelas instituições e pelas organizações sociais no controle da corrupção 

dentro do sistema de integridade, ou seja, analisa os esforços realizados para o combate da 

corrupção. Por sua vez, os indicadores de desempenho são subdivididos com dois enfoques de 

análise: a) análise das normas jurídicas que regem as instituições e as organizações sociais 

(avaliação da ordem jurídica e das competências); b) análise do funcionamento e da prática 

operacional das instituições e das organizações sociais (avaliação funcional), com o objetivo 

de analisar o contraste e as distinções entre a previsão legal e a realidade prática de 

funcionamento das instituições e das organizações sociais. Por último, os pilares institucionais 

são analisados em conformidade com as condições estruturais e o perfil do país (fundações), 

que diz respeito aos seguintes aspectos: a) análise do contexto político-institucional (apoio 

político às normas de integridade e ao combate da corrupção); b) análise do contexto 

sociopolítico (apoio dos grupos sociais e da população às normas de integridade e ao combate 

da corrupção); c) análise do contexto socioeconômico (distribuição de renda e estabilidade 

econômica); d) análise do contexto sociocultural (costumes e valores que apoiam as normas 

de integridade e às regras de conduta ética); 

3. Processo de recolhimento de dados e informações (metodologia consultiva): na 

terceira etapa o grupo de pesquisa especializado realizará a coleta dos dados e das 

informações dos níveis de integridade, por meio de uma abordagem consultiva da legislação, 

dos documentos, entrevistas e pesquisas de campo, para viabilizar a construção de um quadro 

demonstrativo de avaliação dos indicadores dos pilares por pontuações (notas) e para 

possibilitar realização do relatório conclusivo do Sistema Nacional de Integridade. O processo 

de coleta de dados envolve a aplicação de um método de abordagem consultivo das normas 

jurídicas, dos documentos oficiais, do desempenho das principais instituições e das 

organizações sociais responsáveis pelo controle da corrupção (pilares institucionais), do 

recolhimento de informações com entrevistas e pesquisas de campo, abrangendo os últimos 

dois anos antes do início do processo de avaliação do Sistema Nacional de Integridade. Em 

seguida, os dados e informações coletadas pelo grupo de pesquisa especializado são 
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submetidos à análise da identificação dos principais pilares de combate à corrupção do 

Sistema de Integridade Nacional, com o intuito de avaliar a relação da capacidade de 

desempenho dos pilares no Sistema Nacional de Integridade e da sua eficácia no combate à 

corrupção. A finalidade do procedimento é colher dados e informações sobre os níveis de 

capacidade, de governança e das funções de desempenho das instituições e das organizações 

sociais responsáveis pelo controle da corrupção (pilares institucionais), assim como para 

compreender a correlação e as influências que os pilares exercem no Sistema Nacional de 

Integridade, com a finalidade de possibilitar a elaboração de ações estratégicas específicas 

anticorrupção; 

4. Processo de elaboração e estruturação do Relatório do Sistema Nacional de 

Integridade: na quarta etapa do projeto é realizada a elaboração de um relatório sobre o 

Sistema Nacional de Integridade de um determinado país, com base no conjunto de dados e 

informações coletadas durante o processo de metodologia. O relatório do Sistema Nacional de 

Integridade deve conter os seguintes conteúdos: a) informações introdutórias sobre os 

organizadores e colaboradores, as tabelas de conteúdos e listas das siglas e abreviaturas; b) 

descrição sobre a metodologia utilizada para a avaliação do Sistema Nacional de Integridade; 

c) elaboração do sumário executivo contendo o resumo das conclusões da avaliação e do 

resumo quantitativo das pontuações do desempenho das principais instituições e das 

organizações sociais responsáveis pelo controle da corrupção (pilares institucionais), bem 

como a identificação das áreas de riscos e de vulnerabilidade dos setores com sugestões de 

prioridades e recomendações de ações estratégicas específicas para o controle da corrupção; 

d) análise do perfil do país ou das suas características, de acordo com o contexto político, 

social, econômico e cultural, com a finalidade de auxiliar as principais instituições e as 

organizações sociais (pilares institucionais) com ações estratégias anticorrupção para 

melhorar o Sistema Nacional de Integridade; e) análise do perfil da corrupção no país com 

base nos estudos quantitativos e qualitativos, incluindo as causas da corrupção (cultural, 

histórica ou individual), os níveis da corrupção (regional ou nacional), os custos da corrupção 

(político, social e econômico), as espécies de corrupção (peculato, corrupção ativa e passiva) 

e os impactos de mudança recente de controle corrupção (redemocratização, privatizações ou 

descentralizações); f) descrição das atividades de combate à corrupção no país, com a 

finalidade de identificar as principais instituições e organizações sociais responsáveis pelo 

controle da corrupção no Sistema Nacional de Integridade, visando auxiliar na elaboração de 
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ações estratégicas de políticas públicas e reformas anticorrupção destinadas à promoção do 

sistema de integridade, da transparência pública, da prestação de contas da boa governança 

nos setores públicos e privados; g) avaliação do Sistema Nacional de Integridade do país, com 

o objetivo de apresentar o desempenho das principais instituições e das organizações sociais 

responsáveis pelo enfrentamento da corrupção no Sistema Nacional de Integridade, mediante 

a enumeração dos pontos positivos e negativos desempenhado pelas instituições e pelas 

organizações sociais (pilares institucionais) e da pontuação das dimensões dos indicadores de 

capacidade, de governança e do papel, conforme o contexto politico, social, econômico e 

cultural do país; h) a conclusão em forma de gráfico sobre a avaliação do desempenho das 

instituições e das organizações sociais (pilares institucionais) e do funcionamento do Sistema 

Nacional de Integridade no país, com o objetivo de possibilitar a análise da correlação, das 

interações e da eficácia das instituições e das organizações sociais no controle da corrupção, 

assim como para identificar as áreas de riscos e as falhas dos setores e possibilitar o 

planejamento estratégico de combate da corrupção; i) a apresentação das referências 

bibliográficas utilizadas no desenvolvimento do relatório do Sistema Nacional de Integridade;  

5. Processo de pontuação dos indicadores e das fundações do Sistema Nacional de 

Integridade em uma escala de 0 (muito fraco) a 100 (muito forte): na quinta etapa os 

pesquisadores especialistas realizarão a avaliação quantitativa e qualitativa dos dados e das 

informações coletadas no processo de metodologia consultiva e atribuirão uma pontuação às 

dimensões dos indicadores (capacidade, governança e papel) e as fundações (contexto 

político, social, econômico e cultural) em relação ao desempenho das principais instituições e 

organizações sociais (pilares institucionais) responsáveis pelo controle da corrupção do país, 

com uma escala de classificação de 0 a 5 pontos, sendo 0 (zero) a menor classificação e o 5 

(cinco) a maior classificação. A escala de pontuação de 0 (zero) a 5 (cinco) pontos é 

convertida para uma escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, sendo que a pontuação global do 

desempenho das instituições e das organizações sociais (pilares institucionais) é obtida a 

partir dos resultados e das médias de avaliação dos indicadores de desempenho, com as 

seguintes pontuações de cada pilar, a saber: a) 80-100 (sistema de integridade muito forte); b) 

60-80 (sistema de integridade forte); c) 40-60 (sistema de integridade moderado); d) 20-40 

(sistema de integridade fraco); e) 0-20 (sistema de integridade muito fraco). Neste sentido, os 

resultados da avaliação do Sistema Nacional de Integridade são demonstrados em forma de 
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gráfico, contendo as pontuações e a classificação do desempenho das principais instituições e 

das organizações sociais (pilares institucionais) responsáveis pelo controle da corrupção; 

6. Processo de convocações para consultas e para realização de debates: na sexta etapa 

a organização responsável pelo projeto deverá promover a realização de debates e reuniões 

para consultas e analisar os resultados do processo de avaliação do Sistema Nacional de 

Integridade realizado pelos pesquisadores especialistas, devendo observar as seguintes 

diretrizes: a) realizar o planejamento e a preparação para convocação das partes interessadas, 

estabelecer o dia e o local e a divulgação do projeto; b) realizar debates e reuniões para 

possibilitar discussões dos resultados entre especialistas e as partes interessadas e para 

sugestões de ações e de medidas estratégicas específicas de controle da corrupção c) 

possibilitar a cooperação e a participação das partes interessadas na formação dos resultados e 

de compartilhar o relatório do Sistema Nacional de Integridade com os seus participantes; 

7. Processo de publicação do relatório do Sistema Nacional de Integridade: na sétima 

etapa a organização responsável pela elaboração do projeto adiciona as discussões e os 

resultados obtidos com a realização dos debates e reuniões, em seguida submete o relatório do 

Sistema Nacional de Integridade para revisão e depois para sua publicação. Nestes termos, a 

organização responsável pela elaboração do projeto do Sistema Nacional de Integridade deve 

proceder o seguinte: a) no primeiro momento a organização submete o relatório do Sistema 

Nacional de Integridade para revisão da Transparência Internacional, do grupo consultivo e do 

grupo revisor do projeto para realizar eventuais adequações e regularidades com a finalidade 

de garantir a eficaz confiabilidade dos resultados; b) no segundo a organização realiza o 

enquadramento do modelo de design ao relatório do Sistema Nacional de Integridade adotado 

pela Transparência Internacional; c) no terceiro momento a organização estabelece a data, a 

hora e o local para realização do lançamento e a respectiva divulgação do relatório do Sistema 

Nacional de Integridade, mediante prévia comunicação da comunidade, dos meios de 

comunicação e de outros meios de divulgação; 

8. Processo de planejamento de ações estratégicas anticorrupção: na oitava etapa a 

organização responsável do projeto procura desenvolver a transformação das avaliações e dos 

resultados enumerados no relatório do Sistema Nacional de Integridade em um plano 

específico de ações estratégicas anticorrupção ou em ações políticas concretas voltadas para 

realização do controle da corrupção, visando a melhoria do sistema de integridade de um 

determinado país. O planejamento de ações estratégicas anticorrupção emerge a partir dos 
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resultados variáveis da avaliação do desempenho das principais instituições e das 

organizações sociais (pilares institucionais) responsáveis pelo controle da corrupção, com 

base na pontuação das dimensões dos indicadores de capacidade, de governança e do papel 

desempenhado, conforme o contexto das fundações política, social, econômica e cultural de 

um determinado país, possibilitando o desenvolvimento de estratégias de ações preventiva e 

repressiva específicas contra a corrupção. Por último, as orientações para o desenvolvimento 

do planejamento estratégico combate à corrupção são subdivididos nas seguintes etapas: a) a 

primeira etapa consiste na validação das recomendações e das sugestões prioritárias elencadas 

no relatório do Sistema Nacional de Integridade para melhorar o desempenho da integridade e 

o combate à corrupção no país: a identificação dos riscos e a prioridade das recomendações de 

controle da corrupção são relevantes mecanismos para possibilitar o planejamento eficaz das 

ações de controle da corrupção e para especificar os resultados esperados; b) a segunda etapa 

é identificar os principais agentes para o combate à corrupção: a identificação das principais 

instituições e organizações sociais (pilares institucionais) é relevante para concretizar as 

recomendações e as prioridades estabelecidas no relatório, ou seja, consiste em identificar as 

partes interessadas como aliados ou adversários ao enfrentamento da corrupção (fortemente a 

favor das recomendações, a favor das recomendações, neutro, contra as recomendações, 

fortemente contra as recomendações), a importância das partes interessadas com o 

enfrentamento da corrupção (alta, média ou baixa) e a influência das partes interessadas sobre 

o tomador das decisões de enfrentamento da corrupção (aliados, adversários ou neutros e alta, 

média ou baixa); c) a terceira etapa é avaliar as capacidades de implementação das estratégias 

anticorrupção pelas instituições e pelas organizações sociais do país: a avaliação da 

capacidade de desempenho e dos recursos financeiros, humanos e operacionais que possuem 

as principais instituições e organizações sociais (pilares institucionais) é relevante para 

determinar a escala de pontuações e para auxiliar no planejamento estratégico de ações de 

controle da corrupção; d) a quarta etapa consiste em realizar reuniões para analisar a vontade 

política e para formular ações estratégicas anticorrupção: a realização de reuniões visa 

influenciar os agentes políticos e as autoridades públicas sobre a relevância de adotar as 

recomendações e as ações prioritárias de controle corrupção, assim como para auxiliar na 

elaboração e na concretização de políticas públicas e de reformas político-administrativas de 

combate à corrupção, com base nas avaliações e conclusões do relatório do Sistema Nacional 

de Integridade; e) a quinta etapa é realizar o planejamento de ações estratégicas anticorrupção: 
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a vontade política poderá resultar em um o conjunto de estratégias anticorrupção e ações 

específicas de controle da corrupção, de acordo com as recomendações e prioridades 

enumeradas no relatório do Sistema Nacional de Integridade, levando em conta os resultados 

da avaliação da capacidade de desempenho e dos recursos financeiros, humanos e 

operacionais que possuem as principais instituições e organizações sociais (pilares 

institucionais), ou seja, a finalidade é estabelecer diretrizes e orientações para implementação 

do planejamento de estratégias de medidas anticorrupção ou de ações específicas em relação 

ao controle preventivo e repressivo da corrupção no país, com a participação do governo, das 

instituições públicas, das empresas da iniciativa privada e da sociedade civil organizada; f) a 

sexta etapa é estabelecer um plano de monitoramento das atividades e de avaliação dos 

resultados: o monitoramento das atividades (processo de recolhimento de dados) e a avaliação 

da eficácia dos resultados (processo de análise e revisão dos dados) têm por objetivo orientar 

os trabalhos e assegurar que o planejamento das ações específicas de enfrentamento da 

corrupção sejam adequadas e realizadas em conformidade com as recomendações e 

prioridades enumeradas no relatório do Sistema Nacional de Integridade; analisar os impactos 

e a eficácia das ações e das estratégias no enfretamento da corrupção do país com aquilo que 

tem funcionado e não tem funcionado (melhorias e mudanças), assim como permitir a 

realização da prestação de contas para toda a coletividade. No entanto, para viabilizar o 

monitoramento e a avaliação dos resultados e dos impactos do Sistema Nacional de 

Integridade de um país é indispensável manter os registros das ações realizadas e das 

informações das atividades executadas, com a participação do governo, das instituições 

públicas, das empresas da iniciativa privada e da sociedade civil organizada. 

A implementação dos sistemas de integridade é voltada para o controle da corrupção 

nos países, viabilizando o fortalecimento de um governo mais democrático e com uma maior 

representatividade político-social, como também busca promover os princípios da boa 

governança na gestão pública pelo aumento da transparência pública, da participação social e 

com a proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos.      

Nessa linha de análise, o Sistema Nacional de Integridade - SNI representa uma das 

possíveis estratégias de medidas eficazes de combate à corrupção, haja vista que procura 

realizar a avaliação do desempenho das principais instituições e das organizações sociais 

(pilares institucionais), com a finalidade de apresentar os déficits e as falhas no enfrentamento 
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da corrupção de um determinado país e de fazer recomendações de ações estratégias 

preventivas e repressivas contra a corrupção visando melhorar o sistema de integridade. 

As avaliações do Sistema de Integridade Nacional realizadas em vários países com a 

supervisão da Transparência Internacional contribuíram com a elaboração de políticas 

públicas governamentais, com as iniciativas de reformas político-administrativa, com as 

campanhas de conscientização das deficiências governamentais do país, com as campanhas de 

combate à corrupção, bem como com a promoção da transparência pública, com a prestação 

de contas, com ações de boa governança nos setores públicos e privados e com o estímulo da 

prática de boas condutas de integridade1405. 

Em 2011, a Transparência Internacional da Itália publicou uma avaliação do Sistema 

Nacional de Integridade de seu país, analisando o desempenho das principais instituições e 

organizações sociais (pilares institucionais), de acordo com sua capacidade, governança e 

funcionamento voltados para o controle da corrupção. O relatório do Sistema Nacional de 

Integridade revelou que a Itália possui um médio nível de sistema de integridade para o 

controle preventivo e repressivo da corrupção no país (pontuação geral de 55,04%), sendo 

constatado que os pilares institucionais que exercem os piores desempenhos no controle da 

corrupção são os partidos políticos (46 pontos), o setor público (33 pontos), a mídia (38 

pontos) e as agências anticorrupção (38 pontos), e, de outro lado, os pilares institucionais que 

exercem os melhores desempenhos no controle da corrupção são os Tribunais de Contas e de 

Auditoria (79 pontos), o Poder Judiciário (75 pontos) e os órgãos eleitorais (75 pontos). 

 

 

 

Figura 11: Pilares do Sistema Nacional de Integridade da Itália, com demonstrativos de 
composição das pontuações combinadas com análise das dimensões dos indicadores de 
capacidade (capacity), de governança (governance) e do papel (role), de acordo com o 
contexto político, social, econômico e cultural do país 

 

                                            
1405 TRANSPARENCY INTERNATIONAL. National Integrity System background rationale and methodology. 
Disponível em: <http://www.transparency.org/files/content/nis/NIS_Background_Methodology_EN.pdf>. 
Acesso em 21 de nov. 2016. 
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FONTE: Transparency International1406 

 

Em 2012, a Transparência e Integridade, Associação Cívica (TIAC) de Portugal, a 

Inteligência em inovação (INTELI) e o Instituto de Ciências Sociais da Universidade de 

Lisboa (CS-UL), realizaram a publicação de uma avaliação do Sistema Nacional de 

Integridade de seu país, analisando o desempenho das principais instituições e organizações 

sociais (pilares institucionais), de acordo com sua capacidade, governança e funcionamento 

voltados para o controle da corrupção.  

O relatório do Sistema Nacional de Integridade revelou que Portugal possui um médio 

nível de sistema de integridade para o controle preventivo e repressivo da corrupção no país, 

sendo que de uma escala de 0 (fraco desempenho) a 100 (ótimo desempenho) as pontuações 

foram as seguintes em relação ao desempenho dos pilares institucionais: a) Parlamento (63 

pontos); b) Governo (60 pontos); c) Tribunais (61 pontos); d) Administração Pública (44 

                                            
1406 TRANPARENCY INTERNATIONAL ITALY. National Integrity System Assessment Italy. Disponível em: 
<https://www.transparency.org/whatwedo/nisarticle/italy_2011>. Acesso em 28 de nov. 2016. 
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pontos); e) Ministério Público e órgãos de investigação criminal (43 pontos); f) Comissão 

Nacional de Eleições (71 pontos); g) Provedor de Justiça (76 pontos); h) Tribunal de Contas 

(71 pontos); i) Órgãos especializados no combate à corrupção (34 pontos); j) Partidos 

Políticos (67 pontos); k) Comunicação Social (67 pontos); l) sociedade civil (48 pontos); m) 

setor empresarial (50 pontos). Em relação às fundações, as pontuações foram as seguintes: a) 

contexto político (50 pontos); b) contexto social (25 pontos); c) contexto cultural (25 pontos); 

d) contexto econômico (25 pontos). 

 
Figura 12: Pilares do Sistema Nacional de Integridade de Portugal, com demonstrativos 
de composição das pontuações combinadas com análise das dimensões dos indicadores 
de capacidade (capacity), de governança (governance) e do papel (role), de acordo com o 
contexto político, social, econômico e cultural do país 
 

 
FONTE: Transparency International1407 

 

Em 2012, a Transparência Internacional da Dinamarca realizou uma publicação da 

avaliação do Sistema Nacional de Integridade de seu país, analisando o desempenho das 

principais instituições e organizações sociais (pilares institucionais), de acordo com sua 

                                            
1407 TRANPARENCY INTERNATIONAL. National Integrity System Assessment Portugal. Disponível em: 
<https://www.transparency.org/whatwedo/nisarticle/portugal_2012>. Acesso em 28 de nov. 2016. 
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capacidade, governança e funcionamento voltados para o controle da corrupção. O relatório 

do Sistema Nacional de Integridade revelou que a Dinamarca possui um ótimo nível de 

sistema de integridade para o controle preventivo e repressivo da corrupção no país, sendo 

constatada uma forte cultura de combate à corrupção e um dos países menos corruptos do 

mundo, em virtude do robusto sistema de integridade nacional. As instituições e as 

organizações sociais que compõem os pilares institucionais do Sistema Nacional de 

Integridade da Dinamarca possuem um ótimo desempenho em relação aos indicadores de 

capacidade, de governança e de funcionamento, haja vista que têm suficientes recursos 

econômico-financeiros e recursos humanos, um alto nível de independência institucional, um 

alto nível de transparência, de responsabilidade e de prestação de contas, um alto nível de 

confiança da população, bem como um ótimo nível de integridade no enfrentamento da 

corrupção em seu país. 

 

Figura 13: Pilares do Sistema Nacional de Integridade da Dinamarca, com 
demonstrativos de composição das pontuações combinadas com análise das dimensões 
dos indicadores de capacidade (capacity), de governança (governance) e do papel (role), 
de acordo com o contexto político, social, econômico e cultural do país 

 
FONTE: Transparency International1408 

                                            
1408 TRANPARENCY INTERNATIONAL. National Integrity System Assessment Denmark. Disponível em: 
<http://www.transparency.org/whatwedo/publication/national_integrity_system_assessmentdenmark_executive_
summary>. Acesso em 28 de nov. 2016. 
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Em 2012, a Transparência Internacional da Alemanha realizou uma publicação da 

avaliação do Sistema Nacional de Integridade de seu país, analisando o desempenho das 

principais instituições e organizações sociais (pilares institucionais), de acordo com sua 

capacidade, governança e funcionamento voltados para o controle da corrupção. O relatório 

do Sistema Nacional de Integridade revelou que o país da Alemanha possui um ótimo nível de 

sistema de integridade para o controle preventivo e repressivo da corrupção no país, ou seja, 

as instituições e as organizações sociais que compõe os pilares institucionais do Sistema 

Nacional de Integridade da Alemanha são eficazes no combate à corrupção e possuem um 

robusto sistema de integridade. 

O relatório do Sistema Nacional de Integridade da Alemanha revelou que, de uma 

escala de 0 (sistema de integridade muito fraco) a 100 (sistema de integridade muito forte), as 

pontuações foram as seguintes em relação ao desempenho dos pilares institucionais: a) Poder 

Legislativo (75 pontos); b) Poder Executivo (75 pontos; c) Poder Judiciário (88 pontos); d) 

Setor Público (71 pontos); e) Ministério Público e órgãos de investigação criminal (79 

pontos); f) Órgão de gestão eleitoral (85 pontos); g) Provedor de Justiça (não existe o órgão 

na Alemanha); h) Tribunal de Contas ou Instituição Superior de Auditoria (94 pontos); i) 

Órgãos especializados no combate à corrupção (não existe o órgão na Alemanha); j) Partidos 

Políticos (70 pontos); k) Mídia e meios de comunicação (84 pontos); l) Sociedade Civil 

(73pontos); m) Setor empresarial (72 pontos). Em relação às fundações as pontuações foram 

as seguintes foram as seguintes: a) contexto político (5 pontos); b) contexto social (5 pontos); 

c) contexto cultural (4 pontos); d) contexto econômico (5 pontos). 

 

 

Figura 14: Pilares do Sistema Nacional de Integridade da Alemanha, com 
demonstrativos de composição das pontuações combinadas com análise das dimensões 
dos indicadores de capacidade (capacity), de governança (governance) e do papel (role), 
de acordo com o contexto político, social, econômico e cultural do país 
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FONTE: Transparency International1409 

 

Em síntese, os resultados apresentados nos relatórios de avaliação do Sistema 

Nacional de Integridade dos países da Itália, de Portugal, da Dinamarca e da Alemanha, 

demonstram que os países que possuem instituições e organizações sociais (pilares 

institucionais) com melhores desempenhos funcionais no combate à corrupção são os países 

que também possuem um melhor sistema de integridade nacional. Em outras palavras, os 

países que possuem um alto nível de integridade são aqueles que têm um melhor desempenho 

no combate preventivo e repressivo da corrupção. 

Desse modo, as deficiências ou falhas de controle e a eficácia de ações estratégicas de 

combate à corrupção são distintas em cada país, haja vista que as competências jurídicas e os 

desempenhos funcionais dos pilares do Sistema Nacional de Integridade são variáveis em 

relação às dimensões dos indicadores de capacidade (capacity), governança (governance) e do 

papel funcional (role), assim como em relação às fundações do contexto político-institucional, 

do contexto social, do contexto econômico e do contexto cultural de cada país. 

Por tais razões, a implementação do projeto de um Sistema Nacional de Integridade - 

SNI no sistema brasileiro constitui um mecanismo que possibilitará um controle eficaz da 

corrupção no país, por meio de uma avaliação abrangente e holística do desempenho das 

instituições públicas e das organizações sociais que compõem o sistema de integridade, em 

que analisará a eficácia no combate à corrupção e o nível de integridade dos pilares 
                                            
1409 TRANPARENCY INTERNATIONAL. National Integrity System Report Germany. Disponível em: 
<https://www.transparency.org/whatwedo/nisarticle/germany_2012>. Acesso em 28 de nov. 2016. 
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institucionais, bem como viabilizará uma visão estrutural e global da corrupção na realidade 

brasileira, com a identificação dos pontos fortes e fracos de controle da corrupção - análise 

das deficiências de controle, das falhas institucionais, dos setores de vulnerabilidade em que 

incide a corrupção, dos instrumentos e mecanismos de controle da corrupção -, para elaborar 

ações estratégicas preventivas e repressivas de enfrentamento da corrupção com políticas 

públicas e reformas administrativo-institucionais.  

Não obstante, o relatório de avaliação do Sistema Nacional de Integridade - SNI 

fornece elementos informativos para analisar a eficácia do combate à corrupção 

desempenhada pelas instituições e pelas organizações sociais (pilares institucionais), como 

também para analisar o nível do sistema de integridade nacional de um determinado país. 

Nesse sentido, a implementação do Sistema Nacional de Integridade - SNI contribui com o 

fortalecimento das iniciativas de enfrentamento da corrupção e promove a transparência 

pública, a responsabilidade e a prestação de contas, a boa governança da gestão pública e a 

respectiva proteção e concretização dos direitos fundamentais das pessoas, visando a 

construção de um processo mais democrático. 

Com efeito, o Sistema Nacional de Integridade viabiliza a qualidade e a eficácia no 

planejamento anticorrupção e nas ações e diretrizes específicas na luta conta a corrupção de 

um país, tendo por base os resultados de identificação das deficiências e falhas estruturais das 

principais instituições e das organizações sociais (pilares institucionais), visando melhorar o 

nível de integridade do país e o controle sistemático da corrupção. O Sistema Nacional de 

Integridade também propicia uma mudança cultural contra a corrupção ao promover a 

conscientização dos impactos negativos da corrupção e ao estimular a prática de boas 

condutas de integridade nos setores públicos e privados, por meio do envolvimento integrado 

e participativo do governo, das instituições públicas, da sociedade civil organizada, dos meios 

de comunicação e das iniciativas do setor privado. 

No entanto, a dificuldade enfrentada para adoção de um Sistema Nacional de 

Integridade consiste nos obstáculos e restrições institucionais, a ausência de normas jurídicas, 

a falta de recursos econômico-financeiros ao projeto, a falta de organização dos setores 

privados e da sociedade civil, a ausência de iniciativas e a falta de vontade política para 

combater sistematicamente a corrupção no país, em virtude das causas estruturais provocadas 

pelo contexto político-institucional, pelo contexto social, pelo contexto cultural, pelo contexto 

econômico e pelas causas individuais da pessoa devido à falta de uma educação cívica e ética. 
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A proposição de implementação de um Sistema Nacional de Integridade - NIS no 

Brasil é de apresentar um método de avaliação abrangente de combate à corrupção, através da 

análise das capacidades dos estatutos jurídicos e dos desempenhos funcionais das principais 

instituições públicas e organizações sociais responsáveis pelo combate à corrupção, no 

sentido de conscientizar a população sobre os seus efeitos no meio social e de sensibilizar o 

governo, as instituições públicas, a sociedade civil organizada, os meios de comunicação e as 

iniciativas do setor privado sobre a relevância de adotarem ações estratégias anticorrupção 

para melhorar a integridade nacional e a democracia.  

Os impactos positivos do relatório de avaliação do Sistema Nacional de Integridade - 

NIS consistem na elaboração de um planejamento estratégico anticorrupção de acordo com as 

condições estruturais e o perfil do país analisado, possibilitando a implementação de políticas 

públicas destinadas ao combate da corrupção, a realização de reformas político-

administrativas na Administração Pública, a elaboração de normas jurídicas destinadas ao 

controle preventivo da corrupção, a criminalização de condutas de corrupção nos setores 

públicos e privados, a mudança de comportamento das pessoas com o estímulo de práticas de 

boas condutas de integridade e a capacitação das organizações sociais e da sociedade civil 

organizada no enfrentamento da corrupção. 

O objetivo consiste em promover a integridade nacional com a transparência pública, a 

boa governança da gestão nos setores públicos e privados, a consolidação do regime 

democrático e a construção de uma sociedade mais justa, com a respectiva proteção e 

concretização dos direitos fundamentais das pessoas e com o aumento da confiança das 

pessoas nas instituições e organizações sociais do Estado. O robusto funcionamento de um 

Sistema Nacional de Integridade possibilita a garantia da democracia e a salvaguarda dos 

direitos fundamentais, impedindo o desenvolvimento da corrupção e das violações dos 

direitos da pessoa humana praticados pelo abuso de poder. 

Como ressalta Bruno Wilhelm Speck, a análise do Sistema Nacional de Integridade 

tem a pretensão de diagnosticar especificamente o desempenho das instituições no 

enfrentamento da corrupção, mediante o monitoramento de seu funcionamento e dos 

resultados e, sobretudo, da cooperação entre as instituições públicas e as organizações sociais 

responsáveis pelo controle e da integração de seus esforços no combate à corrupção. A adesão 

ao modelo do sistema nacional de integridade representa um passo importante no 

estabelecimento de uma política consistente de controle da corrupção e o início do caminho 
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para ações estratégicas de reformas que garantam o controle sustentável da corrupção em um 

determinado país1410. 

Portanto, o Sistema Nacional de Integridade – SNI permite uma avaliação dos 

mecanismos de combate à corrupção a nível nacional e a identificação das falhas de controle e 

dos arranjos institucionais, com a finalidade de viabilizar a elaboração de medidas políticas e 

jurídicas preventivas e repressivas de combate à corrupção para garantir a proteção e a 

promoção dos direitos fundamentais das pessoas, da boa governança da gestão do poder 

público, da consolidação da democracia política e da democracia participativa, bem como 

para promover a transparência pública, a responsabilidade dos governos, a prestação de contas 

e a prática de condutas de integridade ou de boas condutas morais nos setores públicos e 

privados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1410 SPECK, Bruno Wilhelm. Perspectiva para o futuro. In: SPECK, Bruno Wilhelm (Org.). Caminhos da 
transparência: análise dos componentes de um sistema nacional de integridade. Campinas: Universidade 
Estadual de Campinas, 2002, p. 482. 
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CONCLUSÃO 

 

 

A corrupção representa um fenômeno sociocultural, sendo materializado pelas 

manifestações do comportamento humano contrário aos princípios de integridade e às regras 

de conduta moral de uma organização social ou aos princípios ético-normativos do poder 

público ou das empresas do setor privado. Nestes termos, designa o abuso de poder cometido 

por um agente público ou a conduta inadequada do particular encarregado de uma posição de 

poder, com o objetivo de obter vantagens indevidas para fins privados e contrários aos 

princípios da eticidade e moralidade. Ou seja, a corrupção consubstancia em um ato 

comissivo ou omissivo ilegal revestido de imoralidade, praticado por um agente público ou 

particulares mediante a transgressão das normas da organização social, visando à obtenção de 

vantagens indevidas para satisfazer interesses privados. 

As causas da corrupção possuem um conjunto de variáveis e fatores que possibilitam a 

sua prática nas relações do setor público e privado, sendo determinada por uma causa interna 

do indivíduo (fator psicológico ou de personalidade) ou por uma causa externa (fator social, 

cultural, político ou econômico). Os fatores causais da corrupção decorrem de uma 

dinamicidade e da interação comunicativa entre os vícios individuais (psíquico) e as 

influências externas subjacentes ao indivíduo (aspectos socioculturais, políticos, econômicos e 

jurídicos - tradições familiares, impunidade dos responsáveis, morosidade no julgamento, 

cultura patrimonialista e clientelismo, burocracia, ausência de transparência e de controle), 

que acabam contribuindo para a sua prática. 

Por seu turno, no direito positivo brasileiro as condutas de corrupção são sancionadas 

em diferentes categorias normativas, pelo Direito Constitucional como crime de 

responsabilidade, pelo Direito Administrativo como infrações disciplinares, pelo Direito 

Penal como delito e por uma responsabilidade autônoma de ato de improbidade 

administrativa. Nesse sentido, os atos de corrupção cometidos pelos agentes público e pelos 

particulares estão sujeitos à responsabilidade jurídica ao consubstanciarem em infração 

político-administrativa (crime de responsabilidade), infração disciplinar (ilícito 

administrativo), infração penal (delito) e atos ímprobos (ato de improbidade administrativa). 

Os atos de corrupção são altamente nocivos ao Estado Democrático de Direito, em 

razão da ilegitimidade do exercício do poder e instabilidade política, da deterioração dos 
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valores éticos e morais consagrados na sociedade, do obstáculo ao desenvolvimento 

socioeconômico e à concretização dos direitos fundamentais da pessoa humana, assim como 

pela ruptura das diretrizes do contrato social. Em linhas gerais, a corrupção resulta em graves 

prejuízos ao comprometer o funcionamento da ordem econômica (concorrência desleal e 

perda de investimentos), da ordem política (ilegitimidade do poder e ausência de 

representatividade), da ordem social (deterioração dos valores de integridade, perda de 

confiança dos cidadãos, restrições da liberdade e aumento das desigualdades, das 

discriminações, da pobreza, da exclusão e injustiças sociais) e da ordem jurídica (falhas de 

proteção dos bens jurídicos e violação dos direitos fundamentais).  

Os impactos da corrupção representam um obstáculo à consolidação do regime 

democrático e ao Estado de Direito, porque compromete o desenvolvimento econômico e 

social, os princípios da boa governança, o acesso e disponibilidade da prestação dos serviços 

públicos essenciais à população, a proteção da liberdade e dos direitos fundamentais da 

pessoa humana. Os abusos de poder cometidos pelos agentes públicos e particulares, por meio 

dos subornos e desvios de bens e recursos públicos, culminam na restrição do exercício dos 

direitos fundamentais e na limitação do acesso e disponibilidade dos serviços públicos. 

Não obstante, a corrupção constitui um poder paralelo e espúrio que compromete os 

princípios constitucionais e estimula o crime organizado e a lavagem de capitais, assim como 

representa uma forma de violência oculta prejudicial à liberdade das pessoas e ao regime 

democrático, tendo em vista o uso abusivo do poder com o intuito de obter vantagens 

indevidas para fins privados. Os principais impactos ocasionados pela corrupção são o 

aumento das desigualdades socioeconômicas, da discriminação, da pobreza, da exclusão, das 

injustiças sociais e das restrições do exercício pleno e equitativo dos direitos fundamentais. 

Na realidade brasileira, as condutas de corrupção cometidas pelos agentes públicos e 

particulares causam violações aos direitos fundamentais e comprometem a prestação dos 

serviços públicos, uma vez que restringe o exercício dos direitos civis, políticos, econômicos 

e sociais e limita o acesso universal das pessoas aos serviços públicos em igualdade de 

condições. Nestes termos, o pagamento de subornos e a realização de contribuições ilegais aos 

agentes políticos para financiarem sua campanha eleitoral caracteriza violação aos direitos de 

participação política, tendo em vista as restrições da igualdade de participação entre os 

candidatos. Por seu turno, as apropriações e os desvios de bens e recursos do poder público 
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violam os direitos sociais das pessoas, em virtude da limitação do acesso e da disponibilidade 

dos serviços públicos.  

O pagamento de subornos para compra de votos em processos eleitorais, a realização 

de contribuições ilegais para campanhas eleitoral, o pagamento de subornos para obter o 

acesso a cargos públicos, o tráfico de influência para favorecer empresas em contratos com o 

governo, a apropriação e os desvios de bens e recursos públicos destinados aos programas 

sociais são condutas que prejudicam o exercício dos direitos civis, políticos, econômicos e 

sociais das pessoas. Nesse contexto, os maiores escândalos de corrupção acontecidos no 

Brasil - operação lava jato, mensalão, operação navalha, máfia dos sanguessugas (máfia da 

ambulância), máfia dos transportes, escãndalo dos anões do orçamento - causam graves 

impactos ao sistema econômico, político e social, assim como violações aos direitos 

fundamenais ao culminar na limitação do acesso e disponibilidade dos serviços públicos e na 

restrição dos direitos civis, políticos, econômicos e sociais.  

As violações causadas pela prática da corrupção ocorrem quando os abusos de poder 

resultarem na interferência das obrigações do Estado de prestar os serviços públicos, na 

restrição da liberdade e do exercício dos direitos fundamentais. De outro lado, as formas de 

violações dos direitos fundamentais são diretas e indiretas. Nas violações diretas (imediatas), 

os atos de corrupção causam restrições imediatas ao exercício dos direitos fundamentais e ao 

acesso dos serviços públicos. Nas violações indiretas (mediatas), os atos de corrupção causam 

uma violação reflexa e conduzem a prática de atos secundários que restringem o exercício dos 

direitos fundamentais e ao acesso dos serviços públicos. 

Por tais razões, a necessidade de combater os atos de corrupção tem por objetivo 

garantir a proteção e a concretização dos direitos fundamentais das pessoas, dos valores 

democráticos e dos princípios do regime republicano, dos princípios da boa governança, do 

acesso universal da prestação dos serviços públicos em igualdade de condições e de assegurar 

o desenvolvimento econômico e social. A Organização das Nações Unidas reconhece que o 

combate à corrupção é fundamental para atingir os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio 

(ODM), com a erradicação da pobreza e da fome, com a garantia do acesso ao ensino básico, 

com a promoção da igualdade de gêneros e a autonomia das mulheres, com a redução da 

mortalidade infantil, com a redução de doenças nocivas ao ser humano, com a promoção da 

sustentabilidade ambiental e do desenvolvimento socioeconômico mundial. 
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As diretrizes de combate à corrupção estabelecem ações estratégias para prevenir e 

reprimir os atos de corrupção praticado nos setores públicos e privados, visando garantir a 

efetivação dos princípios de boa governança dos países (integridade, transparência, 

responsabilidade do governo, prestação de contas e participação social), a proteção dos 

direitos fundamentais das pessoas e a consolidação do Estado Democrático de Direito. Do 

mesmo modo, visam à erradicação da pobreza e da miséria, das desigualdades 

socioeconômicas e da prática de injustiças sociais para promover a igualdade de 

oportunidades, o desenvolvimento da personalidade do indivíduo e a dignidade da pessoa 

humana. 

Nesse sentido, o combate da corrupção requer um planejamento de ações estratégias 

para impedir e reprimir as condutas os abusos de poder e para assegurar os princípios da boa 

governança. A elaboração do conjunto de medidas tem fundamento no dever prestacional do 

Estado (garantismo positivo), pois o poder público possui a obrigação constitucional de criar 

instituições de fiscalização e de mecanismos que possibilitem o controle dos abusos de poder 

cometidos nos setores públicos e privados. A inobservância dos deveres prestacionais pelo 

Estado poderá culminar em uma proteção deficiente dos bens jurídicos e dos valores 

democráticos e republicanos. 

Desse modo, a correlação entre o combate à corrupção e os sistemas de proteção dos 

direitos da pessoa humana visa promover à transparência, a responsabilidade do governo, a 

prestação de contas, a participação política e social da população, ou seja, busca garantir a 

proteção e a concretização dos direitos fundamentais em face dos abusos de poder praticados 

por agentes públicos e particulares, assim como assegurar o desenvolvimento socioeconômico 

dos países e da boa governança democrática. A integração dos sistemas de proteção dos 

direitos da pessoa humana com as iniciativas de combate à corrupção representa um reforço 

mútuo direcionado à concretização dos princípios da boa governança, da proteção dos direitos 

fundamentais e da dignidade da pessoa humana, com o objetivo de superar os obstáculos de 

injustiças sociais. 

Por último, a adesão de um Sistema Nacional de Integridade na ordem jurídico-

político brasileira possibilita uma avaliação da eficácia dos mecanismos de combate à 

corrupção e a identificação das falhas de controle e dos arranjos institucionais, com a 

finalidade de viabilizar a elaboração de medidas - de natureza administrativa, política e 

jurídica preventivas e repressivas de combate à corrupção - para resguardar a proteção e 
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efetivação dos direitos fundamentais, dos princípios da boa governança e da democracia 

deliberativa e participativa, assim como de estimular a prática de boas condutas de integridade 

nos setores públicos e privados.  
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