
1 
 

 
FUNDAÇÃO  PEDRO LEOPOLDO 

 
José Maria da Cruz 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTROLE INTERNO 
Adequação e eficácia para minimizar a ocorrência de desvios em licitações públicas 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

PEDRO LEOPOLDO / MG 
2012 



2 
 

José Maria da Cruz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
CONTROLE INTERNO 

Adequação e eficácia para minimizar a ocorrência de desvios em licitações públicas 
 
 
 
 
  
 

Dissertação apresentada ao curso de Mestrado 
Profissional em Administração como requisito 
parcial para a obtenção do grau de Mestre em 
Administração. 
 
 
Área de Concentração:  Gestão da Inovação e 
Competitividade 
 
Linha de pesquisa: Inovação e Organizações 
 
Orientador: Professor Dr. Luis Aureliano Gama 
de Andrade. 

 
 
 

  
 
 
 

PEDRO LEOPOLDO / MG 
2012 



3 
 

FOLHA DE APROVAÇÃO 
 
 
 
 
Título da Dissertação: “CONTROLE INTERNO – ADEQUAÇÃO E EFICÁCIA PARA 
MINIMIZAR A OCORRÊNCIA DE DESVIOS EM LICITAÇÕES PÚBLICAS”. 
 
 
Nome do aluno: José Maria da Cruz 
 
 
Dissertação de mestrado, modalidade profissionalizante, defendida junto ao Programa de Pós-
Graduação em Administração das Faculdades Pedro Leopoldo, aprovada pela banca examinadora 
constituída pelos professores: 
 
 
 

_______________________________________ 
Prof. Dr. Luis Aureliano Gama de Andrade 

(Orientador) 
 

__________________________________________ 
Prof. Drª. Adelaide 

 
 

__________________________________________ 
Prof. Dr. Domingos Giroletti 

 
 
 

 
 
Pedro Leopoldo (MG),   30 de agosto de 2012. 
 

 
 
 
 
 
 



4 
 

A moralidade é a melhor de todas as regras para orientar a humanidade. 

Friedrich Nietzsche 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agradecimentos, 
 
Há sempre oportunidade e merecimento para expressar sinceros agradecimentos a meus 
familiares pela travessia desse caminho que me leva a mais essa conquista. Agradecer 
especialmente a meus pais, Lourival Cruz e Maria de Aguiar Cruz que, desde sempre, guiaram 
meus passos pelas trilhas delimitadas pela honradez, pela virtude e pela dignidade. Manifestar 
minha gratidão a João Carlos, Luis César, Fernando, Roberto, Lúcia, Ana Maria e Celso, meus 
mais que irmãos, amigos,  que comigo,  de mãos dadas e com  dignidade,  também se esquivaram 
de  atalhos para honrar  o nome que herdaram. Agradecer, com carinho especial, à Rafaella, filha 
querida, que a mim trouxe tanto luz e gosto em viver, e à Kênia, minha esposa, pela presença 
diária que me propicia força, confiança, perseverança e alegria para continuar seguindo em frente 
com retidão.  

http://pensador.uol.com.br/autor/friedrich_nietzsche/


5 
 

RESUMO 

 

O objetivo deste estudo, realizado através de pesquisa bibliográfica exploratória, sobre o tema 

“Práticas de Desvios em Licitações Públicas”, popularmente conhecido como “Corrupção de 

Agentes Públicos”, foi o de conhecer instrumentos que levem a Administração Pública a exercer, 

com eficácia, melhoria na qualidade dos procedimentos licitatórios para aquisição de bens, 

contratações de serviços e de obras de interesse público que requeiram consideráveis 

comprometimentos de recursos públicos, visando minimizar desvios. A partir de um referencial 

teórico que contempla a conceituação de Administração Pública, de Licitação e de Controle, 

explicitando seus princípios e funções, defronta-se o pesquisador com idéias, opiniões e 

informações que doutrinam sobre área específica de controle administrativo – Controle Interno, 

com ensinamentos que visam coibir extravio de condutas. Neste sentido, sequencialmente, 

realizou-se uma revisão sobre “Corrupção”, apresentando-se o conceito original desse termo, 

definições, e como se deu a chegada e estabelecimento desse fenômeno na Administração Pública 

brasileira. Desde a análise comparativa dos desvios e ilicitudes comuns em procedimentos 

licitatórios da Administração Pública, sob a luz das teorias sobre o Controle Interno pôde-se, 

através de “Estudo de Caso”, obter-se razões, argumentos e provas que fortalecem indícios e 

confirmam o pressuposto de que esse instrumento – Controle Interno – é a ferramenta 

administrativa adequada e eficaz para, ante a impossibilidade de extinguir, minimizar a 

ocorrência de desvios em procedimentos licitatórios da Administração Pública brasileira. 

 

Palavras chave: corrupção, desvios, Administração Pública, controle interno, eficiência. 
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ABSTRACT 
 

 

This study was conducted through exploratory bibliographical research about “The Practices of 

Embezzlement of Public Biddings”, known as “Corruption of Public Agents’ with the objective 

of recognizing instruments which can lead Public Administration to efficiently perform the 

improvement in the quality of bidding procedures in acquiring goods or hiring services of public 

interest which demand considerable amount of public funds, aiming the minimization of funds 

embezzlement. From a theoretical reference which contemplates the concept of Public 

Administration, Public Bidding and Control, explicating their principles and functions, the 

researcher faces ideas, opinions and information that indoctrinate specific areas of administrative 

control – Internal Control, with teachings that aim to restrain deviation in conducts. In this sense 

it was sequentially conducted a revision about “Corruption” presenting the original concept of 

this term, the definitions and also how this phenomenon got into and established in the Brazilian 

Public Administration.  From the comparative analyses of common embezzlement and illegal 

activities in Public Administration, under the theoretical light about Internal Control, it was 

possible through the study of a case to draw reasons, arguments and proofs that strengthen 

indications and confirm the premise that this instrument – Internal Control – is the proper and 

effective administrative tool which can minimize the occurrence of practices of embezzlement in 

bidding procedures in Brazilian Public Administration.  

Key words: corruption, embezzlement, public administration, internal control, efficiency 
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1.  INTRODUÇÃO   

 

A corrupção apresenta-se como assunto de elevada importância política,  econômica e social na 

atualidade, tornando-se o combate a esse fenômeno um grande desafio ao mundo contemporâneo. 

Desvios do erário impõem diretamente perdas ao governo e à sociedade, atinge indistintamente 

os cidadãos, entidades públicas e instituições privadas, distorce políticas públicas de interesse 

coletivo com prejuízo maior para os mais pobres,  afeta, ainda, o setor privado alterando as regras 

de livre concorrência com interferências na economia de mercado.  

A prevenção e o combate à esse fenômeno não se apresenta com tarefa fácil, havendo, ao 

contrário, vários desafios a serem enfrentados.  

A corrupção, a que nenhuma sociedade está imune, é um fenômeno inerente às relações sociais, e 

tem sua origem datada desde os primórdios da humanidade, tendo se tornado um dos maiores 

males que a aflige. São conhecidos os encargos políticos, sociais e econômicos que esse 

fenômeno provoca, com comprometimento da legitimidade política, enfraquecimento das 

instituições democráticas e dos valores morais da sociedade, redundando-se em um ambiente de 

incertezas e insegurança no mercado econômico, segundo Huntington (1975). Em vários países, 

entre os quais o Brasil, o debate em busca de controle desse mal faz parte da agenda política,  

onde escândalos freqüentes estampam manchetes da imprensa nacional. 

No dia a dia, a corrupção assume formas variadas que vão desde pagamentos de quantias 

irrisórias para concessão de pequenos favores até grandes fraudes que se alastram  em altos 

escalões governamentais, interferindo na lisura dos certames licitatórios e contratos da 

Administração Pública 

O desvios do erário, popularmente conhecido como corrupção, apresenta-se como temática desta  

dissertação, com foco na busca de medidas administrativas que possam contribuir para sua 

minimização nos procedimentos de  aquisição de bens e contratação de serviços através de 

licitações no âmbito  da Administração Pública.  
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A licitação pública constitui uma das principais ferramentas administrativas para  implementação 

dos investimentos com o dinheiro público, tendo em vista que  possibilita à Administração 

Pública otimizar a aplicação de recursos financeiros para obter melhor relação custo/benefício na 

aquisição de bens, contratação de serviços e obras, através da escolha de propostas mais 

vantajosas para atendimento ao interesse público. 

 

No procedimento licitatório, ensina Silva (1994), as despesas realizadas pela Administração 

Pública se sujeitam a normas rígidas, não apenas para resguardar o interesse público, 

representado pela própria Administração, mas também para assegurar iguais oportunidades de 

condições a todos que pretendem contratar com o  poder público, contribuindo dessa forma para 

o desenvolvimento das empresas de iniciativa privada e  com a livre iniciativa de mercado. Em 

nível  igualitário  de condições dos participantes de um procedimento licitatório, a concorrência  

proporciona  a aquisição de bens e contratação de serviços a preços compatíveis com o preço de 

mercado, beneficiando as finanças públicas. Entretanto, a licitação, por si só,  não assegura 

preços mais vantajosos, nem elimina favoritismos ou acordos espúrios que lesam a 

Administração Pública. A ausência de controle eficiente dos procedimentos licitatórios dá 

margens a conluios entre agentes públicos e licitantes ou terceiros interessados, em busca de 

vantagens alheias ao interesse público. 

 

Esses procedimentos de compra, no âmbito da Administração Pública, são regulamentados por 

grande número de normas específicas para cada modalidade de licitação, instruídas pelo art. 37, 

inciso XXI da  Constituição Federal: “Art. 37.  A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, os Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte:[...] 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações 

serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a 

todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 

condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de 

qualificação técnica e econômica  indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.” 
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Essas normas regidas pela Lei nº. 8666 de 21 de junho de 1993 – Licitações e Contratos 

Administrativos, com quantitativo excessivo e inúmeras alterações provocam  dificuldades de 

interpretação e  redundam em considerável dose de insegurança jurídica. 

Em se tratando de licitação pública, as regras constantes do edital estão previstas  nas normas 

constitucionais, legais e regulamentares, cabendo à doutrina e à jurisprudência não mais que 

controlar a conformidade hierárquica entre tantas normas. Ao administrador público  resta apenas 

obedecê-las.  No entanto, não obstante a extensa normatização, ocorre uma sucessão de 

escândalos envolvendo a má aplicação de recursos financeiros nas instituições públicas 

brasileiras. 

O legislador ao elaborar número excessivo de regras, com a intenção de alcançar o melhor,  

termina por pouco fazer em proveito do que procura controlar.  A experiência comprova,  

historicamente, que não se combate corrupção apenas com imposição de leis autoritárias, mas 

com  controle - fiscalização e auditoria, o que se traduz, em última análise, a afastar da 

Administração Pública os agentes públicos desonestos que lesam o patrimônio público. 

Ao se realizar o estudo da Lei nº. 8666/93, constata-se que o legislador optou por dotá-la de  

regras de evidente caráter moralizador,  com intuito de ampliar seu controle por parte, inclusive, 

do cidadão comum,  possibilitando a  apresentação de denúncias por ilegalidades,  e até 

propiciando a impugnação do edital de licitação em função de irregularidades em determinados 

atos de procedimentos nele dispostos. Através de uma análise dos termos dessa legislação, pode-

se encontrar algumas, mas não muito eficazes, medidas adotadas para coibir a  ocorrência de 

desvios na Administração Pública. 

Constata-se,  sob o aspecto da intenção de coibir a má gestão dos recursos públicos,  que tornou-

se ineficaz  a existência apenas do disposto no Art. 38, Parágrafo Único da Lei 8666/93, no qual  

se determina a obrigatoriedade  de exame prévio e aprovação  das minutas de Editais de Licitação 

a serem realizadas pela assessoria jurídica da Administração.  Também ineficaz o disposto no 

Art. 73, que se refere a regulação para o recebimento do objeto do contrato, e ainda, o disposto, 

no Art. 82, pertinente às sanções previstas por atos praticados em desacordo com os preceitos 

dessa mesma lei. 
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À Administração Pública, assegura Guimarães (2002), é premente a implementação de uma  nova 

estrutura que adote  medidas e procedimentos de controle com caráter preventivo, corretivo e 

coercitivo, para detectar, tempestivamente,  possibilidades de ocorrências de irregularidades para 

o saneamento daquelas condutas que poderiam vir a afetar, prejudicialmente, atos administrativos 

produzidos com a finalidade de atender estritamente ao interesse público. 

Destarte, integridade, princípios éticos e morais, condutas ilibadas devem fazer parte de todas as 

ações e procedimentos executados por agentes da Administração Pública no seu relacionamento 

com particulares e iniciativa privada. Tal atitude gerará reflexos positivos que propiciarão a 

otimização na aplicação de recursos públicos, com prestação de serviços mais adequados e 

igualitários a todas as camadas da população, gerando benefícios que impulsionarão, com 

sustentabilidade, o desenvolvimento econômico e social do país. 

 

1.1. Justificativa  

 

Através deste estudo, encontrar meios para se minimizar a ocorrência de desvios  do erário em 

procedimentos licitatórios,  justifica-se, socialmente, à medida que esses desvios impõe vultosas 

perdas ao governo e à sociedade, distorcendo políticas públicas de interesse coletivo e atingindo, 

indistintamente, cidadãos, instituições públicas, empresas da iniciativa, repercutindo na redução 

de investimentos em programas que gerem melhoria da educação, saúde, segurança, habitação e 

geração de empregos, entre outros, com sério  comprometimento do desenvolvimento econômico 

e social do país. 

Sob a perspectiva acadêmica, a justificativa se apresenta no sentido de que trata-se de um estudo 

que pretende colocar em foco o tema “Corrupção”, e, modestamente, colaborar para a ampliação 

do limitado quantitativo de trabalhos publicados sobre o incipiente tema “Controle Interno”, pois 

segundo  Filgueiras (2006), no âmbito do pensamento social e político brasileiro, não há estudos 

de  corrupção no Brasil, podendo-se dizer que o tema “Corrupção” foi  deixado de lado nas 

reflexões acadêmicas e teóricas sobre o  Brasil, não havendo,  nesse sentido, uma abordagem que 
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dê conta do problema da corrupção no âmbito da política, da economia, da sociedade e da cultura, 

de forma ampla.   

Encontra-se, ainda, como justificativa pessoal, no âmbito da Administração Pública, o interesse 

do autor  em pesquisar e examinar  a bibliografia sobre o tema, com o intuito de assimilar  

conhecimento e contribuir  no sentido de propor a aplicação do aprendizado na melhoria de 

práticas institucionais,  propiciando a  divulgação de informações e estímulos aos agentes 

públicos para que naveguem em prol da probidade e eficiência das instituições. E por último,  aos 

Tribunais de Contas, alertar à medida que se tornam  explícitas, no âmbito de órgãos de controle 

externo, decisões tendenciosas que não encontram amparo na legislação vigente. 

 

 1.2.  Problema    

 

A problemática, objeto de estudo desta dissertação, são os constantes atos de corrupção 

ocorrentes nos processos licitatórios da Administração Pública, em função de uma legislação 

extensa e remendada,  e de ausência de medidas e procedimentos administrativos eficazes para 

acompanhar o desenrolar dos atos administrativos pertinentes às atividades de compras e 

contratações. 

 

1.2.1. Questão norteadora 

 

Propomos, portanto, como pergunta norteadora deste estudo: 

“Pode o Controle Interno minimizar desvios que ocorrem em procedimentos  

administrativos  de licitações da Administração Pública?” 
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O pressuposto do problema está centrado em probabilidades de  desvios nos procedimentos 

licitatórios da Administração Pública, tendo em vista que tais irregularidades surgem por 

ausência de unidades ou seções administrativas que tenham como finalidade precípua o controle 

de todas as fases do processo de licitação, desde a origem da demanda inicial para aquisição, 

passando pela elaboração do edital,  inclusos os anexos,  até a execução final de todas as 

cláusulas contratuais desse mesmo edital.  

Assevera Ribeiro (2004) que os Controles Internos no Brasil não possuem uma profundidade que 

zele pela eficácia, economicidade e efetividade das atividades administrativas, são controles que 

visam fiscalizar prioritariamente apenas os aspectos dentro do formalismo legal, e não são 

eficientes o bastante para exercer exame prévio das despesas de forma que consigam reduzir  as 

irregularidades cometidas na Administração Pública. 

 

1.3. Objetivos 

 

O objetivo dessa dissertação será o de analisar instrumento administrativo  que contribua para 

evitar, tempestivamente, os desvios em licitações públicas, no que concerne à atuação do agente 

público em primar pela constituição de atos administrativos licitatórios que propiciem legalidade, 

qualidade e eficácia aos procedimentos licitatórios realizados pela Administração Pública. 

 

1.3.1.  Objetivo principal 

 

Conhecer e propor  medida(s)  que propicie(m) minimizar desvios em licitações públicas visando 

obter otimização na aplicação de recursos financeiros para aquisição de bens, obras e serviços 

através de procedimentos licitatórios. 

 



19 
 

1.3.2.  Objetivos secundários 

 

. Identificar fatores que contribuam, como agentes facilitadores, para sobrevivência e propagação 

desses desvios corrupção nas instituições públicas; 

. Analisar critérios do órgão de controle para julgamentos de procedimentos licitatórios 

delituosos; 

 

1.4.  Estrutura do Trabalho  

 

A estrutura dos elementos textuais desta dissertação é composta pela introdução, 

desenvolvimento composto pelo referencial teórico versando sobre Administração Pública, 

Licitação, Controle, Corrupção,  e metodologia utilizada para consecução do resultado dessa 

pesquisa, o que é externado através de um “Estudo de Caso” onde se analisa decisões acerca de 

desvios em procedimentos licitatórios e seus contratos, finalizando com considerações finais 

sobre a pesquisa.  
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2.  ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, LICITAÇÃO  CONTROLE E  CORRUPÇÃO 

 

 

2.1.  Administração Pública  

 

 

O Estado tem sua origem a partir da formação e organização das sociedades. Como consequência 

do contrato social, ele é o  detentor do poder político, decisório e responsável por zelar pelo 

interesse comum e pela gestão da coisa pública. No Estado Democrático de Direito 

representantes eleitos  criam as leis que todos devem   seguir e acatar, os eleitos têm ainda,  por 

meio da Administração Pública, que cuidar dos interesses coletivos na gestão dos bens e 

interesses públicos. Essa é a grande importância da Administração Pública, que terá 

responsabilidades com o próprio contrato social, quando aos eleitos são transferidos, pelos votos, 

as aspirações, os objetivos, os sonhos, de seus eleitores, segundo Andrade [199-?].   

 

2.1.1.  Desenvolvimento e modelos da Administração 

 

O processo de desenvolvimento da Administração, na percepção de Cassese (1991 apud 

Guimarães, 2002) tem o seu desenrolar em fases distintas. Sua fase inicial produz  uma 

unificação nacional com a finalidade de obtenção de sistema de defesa, quando estabelecem-se 

relações entre o centro e a periferia em função da aquisição, por um dos senhores feudais, do 

título de rei, o que lhe traz poderio militar e civil compartilhado com nobres em ordenamentos 

colegiados.  

Desde uma perspectiva histórica, no entendimento de Guimarães (2002), a Administração, ao 

longo do tempo, evolui a partir  de três modelos básicos – patrimonialista, burocrático e 

gerencial. 
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- Modelo Patrimonialista  

 

Sob a análise de premissas históricas constata-se a ocorrência de um modelo de administração 

patrimonialista fundado na extensão do poder do soberano, onde os interesses públicos e do 

soberano se confundem, imperando o autoritarismo e o nepotismo. 

Raymundo Faoro (1998) em sua obra “Os donos do poder – formação do patronato político 

brasileiro” apresenta a estrutura de poder  patrimonialista do Estado português transplantado para 

o Brasil Colônia como  explicação para as mazelas do Estado e da nação brasileiros, tema sobre o 

qual se discorre adiante com maior afinco. 

 

-  Modelo Burocrático  

 

A evolução do modelo de administração torna-se necessária devido ao fortalecimento da 

democracia e do capitalismo, acrescido pela ideologia do liberalismo clássico, que alteram a 

forma de ascensão ao poder e seu modo de funcionar, gerando o embrião do modelo burocrático 

de Administração Pública. Esse modelo limita a atuação do Estado e o poder do soberano com 

objetivo de propiciar à burguesia liberdade para realização de transações econômicas, privilégio 

viabilizado pelo ideário liberal que creditava à sociedade poder para resolver seus conflitos 

independentemente da ingerência estatal. 

 

“A administração pública burocrática foi adotada para substituir a administração 
patrimonialista, que definiu as monarquias absolutas, na qual o patrimônio público e o 
privado eram confundidos. Nesse tipo de administração o Estado era entendido como 
propriedade do rei. O nepotismo e o empreguismo, senão a corrupção, eram a norma” 
BRESSER-PEREIRA, 1996, p. 4).. 
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No entanto  a sociedade não obtém, com essa mudança, resultados que satisfaçam seus anseios 

pois os conflitos não encontram soluções segundo a  lógica do liberalismo, assim precisa o 

Estado alterar seu papel. O modelo burocrático de administração se adéqua a uma nova realidade 

para satisfação das demandas sociais optando por um Estado intervencionista com o propósito de 

propiciar o desenvolvimento econômico e o bem-estar social. 

Essa variação da Administração Pública burocrática – denominada Estado Social, busca se 

afirmar através de fundamentos legitimadores encontrados no modelo de Administração calcado 

no procedimento e no controle de meios e resultados, e na prestação de serviços públicos 

demandados pela sociedade. Essa Administração Pública burocrática que, segundo Luiz Carlos 

Bresser Pereira (1997 apud Guimarães, 2002), era extremamente eficiente no Estado Liberal, em 

especial no combate à corrupção e nepotismo,  não demonstra, no Estado Social, qualidade e 

eficiência  para solução das grandes demandas acumuladas pela sociedade, em especial para os 

serviços sociais de educação e saúde. 

 

- Modelo Gerencial  

 

Esse quadro se agrava com o processo de globalização e  com o neoliberalismo que requerem 

uma nova configuração para o Estado e para a Administração Pública. Doravante, prossegue 

Guimarães,  adquire a Administração Burocrática do Estado Social uma nova  feição – 

denominada gerencial,  fundamentada  na procedimentalidade,  na atuação de agentes privados 

para realização dos serviços de interesse público e  do Estado como gerente, exigindo novo 

modelo de gestão governamental e um novo padrão de articulação. 

 

“Como resposta à crise que o velho modelo burocrático vinha causando aos Estados, em 
razão da falta de adequação destes às grandes mudanças socioeconômicas da segunda 
metade do século XX, surgiu na década de 70 a administração pública gerencial. 
Inspirada em bem-sucedidos modelos da administração privada, a administração 
gerencial surgiu com a missão de enfrentar a crise fiscal dos Estados, advinda dos 
incontáveis serviços que estes prestavam e da má alocação de receitas cada vez mais 
escassas. Portanto, a administração pública gerencial surgiu como uma estratégia para 
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reduzir os custos e tornar a administração pública mais eficiente, além de ser um 
instrumento para combater as mazelas e a penetração da corrupção que a burocracia 
ocasionara” (MATIAS, P. 2005, p. 9 e 10). 

 
 

Onde anteriormente havia somente  o Estado, passa a se encontrar também o particular. Onde 

antes havia controle de meios e resultados, propõem-se controles de eficiência, finalísticos,   com 

fim em si mesmo. Dessa nova  concepção e da alteração do paradigma da Administração Pública 

resultam problemas, e onde antes se tem foco na realização do bem comum, passa-se, com o 

particular e a iniciativa privada, a obter-se o lucro. 

 

“O novo modelo de Administração, dito gerencial, repercute diretamente no controle dos 
atos da Administração Pública. O Estado retira-se paulatinamente da execução das 
atividades públicas. 
Portanto, incumbe-lhe tão-somente, neste novo modelo, a fiscalização e  o controle da 
prestação desse serviço, e especialmente o controle do resultado da prestação desse 
serviço. 
Ou seja, pretende-se com a reforma da Administração Pública controlar a eficiência do 
resultado, o fim a ser alcançado. No entanto, não foram implantados no seio da 
Administração mecanismos de controle capazes de dar conta dessa nova ordem de 
idéias, o que no mínimo poderá impulsionar o inchaço dos já precários órgãos de 
controle e possivelmente uma ineficiência estrutural na fiscalização. 
Essa reorientação da Administração Pública busca uma nova feição do Estado, não mais 
burocrática, mas predominantemente gerencial, com o intuito de flexibilização da 
atuação da Administração e em especial do procedimento administrativo, desprezando-
se o controle procedimental, de meios e privilegiando-se o controle a posteriori, 
finalístico, só de resultado” (GUIMARÃES, 2002, p. 18 e 19).  Grifo do autor 

 

 
2.1.2.  Conceituação de Administração Pública 

 
 

A Administração Pública apresenta-se como um conjunto de atividades desenvolvidas e 

destinadas estritamente à consecução de serviços  de interesse público para satisfação de todos os 

administrados, indistintamente. 

Ela  pode ser classificada como direta e indireta. A Administração direta é exercida através dos 

seus órgãos internos, e a indireta é a atividade estatal entregue a outra pessoas jurídicas, sejam 
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autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, ou fundações  que foram surgindo 

em função do aumento da atuação do Estado. 

Segundo ensina Hely Lopes Meirelles (2004), a Administração Pública é conceituada em dois 

sentidos: 

 

“Administração Pública – Em sentido formal, é o conjunto de órgãos instituídos para 
consecução dos objetivos do Governo; em sentido material, é o conjunto das funções 
necessárias aos serviços públicos em geral; em acepção operacional, é o desempenho 
perene e sistemático, legal e técnico, dos serviços próprios do Estado ou por ele 
assumidos em beneficio da coletividade. 
Numa visão global, a Administração é, pois, todo o aparelhamento do Estado 
preordenado à realização de seus serviços, visando à satisfação das necessidades 
coletivas. A Administração não pratica atos de governo; pratica, tão-somente, atos de 
execução, com maior ou menor autonomia funcional, segundo a competência do órgão e 
de seus agentes. São os chamados  atos administrativos” (MEIRELLES, 2004, p. 64-
65). 

 

A  função administrativa do Estado submete-se a um regime jurídico especial, que denomina-se 

Regime de Direito Público ou Regime Jurídico-administrativo. Tem como característica 

essencial, por um lado, na admissibilidade da idéia de que a execução da lei por agentes públicos 

exige o deferimento de necessárias prerrogativas de autoridade, que façam com que o interesse 

público juridicamente predomine sobre o interesse privado; e por outro, na formulação de que o 

interesse público não pode ser livremente disposto por aqueles que, em nome da coletividade, 

recebem o dever-poder de realizá-los. Consiste no regime jurídico decorrente da conjugação de 

dois princípios básicos: o princípio da supremacia dos interesses públicos e o da 

indisponibilidade dos interesses públicos.  Sob esse aspecto salienta Cardozo (1999): 

 

“Estes, são princípios gerais, necessariamente não positivados de forma expressa pelas 
normas constitucionais, mas que consistem nos alicerces jurídicos do exercício da 
função administrativa dos Estados. Todo o exercício da função administrativa, direta ou 
indiretamente, será sempre por eles influenciados e governado” (CARDOZO, 1999, p. 
150). 
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2.1.3.  Princípios Constitucionais da Administração Pública 
 

 

Os princípios constitucionais da Administração Pública têm, segundo Andrade {199?], o poder 

de orientar e controlar a atividade administrativa do Estado e, consequentemente, proteger o 

próprio contrato social. 

Eles se interligam, um influenciando o outro. Assim, quando analisado o princípio da legalidade 

como conseqüência observa-se a existência da moralidade. Quando analisado o princípio da 

publicidade como conseqüência  observa-se a existência da legalidade. A legalidade, a 

impessoalidade, a moralidade e a publicidade quando analisados  conduzem à eficiência, e assim 

por diante. 

Assim, práticas que interfiram nas decisões da Administração Pública com o intuito de se obter 

vantagens ilícitas e ilegais para o envolvidos são conhecidas como práticas corruptas e violadoras 

dos princípios constitucionais. 

Analisando a desobediência a esses princípios e seu vínculo com a corrupção, concluí-se que 

referidos princípios funcionam como guardiões, evitando desvios de conduta dos agentes 

públicos, portanto, para exercer essa função de guarda, de proteção, precisam ser obedecidos, 

cumpridos, e exercitados. 

 
O princípio da  legalidade, um dos fundamentos do Estado de Direito e do próprio Regime 

Jurídico-administrativo, encontra-se definido no inciso II do art. 5º. da Constituição Federal 

quando dispõe que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em 

virtude de lei”, esse dispositivo leva a inferir que somente a lei determina inovações primárias, 

criando direitos e deveres na ordem jurídica. 

 

“[...]  o tema das relações entre os princípios da legalidade, da moralidade, e da 
probidade administrativa merece tratamento específico, em função do caput do art. 11 da 
Lei n. 8.429/92, que aponta como ato de improbidade administrativa, além da violação 
dos deveres de honestidade, imparcialidade e lealdade às instituições, a ofensa à 
legalidade. 
O princípio da legalidade é fundamento do Estado de Direito. Possui, para a 
Administração Pública, o sentido de que nada pode que não esteja consagrado em lei; 
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ou, em sentido que vige entre nós, nada pode a Administração Pública que não esteja 
consagrado no Direito” (BITENCOURT NETO, 2005,  p. 127). 

 

Esse princípio emprega-se, simultaneamente, como limite e como garantia. É limite da atuação 

do Poder Público, tendo em vista que esse poder só poderá atuar com base na lei, e é garantia aos 

administrados, tendo em vista que esses deverão cumprir apenas as exigências do Estado se 

previstas em lei. Portanto, segundo o princípio da legalidade, o administrador público não pode, a 

seu critério, fazer o que bem entender para atender ao interesse público, pois tem que atuar 

segundo a lei executando o que ela expressamente autoriza. Ao contrário do administrador 

público, pode o administrado fazer tudo aquilo que a lei não proíbe ou silencia a respeito, 

encontrando assim maior liberdade que aquele. 

O princípio da impessoalidade determina que os atos da Administração Pública devem  ser 

destinados à coletividade sem privilégios ou restrições fundadas nas características individuais 

daqueles que a compõe.  Esses atos  executados ou delegados pela Administração Pública devem 

ser imputados ao órgão ou entidade pública em nome de quem se executa, ou seja, esses atos não 

são imputáveis ao funcionário que os pratica, mas ao órgão ou entidade em nome da qual age o 

funcionário. Determina o art. 37, §6º da CF que  “As pessoas jurídicas de direito público e as de 

direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nessa 

qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos 

de dolo ou culpa”. 

A Administração Públicas deve, destarte,  manter-se em posicionamento neutro em relação aos 

administrados, encontrando-se proibida de estabelecer discriminações que podem se configurar 

como abuso de poder, excetuando-se aquelas que se justifiquem em função do interesse coletivo. 

 
 
 
“No princípio da impessoalidade se traduz a idéia de que a Administração tem que tratar 
todos os administrados sem discriminações, benéficas ou detrimentosas. Nem 
favoritismo, nem perseguições são toleráveis. Simpatia ou animosidades pessoais, 
políticas ou ideológicas não podem interferir na atuação administrativa e muito menos 
interesses sectários, de facções ou grupos de qualquer espécie. O princípio em  causa é 
senão o próprio princípio da igualdade ou isonomia” (MELLO, 2004, p. 68) 
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O princípio da moralidade integra o conceito de legalidade, sucede  que um ato reconhecido 

como imoral é um ato ilegal, é, portanto, um ato inconstitucional sujeito ao controle do Poder 

Judiciário. Ao administrador público não é suficiente ater-se em cumprir estritamente as 

determinações dispostas em lei, deve ele, não obstante esse compromisso, revestir seus atos de 

integridade moral e observar padrões éticos de conduta ilibada. Seus atos, não virtuosos, não 

serão considerados apenas imorais, mas irremediavelmente inválidos para todos os fins de direito. 

Em definição de Cardozo:  “Entende-se por princípio da moralidade [...] aquele que determina 

que os atos da Administração Pública devam estar inteiramente conformados aos padrões éticos 

dominantes na sociedade para a  gestão dos bens e interesses públicos, sob pena de invalidade 

jurídica”. 

Observa Bitencourt Neto (2005), que “a moralidade administrativa surgiu como reflexo de uma 

moral institucional, que não se confunde com a simples legalidade, conceito que, àquele tempo 

tinha sentido restrito, correspondente ao conjunto de regras jurídicas produzidas pelos órgãos 

legislativos”. 

 

“[...] a moralidade administrativa deriva do ambiente da Administração Pública, 

condicionando a aplicação dos poderes administrativos, incluído o discricionário; o 

campo da moralidade administrativa supera o da legalidade. Seu conceito funda-se no 

conjunto de regras da atividade administrativa, interna à Administração Pública, ditadas 

pelo fim público que persegue.  Os agentes públicos, nesse sentido, a par do necessário 

cumprimento de normas legais, prendem-se pela ordem intestina administrativa, que 

constitui o âmago do que se convencionou chamar moralidade administrativa” 

(BRANDÃO apud BITENCOURT NETO, 2005, p . 79) . 

 

 

O princípio da publicidade propicia maior transparência à Administração Pública à medida que o 

poder público dá conhecimento aos administrados  de seus atos administrativos para consecução 

de serviços de interesse público, trata-se de uma imposição jurídica segundo a qual 

administradores devem tornar público seus atos. 
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“Entende-se princípio da publicidade, assim, aquele que exige, nas formas admitidas em 
Direito, e dentro dos limites constitucionalmente estabelecidos, a obrigatória divulgação 
dos atos da Administração Pública, com o objetivo de permitir seu conhecimento e 
controle pelos órgãos estatais competentes e por toda a sociedade”  (CARDOZO, 1999, 
p. 159). 

 

Para efeito de publicação não significa que a publicidade do ato administrativo  só concretiza-se 

com o efetivo conhecimento desses atos pelos administrados interessados. Para sua validade no 

mundo jurídico é bastante a comprovação de que os requisitos para a publicidade tenham sido 

efetuados nos termos previstos na ordem jurídica. Realizada a publicação ou comunicação com 

observância das formalidades prescritas haverá sempre a presunção absoluta de ciência do(s) 

destinatário(s), reconhecendo-se por satisfeita a publicidade. A publicidade, entende Meirelles 

(2004), é um requisito de eficácia e moralidade,  não é elemento formativo do ato, portanto os 

atos irregulares não se convalidam com a publicação, e nem os regulares a dispensam para sua 

exequibilidade, quando a lei ou regulamento o exigir. 

 

O conhecimento do ato é um plus em relação à publicidade, sendo juridicamente 
desnecessário para que este se repute como existente (...). Quando prevista a publicação 
do ato (em Diário Oficial), na porta das repartições (por afixação no local de costume), 
pode ocorrer que o destinatário não o leia, não o veja ou, por qualquer razão, dele não 
tome efetiva ciência. Não importa. Ter-se-á cumprido o que de direito se exigia para a 
publicidade, ou seja, para a revelação do ato (MEIRELLES, 2004,  p. 47). 

 

 
O princípio da eficiência  insere-se no caput do art. 37 da Constituição Federal/88 através da 

alteração proposta pela Emenda Constitucional nº. 19, que vem explicitar a exigência de 

execução de serviços públicos com racionalidade no intuito de se obter melhor relação 

custo/benefício na aplicação do erário público. 

 
 
“Dever de eficiência é o que se impõe a todo agente público de realizar suas atribuições 
com presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais moderno princípio da função 
administrativa, que já não se contenta em ser desempenhada apenas com legalidade, 
exigindo resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das 
necessidades da comunidade e de seus membros”  (MEIRELLES, 2004,  p. 90). 
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Assim, a Administração tornar-se-á mais eficaz sempre que, exercendo funções próprias, vier a 

aproveitar de forma adequada os meios disponíveis visando chegar ao melhor resultado possível 

em relação aos fins que almeja alcançar. 

 

“Desse modo, pode-se definir esse princípio como sendo aquele que determina aos 
órgãos e pessoas da Administração Direta e Indireta que, na busca das finalidades 
estabelecidas pela ordem jurídica, tenham uma ação instrumental adequada, constituída 
pelo aproveitamento maximizado e racional dos recursos humanos, materiais, técnicos e 
financeiros disponíveis, de modo que possa alcançar o melhor resultado quantitativo e 
qualitativo possível, em face das necessidades públicas existente”  (CARDOZO, 1999, 
p. 166 / 167). 

 
 
 
2.2. Licitação  

 

2.2.1. Conceito de licitação 

                                                                                                                                                     

Licitação é o procedimento realizado pela União, Estados-Membros, Distrito Federal, 

Municípios, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, fundação, pessoa jurídica 

de direito privado, ou pessoa física, quando encontram-se à procura de melhor proposta para 

determinado negócio, seja aquisição, locação ou alienação de bens, contratação de obras ou 

serviços. 

Essa busca é facultativa para a pessoa física, podendo elas realizarem ou não uma licitação para 

concretização do negócio. Já para as pessoas jurídicas de direito público o procedimento de 

licitação é, quase sempre, obrigatório, encontrando-se algumas delas dispensadas de licitar, e  a 

outras não sendo exigida  ou sendo vedada a licitação.  A licitação, realizada por meio de critérios 

objetivos previamente estabelecidos, se dá através do chamamento de interessados que pretendam 

contratar com a entidade licitante, mediante a apresentação de proposta confeccionada em 

conformidade  com instrumento convocatório  regulador da licitação, para a seleção de melhor 

proposta.  
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“Licitação é o procedimento administrativo mediante o qual a Administração Pública 
seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse. Como 
procedimento, desenvolve-se através de uma sucessão ordenada de atos vinculantes para 
a Administração e para interessados e atua como fator de eficiência e moralidade nos 
negócios administrativos” (MEIRELLES, 2004, p. 25). 
 

 

A licitação é um procedimento administrativo preparatório que antecede ao contrato 

administrativo e que, ao vencedor, não confere  qualquer direito a efetivação do contrato, 

credencia tão somente a uma  expectativa de direito. À Administração após concluir a licitação 

não se obriga a celebrar o contrato, no entanto, caso o faça, se obriga a fazê-lo com o vencedor da 

licitação.  Segundo Motta (2005), ela quando bem formalizada, e, sobretudo, num ambiente 

íntegro de disputa, atua como limitador da discrição administrativa, ou seja, do poder que as 

autoridades constituídas possuem de agir livremente, contribuindo para o regular emprego do 

dinheiro público e concretização dos postulados básicos da Administração Pública. 

 

 

“Licitação é um procedimento administrativo formal, isonômico, de observância 
obrigatória pelos órgãos/entidades governamentais, realizado anteriormente à 
contratação, que, obedecendo à igualdade entre os participantes interessados, visa 
escolher a proposta mais vantajosa à Administração, com base em parâmetros e critérios 
antecipadamente definidos em ato próprio (instrumento convocatório). Ao fim do 
procedimento, a Administração em regra celebrará um contrato administrativo com o 
particular vencedor da disputa, para a realização de obras, serviços, concessões, 
permissões, compras, alienações ou locações. 
O procedimento administrativo licitatório é integrado por atos e fatos da Administração 
e dos licitantes que se propõem a participar da competição. Exemplos destes atos e fatos 
por parte da Administração: o edital ou convite, o recebimento das propostas, a 
habilitação, a classificação, a adjudicação, o julgamento de recursos interpostos pelos 
interessados, a revogação, a anulação, os projetos, as publicações, anúncios, atas, etc. 
Por parte dos particulares licitantes, podem ser citadas: a retirada do edital, a proposta, 
a desistência, a prestação de garantia, a apresentação de recursos e as impugnações,” 
segundo Controladoria-Geral da União (CGU, 2011). 

 

 

 

2.2.2.  Finalidades da licitação   

  

A licitação pública tem como finalidades, em primeiro plano, proporcionar às entidades a ela 

submetidas, a obtenção da proposta mais vantajosa, e, segundo, proporcionar iguais 

oportunidades aos interessados que desejam contratar com essas entidades, em consonância  com 
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o disposto no art. 3º. da Lei federal nº  8666/93, e com as alterações introduzidas posteriormente 

pelas Leis federais nºs. 8883/94, 9648/98 e 9854/99. 

 

2.2.3. Princípios da Licitação  

 

No art. 3º. Da Lei federal nº. 8666/93, estão alguns dos princípios  que regem a licitação, 

qualquer que seja a sua modalidade. Esses princípios são conjuntos de proposições mandamentais 

que asseguram e garantem validade a um sistema, é o alicerce que se irradia sob normas 

diferentes fortalecendo-lhes o espírito, definindo critérios para sua compreensão. 

 

  

“ Violar  um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma. A desatenção ao 
princípio implica ofensa não a um específico mandamento obrigatório, mas a todo o 
sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, 
conforme o escalão do princípio violado, porque representa insurgência contra todo o 
sistema, subversão de seus valores fundamentais, contumélia irremissível a seu 
arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra” (MELLO, apud GASPARINI ,  
2004, p. 7).   

 

 

Não obstante a relevância, esses princípios  não são encontrados no Direito Positivo, onde são 

apenas mencionados, como ocorre no art. 37 da Constituição Federal, que enumera os princípios 

da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Esse é o 

ensinamento de Gasparini (2004, p. 6) “os princípios não necessitam ser formulados 

positivamente para que tenham existência como categoria jurídica. Quando positivados chamam-

se normas princípios”. 

           

Esses princípios básicos da Administração Pública encontram-se embasados em regras de 

observância constante e obrigatória para o administrador público, e no que é pertinente  

especificamente à licitação, os princípios aos quais se dão maior relevância são os princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, já vistos, e igualdade, 
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competitividade, padronização, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo, 

fiscalização, e, adjudicação compulsória ao vencedor. 

O princípio  da  igualdade  ou  isonomia  determina  que todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza. Se iguais, todos devem   receber da Administração o mesmo 

tratamento, sem qualquer discriminação, tanto quando são concedidos benefícios, isenções ou 

vantagens, como quando prescritos sacrifícios, multas ou sanções. 

Aos iguais impõem-se, por esse princípio, um tratamento impessoal e igualitário, aplicável às 

pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou privado.  Esse princípio tem como objetivo 

evitar privilégios, servindo de fundamento para extinção desses privilégios quando detectados. 

No entanto, não  trata-se de uma igualdade material ou financeira, mas de uma igualdade 

jurídico-formal 

A licitação pública,  e concurso público para ingresso no quadro de pessoal da Administração, 

são exemplos de importantes instrumentos de concretização do princípio da igualdade ou 

isonomia. 

Pelo princípio  da  competitividade  nada  pode  comprometer,  restringir ou frustrar  a disputa 

entre os interessados em contratar com a Administração Pública. Portanto, é proibido ao agente 

público incluir nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam o caráter 

competitivo da licitação. Destarte, essa competitividade é,  assegura  Mukai  (1992,  p. 19) “tão 

essencial na matéria que, se num procedimento licitatório, por obra de conluios, faltar a 

competição (ou oposição) entre os concorrentes, falecerá a própria licitação, inexistirá o instituto 

mesmo”. 

O princípio da  padronização  requer, sempre  que possível, que as especificações técnicas, de 

desempenho, manutenção, assistência técnica, garantia, e até da estética,  devem ser 

uniformizadas para atender, com vantagem, ao interesse público.  

Esse princípio obriga a padronização de bens utilizáveis na Administração Pública visando 

melhor qualidade, produtividade, durabilidade e economicidade na aquisição,  assistência técnica, 

custos, controles e desenvolvimento das atividades administrativas. 
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Na impossibilidade de aquisição de bens atendendo a esse princípio deve estar demonstrada e 

registrada essa situação. A escolha de marcas somente pode ocorrer mediante prévia justificativa, 

embasada em estudos, laudos, perícias ou pareceres técnicos, nos quais  fiquem evidenciadas as 

vantagens favoravelmente ao interesse público, sob pena de se caracterizar fraude aos princípios 

da licitação. Portanto, nada pode ficar a critério de escolha subjetiva e discricionária do agente 

público. 

  

 

“A padronização só deve ser adotada se oferecer real interesse para os serviços públicos, 
que sua adoção não deve ficar ao alvedrio do administrador e que a falta da 
comprovação das vantagens pode ensejar a sua anulação administrativa ou judicial e a 
responsabilização do agente que a determinou. Diga-se  mais: a padronização, seja pela 
escolha de uma marca, seja pela entronização de um estander próprio, não pode ser 
meio, instrumento, para beneficiar ou prejudicar fornecedores; nem utilizada como fim 
em si mesma, isto é, padronizar por padronizar” (MENDES, 1988, p. 41). 

 

 

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório submete à rigorosidade  da observância 

dos termos e condições do edital tanto a Administração Pública quanto os proponentes 

interessados na licitação. Esse princípio está disposto no art. 41 da Lei 8666/93, de 21 de junho 

de 1993, que determina: “A Administração não pode descumprir as normas  e condições do 

edital, ao qual se acha estritamente vinculada”. 

Estabelecidas as regras do procedimento licitatório, tornam-se elas inalteráveis durante todo o 

certame.  

 

 

“Nem se compreenderia que a Administração fixasse no edital a forma e o modo de 
participação dos licitantes e no decorrer do procedimento ou na realização do julgamento 
se afastasse do estabelecido, ou admitisse  documentação e propostas em desacordo com 
o solicitado. O edital é a lei interna da licitação, e, como tal, vincula aos seus termos 
tanto os licitantes como a Administração” (MEIRELLES, 2004, p. 268). 
 

 

Verificada a sua inviabilidade dessas regras no decorrer da licitação, deverá a Administração 

invalidá-la e providenciar as alterações necessárias. No entanto, encontrando-se o edital  com 
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termos falhos ou inadequados, desde que não altere a elaboração de propostas, pode ser o edital 

corrigido a tempo, com a necessária republicação e reabertura de prazo. 

 
O princípio do julgamento objetivo  tem por meta obrigar que o julgamento das propostas 

apresentadas pelos interessados seja realizado em estrita conformidade com os critérios do edital 

em consonância  com os termos específicos das propostas.   O julgamento objetivo deve se basear 

em fatores concretos exigidos pela Administração em edital, em comparação com as propostas 

apresentadas pelos proponentes, afastando a discricionariedade e o subjetivismo na escolha da 

proposta vencedora. 

O princípio da fiscalização  propicia aos proponentes e ao cidadão comum fiscalizar a 

Administração Pública licitante, no que é pertinente aos procedimentos licitatórios. 

Desse princípio extrai-se de diversos dispositivos da Lei nº. 8666/93. Entre outros, essa Lei, em 

seu art. 4º, dispõe: 

 

 “Todos quantos participem de licitações promovidas pelos órgãos ou entidades a que se 
refere o art. 1º, tem direito público subjetivo à fiel observância do pertinente 
procedimento estabelecido nesta Lei, podendo qualquer cidadão acompanhar o seu 
desenvolvimento, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização 
dos trabalhos” (Brasil, 1993). 

 

 
Esse direito concedido ao cidadão, torna-se efetivo quando acompanhado de um mecanismo 

recursal que viabiliza a apresentação das irregularidades para que possam ser analisadas, e, se 

julgadas procedentes, virem a ser sanadas. 

O princípio da adjudicação compulsória ao vencedor estabelece à Administração que, concluído o 

procedimento licitatório, deve seu objeto ser atribuído àquele proponente que apresentou a 

melhor proposta, e por isso sagrou-se  vencedor. Ela é obrigatória, a menos que se  comprove  

motivo justo para desistir expressamente da contratação ou não a firmar no prazo prefixado. 

Importante salientar que o direito do vencedor é limitado à adjudicação, que é a atribuição a ele 

do objeto do contrato, e não à contratação imediata. Portanto, pode a Administração, sem cometer 
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ilícito, revogar ou anular o procedimento, e ainda, adiar a contratação quando houver motivos que 

o justifique. 

 
 
 
2.2.4. Licitação pública 
 
 
 
A Lei 8666, de 21 de junho de 1993, como todas as demais, demonstra o estilo comportamental 

que reveste a consciência social de uma nação em uma época determinada, e com o passar do 

tempo precisa ser atualizadas para se harmonizar com a nova realidade que se desponta. 

Essa Lei e suas alterações que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui 

normas para licitações e contratos da Administração Pública e vem suceder ao Decreto-Lei 2300, 

de 21 de novembro de 1986, traduzindo-se em considerável evolução histórica, desde os 

antecedentes Código de Contabilidade, de 1922, Decreto-Lei 200, de 1967, e por último, o 

Decreto-Lei 2300. 

Após sua sanção, segundo Motta (2005),  a Lei nº. 8666/93 vem sofrendo inúmeras modificações 

por meio de Medidas Provisórias, tendo sofrido o impacto de um plano de estabilidade 

econômica,  e atualmente encontra-se em estudo um novo projeto. Efetivamente, a lei deve 

conformar-se com a realidade, no entanto, os senhores legisladores devem se ater ao ensinamento 

de que a mera substituição de uma norma por outra, sem a realização de estudos sérios e 

profundos, que contemplem  porvir, não conduz a nada e nada acrescenta.  

A norma deve  ser alterada quando, como e onde for preciso, para que se transforme em 

instrumento duradouro e não perecível ao sabor de interesses corporativistas momentâneos.   

A licitação pública se estabelece tendo como alicerce os fundamentos que visam o controle da 

despesa, a economicidade da contratação, a qualidade dos bens e execução do serviço, a isonomia  

entre os proponentes e a moralidade do agente público, em busca de maior eficiência para 

atendimento ao interesse público, o que ocorre, escolhendo de forma objetiva e impessoal, não a 

proposta do proponente preferido do agente público, mas a proposta mais vantajosa para a 

Administração Pública. 
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O administrativista  Ferreira (1991) , destaca o fundamento moral. Explica que a moralidade tem 

duas faces: a ética e a estritamente jurídica. No sentido ético, a moralidade se traduz na probidade 

administrativa. Em seu sentido jurídico mais marcante, o princípio da moralidade corresponde, 

antagonicamente, ao abuso ou exercício irregular do poder, vício que se propaga com grande 

freqüência nos procedimentos licitatórios, desde a elaboração do instrumento convocatório até a 

execução contratual final. 

 

“O princípio da licitação significa que essas contratações ficam sujeitas, como regra, ao 

procedimento de seleção de propostas mais vantajosas para a Administração Pública. 

Constitui um princípio instrumental de realização dos princípios da moralidade 

administrativa e do trato isonômico dos eventuais contratantes com o Poder Público” 

(SILVA, 1994, pag. 573). 

 

 

Através dos procedimentos licitatórios o legislador procurou, segundo Barros (1995), garantir a 

contratação, por parte da Administração Publica, contra os conluios entre os interessados,  e, 

entre os interessados e os administradores públicos, partindo do pressuposto que os administrados 

e administradores não são dignos de confiança. No entanto, essa cumplicidade permanece na 

licitação, tornando a rigidez das normas ineficientes, como demonstram as ocorrências de fraude 

que se espalham na Administração Pública. 

Motta (2005) defende a licitação atribuindo suas mazelas ao gerenciamento deficiente da 

licitação. Em sua crítica, conclui ser fonte da ineficácia, não a legislação, já que a norma se 

constitui em segurança e garantia contra toda ineficiência e arbitrariedades, mas sim o 

gerenciamento ineficaz do procedimento licitatório, decorrente da má leitura administrativa da 

lei. 

 

 

“O movimento, por parte da sociedade, de denúncia e combate à corrupção, não deve ser 

apenas um caráter emocional, mas incorporar uma análise crítica da própria índole da 

burocracia pública, obrigando-se a um estudo mais aprofundado das causas, bem como à 

aplicação correta da legislação de licitação” (MOTTA, 2005, p. 10). 
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Observa-se que a desconfiança é o princípio inspirador do legislador,  para  quem o administrado 

e o administrador estão constantemente tramando em cumplicidade, para se enriquecerem às 

custas da Administração e Orçamento públicos. Sob essa perspectiva, a legislação busca 

proporcionar objetividade e transparência ao sistema de licitação, de tal maneira que impossibilite 

o conluio entre administrados e administradores, ou entre eles próprios. 

No entanto, esse sistema, aparentemente infalível, possibilita a ocorrência de diversas 

modalidades de fraudes e deformidades, que podem se manifestar desde a elaboração do 

instrumento convocatório, passando pelos procedimentos licitatórios, decisões discricionárias do 

administrador, alcançando até os tribunais de controle externo da Administração Pública, como 

pretendemos demonstrar em “Estudo de Caso”, adiante, para confirmação do pressuposto deste 

estudo. 

A despeito de uma legislação excessiva e, presumivelmente, rigorosa,  Samuel Huntington (1975, 

p. 75) em “A Ordem Política nas Sociedades em Mudança” ensina que:    

  

 
“Todas as leis, como ressaltou McMullan, deixam um determinado grupo 
em desvantagem e esse grupo, em conseqüência, torna-se uma fonte 
potencial de corrupção. A multiplicação das leis multiplica assim as 
possibilidades de corrupção. A extensão em que essa possibilidade se 
concretiza depende, em grande parte, da medida em que as leis recebam o 
apoio geral da população, da facilidade com que a lei possa ser violada 
impunemente e do lucro que se tire disso. As leis que se refiram ao 
comércio, alfândega, impostos e as que regulem atividades populares e 
lucrativas como o jogo, a prostituição e a bebida, conseqüentemente, 
constituem maiores incentivos à corrupção. É por isso que numa 
sociedade, onde a corrupção esteja disseminada, a aprovação de leis 
severas contra a corrupção serve apenas para multiplicar as oportunidades 
de corrupção” (HUNTINGTON, 1975, p. 75). 

 

  

 Nem mesmo o  Pregão Eletrônico que é uma moderna modalidade de licitação que utiliza as 

tecnologias da informática, com o objetivo de dotar a Administração Pública de um sistema 

operacional eficiente e seguro, proporcionando competição e  transparência nas licitações 

públicas, se mostra infalível às ilicitudes.  
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“GOVERNO APURA FRAUDES EM COMPRAS FEITAS POR PREGÃO. Contratos 
investigados pela CGU somam R$ 5,75 bi entre 2005 e abril deste ano. Nem mesmo a 
modalidade considerada mais transparente entre as licitações públicas está imune a 
fraudes. Estão sob suspeita compras feitas pela União no valor de R$ 5,75bilhões, todas 
feitas por meio de pregão entre 2005 e abril deste ano. 
Esses contratos caíram na malha fina do próprio governo que, no final do ano passado, 
começou a vasculhar situações com potencial para provocar prejuízo aos cofres públicos. 
Coube à CGU (Controladoria Geral da União) analisar cerca de 5 milhões de compras 
por pregão, eletrônico ou presencial, e mapear 18 tipos de desvios mais frequentes nos 
bancos de dados do governo. 
O lance de R$ 443,8 mil da TBI Segurança num pregão no ano passado foi uma das 
situações suspeitas que fizeram acender a luz amarela na CGU. 
À época, a microempresa ganhou o dobro do próprio faturamento durante uma única 
disputa para prestar serviço de vigilância armada na unidade do Iphan (Instituto de 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) em Minas Gerais. 
Em 2007, segundo levantamento da CGU, a TBI já havia recebido R$ 488,9 mil em 
contratos com cinco ministérios, valor duas vezes maior que o limite legal de R$ 240 
mil. A TBI informou que prestou contas à Receita e hoje não mais atua como 
microempresa. 
A auditoria da CGU identificou que superam os R$ 25,87 milhões os contratos de valor 
superior ao limite estabelecido por lei firmados entre União e microempresas ou 
empresas de pequeno porte. 
O levantamento também detectou vínculo societário entre os concorrentes em disputas 
que envolveram R$ 22,42 milhões nos últimos quatro anos. 
É o caso da Jalfe Manutenções, vencedora de licitação para fornecer manutenção de ar 
condicionado ao Ministério da Cultura no Rio de Janeiro. 
A CGU identificou que também participou do pregão outra empresa de manutenção com 
a mesma sócia-gerente da Jalfe. A reportagem não localizou nenhum representante das 
duas empresas para justificar por que concorreram entre si. 
No pregão eletrônico, os lances são feitos pela internet. O pregoeiro, que começa e 
encerra a sessão, não vê quem está apresentando as propostas em nome das concorrentes. 
A grande inovação dessa modalidade, contudo, é que primeiro se analisa a proposta e, 
depois, a qualificação do vencedor, assegurando preços mais baixos para a administração 
pública. 
Os pregões respondem hoje por 50% das compras da União e podem se tornar 
obrigatórios caso seja aprovado projeto de lei que está em fase final de tramitação no 
Senado e prevê a realização de pregão para todas as licitações de menor preço -aquelas 
em que vence quem oferecer o valor mais baixo- feitas pelo poder público e para obras 
de até R$ 500 mil. 
"Não existe nada imune a fraude no mundo. Existem modalidades melhores e 
piores e, na nossa opinião, o pregão representa ganhos em agilidade e 
transparência", disse Jorge Hage, ministro da CGU. 
O relator do projeto de reformulação na lei de licitações no Senado, Eduardo Suplicy 
(PT-SP), também é defensor do pregão. "As mudanças foram feitas para escolher 
propostas efetivamente mais vantajosas para a administração pública" disse Suplicy, 
admitindo que o pregão não é "100% seguro". 
Hage pondera que as compras suspeitas feitas por pregão são analisadas isoladamente ou 
em conjunto pela CGU, apesar de não representarem necessariamente fraudes. 
"Estamos usando tecnologia para identificar tipos de desvios e modus operandi de 
especialistas em fraudar o sistema. Os casos detectados simplesmente acendem nossa luz 
amarela", explica o ministro. 
Foram detectados também casos de empresas criadas menos de dois meses antes da 
disputa, vínculo entre os responsáveis pela licitação e vencedores bem como casos de 
propostas entregues antes do edital. 
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Contudo, nem todos serão auditados. "Seria antieconômico destinar nossos parcos 
recursos para procurar irregularidades em compras feitas 14 anos atrás, disse Hage” 
(JORNAL FOLHA DE  SÃO PAULO, 02.nov.2009).                      Grifo do autor 

 
 
 

Os atos  ilícitos em uma licitação com o intuito de frustrar ou fraudar o procedimento licitatório, 

por meio de combinação, ajuste e outros expedientes escusos, ocorrem nos procedimentos 

pertinentes à elaboração do instrumento convocatório, julgamento da documentação e propostas 

pela Comissão de Licitação, ou na apresentação  de documentação e propostas pelos 

concorrentes. 

Entre as ilicitudes cometidas pela Comissão de Licitação na elaboração de editais  e julgamento 

de propostas e documentação, não obstante o disposto no art.  38, parágrafo único, da Lei 

8666/93, determinando que “As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, 

acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e  aprovadas por assessoria 

jurídica da Administração” , encontram-se:  

 

     a) condições que restringem o caráter competitivo da licitação  - princípio da competitividade; 

     b) especificação   dirigida   a   determinado   fornecedor   sem   necessária   padronização,   ou,  

         indicação  de   marca   sem  prévia   e  devida   justificativa   documental    que  privilegie  o   

         interesse  público –     princípio da padronização; 

     c) discricionariedade    no    julgamento    de    documentação   e    propostas,    embasada   em       

         critérios     subjetivos – princípio do julgamento objetivo; 

     d) inobservância   aos   termos   e  condições  expressas  no  edital  –  princípio  da  vinculação    

         ao  instrumento convocatório; 

     e) conluio  com o  proponente  ou  agente da  própria Administração   Pública   com  o  intuito   

         de   obter  vantagem  decorrente de  adjudicação – princípio da improbidade  administrativa. 

Entre as ilicitudes cometidas pelos concorrentes na apresentação de  documentação e propostas, 
encontram-se:   

 
      a) documentação e propostas em desconformidade com as condições editalícias; 

      b) conluio   entre   concorrentes   com   o   objetivo   de   obter   para  si  próprios  ou terceiros  



40 
 

          vantagens   decorrentes da adjudicação, em detrimento do interesse público; 

      c) conluio  com  agentes  da  Administração Pública, para obtenção de vantagens, pelas partes  

          ou  terceiros, em detrimento do interesse público; 

      d) entrega do objeto da licitação, a ele adjudicado,  em  desconformidade  com  as  condições  

          expressas  no instrumento convocatório. 

A freqüência de  fraudes na Administração Pública provoca o inconformismo do Ministro do 

Tribunal de Contas da União / TCU - Fernando Gonçalves, que externa acerca de conluio em um 

processo de compras: 

“Lastimo, na qualidade de cidadão brasileiro e Ministro desta Corte em que o presente 
caso, iniciado com seu Requerimento de f. 01/02, tenha confirmado a tese de que setores 
da Administração Pública convivem com o descalabro originado da ganância de alguns 
servidores, conluiados com não menos gananciosos agentes privados que, ao que parece, 
embora em minoria, são especializados em fraudar o Erário em busca de 
locupletamentos. Dispusemo-nos a investigar um caso que nos parecia nebuloso [...] e 
nos deparamos  com todo um setor de compras eivado de procedimentos incorretos, 
claramente voltados para o desvio de recursos públicos, camuflados na compra de 
equipamentos necessários à ação comunitária e ao benefício social. 
Lamentavelmente, pelo que o Tribunal vê  constatando em diversas áreas, e a imprensa 
tem denunciado fartamente, o fenômeno que ora examinamos na [...] não é de sua 
exclusividade”  (GONÇALVES, 1992 apud MOTTA, 2005, p. 10). 

 

 
Assim,  o que Motta (2005)  pretende frisar é que erros não surgem ocasionalmente, há todo um 

ambiente político, todo uma história cultural a explicar os desvios na Administração Pública, mas 

o cerne da questão é “como tratar deles”. A sociedade deve contribuir com esse processo de 

combate à corrupção, não apenas emocionalmente ao calor das denúncias da imprensa, mas 

incorporando uma análise crítica da própria índole da burocracia pública, conhecendo as causas 

das ilicitudes e a legislação para sua correta aplicação. Assim, o estudo, análise e correta 

operacionalização das providências legais podem garantir a otimização dos procedimentos 

licitatórios. 
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2.3. Controle  

                      

2.3.1.  Controle na Administração Pública  

 

O controle nos atos da Administração Pública faz história quando, segundo Edgar Guimarães 

(2002),  “A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aprovada em 26 de agosto de 1789 

pela Assembléia Nacional da França, outorgava à sociedade o direito de pedir contas a todo o 

agente  público, quanto à sua Administração”.  Ante as constantes transformações do mundo 

atual, é tema que mesmo desenvolvido  remotamente, se encontra  em evidente evolução nas 

idéias e conceitos do Estado Democrático de Direito, em busca  incessante por um modelo ideal 

de controle. 

No caso específico do universo jurídico brasileiro, o controle na Administração Pública torna-se 

moda, em função das ocorrências diárias de corrupção e improbidade administrativa, que viram 

manchetes na imprensa nacional. Há a necessidade de se buscar, com persistência, proteção ao 

erário e patrimônio públicos, através de ferramentas desenvolvidas para o combate a malversação 

dos recursos públicos disponíveis, sob o amparo dos princípios consagrados da Administração e 

em defesa da soberania popular. Assim, afirma Ribeiro (2004), nos últimos anos tem crescido 

substancialmente  o número de estudiosos e administradores interessados pelo tema Controle 

Interno,  resultando em contribuições teóricas relevantes no sentido de modernizar e implantar 

estruturas para melhoria do acompanhamento de atividades governamentais. 

 

 
“A corrupção e a organização do Estado são inimigas viscerais. Quanto mais organizada  
a máquina estatal, mais difícil se torna a corrupção. Isso ficou claramente demonstrado 
nos fatos recentes havido no Brasil. Somente a falta de controle ou controles frouxos é 
que ensejaram tantas  fraudes e o tremendo assalto praticado contra os cofres públicos.  
 A corrupção administrativa constitui um fenômeno permanente, estrutural, e autônomo, 
que nas suas multiplicidades e sofisticadas formas, sobrevive, no organismo estatal 
mesmo quando os governos são probos. A corrupção é, portanto, um fenômeno 
sistêmico  que demanda o estabelecimento de uma política ampla e profunda, cuja 
formulação de curto, médio e longo prazo deve ter a mesma preferência e metodologia 
dedicada às áreas sociais críticas, como saúde, educação, habitação e segurança. Por ser 
sistêmica demanda uma visão orgânica e racional dos fenômenos, na medida em que 
causa danos à sociedade e ao Estado”  (CARVALHOSA, 1995, p. 19 e 21). 
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A Administração Pública encontra-se  não mais calcada no procedimento e no controle de meios 

e de resultados, com nova formatação, denominada gerencial, e com fundamentos em 

procedimentos, passam as atividades de interesse público  a serem exercidas pela iniciativa 

privada, subsidiadas pelo Poder Público,  retirando-se o Estado como ente principal no 

desenvolvimento de atividades públicas.  

A Administração Pública de hoje pauta-se pela autonomia gerencial, pela ativa interação entre 

sociedade e Estado mediante o desenvolvimento de canais de participação na Administração 

Pública, tanto na tomada de decisão quanto na execução e no controle de resultados. 

A gestão administrativa brasileira dá seu primeiro passo em direção à Administração Pública 

Gerencial, segundo Rodrigo Castro (2007), a partir da edição do Decreto-Lei 200/1967, que 

preconiza a superação da burocracia e estabelece  princípios que viabilizam ao Administrador 

Público realizar o planejamento, a gestão orçamentária, a descentralização e a coordenação das 

atividades administrativas e o controle de resultados. 

 

 

-  Conceituação de Controle 

 

Controle, segundo Souza (2004), é um termo de origem francesa significando fiscalizar, examinar 

e supervisionar, tendo sido introduzido no Direito brasileiro principalmente por Miguel Seabra 

Fagundes, através de sua obra “O Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário”, 

publicada em 1941.  

A utilização do controle na administração  é citada por  Henri Fayol, em Teoria da Administração 

Científica, como uma das cinco funções primordiais da administração, assevera SARDI (2007, p. 

10), de maneira tal que sua ausência tem reflexos negativos nas demais funções – planejamento, 

organização, direção e coordenação - resultando em ineficiência administrativa. “A partir daí, 

segundo Perel (1978, apud Ribeiro, 2004), tem sido amplamente empregado e, com o decorrer do 

tempo, experimentou evoluções quanto a seus princípios, espécies, fases e processos”. 
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“O controle consiste em verificar se tudo ocorre em conformidade com o plano adotado, 
com as instruções emitidas e com os princípios estabelecidos. Tem por objetivo apontar 
falhas e erros, para retificá-los e evitar sua reincidência; aplica-se a tudo: coisas, pessoas, 
processos, etc.” (FAYOL, apud DIAS, 2006,  p. 3). 

“Na literatura da administração, o controle, de modo geral, sempre foi definido como a 
quarta e última etapa do processo administrativo. Antecedem-no, pela ordem, o 
planejamento, a organização e a direção. Seu conceito está vinculado á incumbência de 
assegurar que os atos e fatos administrativos estejam ocorrendo segundo o que foi 
planejado, de registrar os desvios por ventura detectados e de adotar as medidas 
pertinentes no sentido de evitar repetição” (Ribeiro, 2004, p. 93). 

 

A modernização do sistema de controle no Brasil acontece com a Reforma Administrativa, 

especificamente pelo Decreto-Lei 200/67, que introduziu o controle de forma ágil, preocupando-

se não só com o aspecto formal, mas também com o acompanhamento da gestão da 

administração.  Posteriormente com a promulgação da Constituição Federal, em 1988, o controle 

teve maior enfoque, ganhando vital importância. Assim, o controle assume um papel especial na 

administração, impondo limites à atuação do governo e orientando para a melhoria da aplicação 

dos recursos disponíveis para a prestação de serviços de interesse público.               

 
No âmbito da Administração Pública, Guerra (2007) conceitua:  
  
 

“Controle  na  Administração  Pública é  a possibilidade de verificação, inspeção, exame, 
pela   própria  Administração,  por  outros  Poderes  ou  por  qualquer cidadão, da efetiva  
correção na conduta gerencial de um  Poder, órgão ou autoridade, no escopo de garantir   
atuação conforme  aos  modelos  desejados  e  anteriormente  planejados, gerando uma  
aferição sistemática. Trata-se, na verdade, de poder-dever, já que, uma vez determinado   
em lei, não  poderá  ser  renunciado  ou  postergado, sob  pena  de responsabilização por  
omissão do agente infrator”  (GUERRA, 2007. p. 90). 
 

  

- Determinação constitucional  

 

Importa destacar a relevância da institucionalização, operacionalização e fortalecimento do 

sistema de Controle Interno como determinado pela Constituição Federal de 1988,  porque, 

segundo Guerra (2007), passada sua promulgação, não se observa a concretização efetiva de suas 
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determinações,  já que o Controle Interno não se encontra estruturado, como desejado,  na grande 

maioria dos órgãos e entidades que compõem a Administração Pública. 

Na atualidade, o sistema de Controle Interno, constitucionalmente estabelecido, compreende a 

fiscalização contábil, financeira e orçamentária,  assim disposto:  

 

“CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

 Título IV 

Da Organização dos Poderes 

Capítulo I 

Do Poder Legislativo 

  Seção IX  

  Da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária 
 
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da 
União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, 
legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será 
exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle 
interno de cada Poder. 
(1) Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou 
privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores 
públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de 
natureza pecuniária. (NR) 
 
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio 
do Tribunal de Contas da União [...]”  (Brasil, 1988). 

 
 
 
Nesses artigos pode se constatar  que a fiscalização será exercida sob responsabilidade de um 

Controle Externo, através do Tribunal de Contas, órgão auxiliar do Poder Legislativo, e pelo 

Controle Interno de cada um dos três poderes. 

Quanto às especificidades do Controle Interno, a Constituição Federal/88, estabelece: 

 

 
 
“Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma   integrada, 
sistema de controle interno com a finalidade de:  
I -  avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos 
programas de governo e dos orçamentos da União;  
II -  comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da 
gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração 
federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;  
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III -  exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos 
direitos e haveres da União;  
IV -  apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.  
§ 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer 
irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob 
pena de responsabilidade solidária.  
§ 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na 
forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da 
União”, conforme  (Constituição Federal (BRASIL, 1988). 
 
 

Importante ressaltar, segundo Ribeiro (2004), que o Controle Interno é incumbência  própria de 

cada um dos três poderes da República, com suas instituições controlando a si mesmas, mas com 

caráter consultivo, não se obrigando à direção da organização a respeitar e cumprir seus pareceres 

a respeito de ações desenvolvidas. Por outro lado, o Controle Externo é exercido pelo Tribunal de 

Contas da União, órgão auxiliar do Poder Legislativo, controlando os Poder Executivo e 

Judiciário. 

 “De  modo geral aceita-se o conceito de Controle Interno como um conjunto de normas e 

procedimentos instituídos pelas organizações com vista na proteção de seu patrimônio e na 

elaboração de dados confiáveis em busca da eficácia operacional”, Ribeiro (2004). O conceito 

que apresenta o Departamento de Tesouro Nacional / DTN, através da Instrução Normativa nº 16, 

de 20 de dezembro de 1991, é: 

 

“Conjunto de atividades, planos, métodos e procedimentos interligados utilizados com 
vistas a assegurar que os objetivos dos órgãos e entidades da Administração Pública 
sejam alcançados, de forma confiável e concreta, evidenciando eventuais desvios ao 
longo da gestão, até a consecução dos objetivos fixados pelo Poder Público” 
Departamento de Tesouro Nacional (BRASIL, 1991). 

 

 

 

2.3.1.1.  Controle Interno 

 

                                                                                                                                                                 

A princípio, segundo Controle (2008?),  o Controle Interno do Poder Executivo era estruturado em 

inspetorias, face às disposições contidas no Decreto-Lei n° 200, de 25 de fevereiro de 1967, 
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posteriormente, em  31 de  dezembro de 1979, por  força  do  artigo 1º do Decreto nº 84.362, as 

inspetorias passaram a ser denominadas Secretarias de Controle Interno – CISET.  

Em 1986 houve a readequação do sistema de controle atendendo ao Decreto nº 93.874, de 23 de 

dezembro de 1986, que dispunha sobre o Sistema de Administração Financeira, Contabilidade e 

Auditoria e organizava o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo. Integravam o sistema a 

Secretaria do Tesouro Nacional / STN, como órgão central, as Secretarias de Controle Interno dos 

Ministérios e as unidades de competência equivalente, como órgãos setoriais.  

Após a promulgação da Lei n° 10.180, de 6 de fevereiro de 2001, regulamentada pelo Decreto Nº 

3591, de 06 de setembro de 2000, o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo foi desvinculado 

da Administração Financeira e Contabilidade.  

O Tribunal de Contas da União / TCU após análise do relatório de auditoria operacional na Secretaria 

Federal de Controle Interno, determinou  a realização de estudos para  avaliação da conveniência e 

oportunidade do reposicionamento hierárquico da Secretaria Federal de Controle Interno / SFC junto 

ao órgão máximo do Poder Executivo. Ocorre,  então,  mudanças  para ampliação da independência 

do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, transferindo-o, através do Decreto nº 4.113, de 

05 de fevereiro de 2002, para a Casa Civil da Presidência da República. Em conseqüência a Secretaria 

Federal de Controle Interno é incorporada pela Corregedoria-Geral da União / CGU. Hoje, a CGU  é 

o órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, conforme Decreto n° 4.304, de 

16 de julho de 2002.  

Essa sistematização do Poder Executivo acabou por influenciar positivamente a necessidade de 

estruturação dos sistemas de Controle Interno dos demais poderes. Entretanto, não há um sistema 

integrado dentro dos poderes Judiciário e Legislativo, dispondo cada  órgão desses poderes de  

unidades com atribuições para executar as atividades de Controle Interno.  

No Poder Judiciário foi criado em 2004 o Conselho Nacional de Justiça / CNJ como órgão interno de 

controle administrativo, financeiro e disciplinar da magistratura. A sua atuação abrange todos os 

órgãos e juízes situados, hierarquicamente, abaixo do Supremo Tribunal Federal. 

 

 
“Em países como o Brasil, em que somente agora se  começa a dar a devida importância 
aos métodos científicos de administração, é praticamente desconhecida uma acepção 
clara de controle interno, às vezes imagina-se ser o Controle Interno sinônimo de 
Auditoria Interna. É uma idéia equivocada, pois a Auditoria Interna equivale a um 
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trabalho organizado de revisão e apreciação dos controles internos, normalmente 
executado por  um departamento especializado o passo que o Controle Interno se refere a 
procedimentos de organização adotados como planos permanentes da empresa.  
[...] 
Dado isso, para existir controle eficiente das operações e poder  de análise é preciso 
existir relatórios, indicadores e outros índices que reflitam a gestão das operações pelos 
funcionários contratados e o atendimento aos planos e metas traçados. Um sistema de 
controle interno implica que os funcionários tenham liberdade de atuação na 
execução de seus compromissos para buscar melhores resultados. Contudo, para 
evitar que esses mesmos funcionários exorbitem em suas funções e possam tirar 
benefícios em seu próprio proveito e causarem, deste modo, prejuízos a entidade social, 
por erros intencionais ou dolosos, um adequado sistema de controle interno limita a 
prática desses atos e possibilita que estes não permaneçam arquivados em definitivo” 
(ATTIE, 1988, p. 110 e 113).  Grifo do autor 

 

 

- Atividades  de Controle Interno  

 

O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal exerce suas atividades por meio  de 

técnicas que se constituem no conjunto de processos que permitem promover os macro-objetivos do 

Sistema: 

       a)  Auditoria -  é  definida  como  conjunto  de  técnicas  para avaliação da gestão pública, pelos       

            processos   resultados gerenciais, e a aplicação  de  recursos  públicos por entidades de direito  

            público    e   privado,  mediante  a  confrontação   entre   uma  situação  encontrada  com  um    

           determinado critério técnico, operacional ou legal: 

           -  Auditoria de Avaliação da Gestão - esse tipo de auditoria objetiva emitir opinião com vistas  

               a certificar a regularidade das contas, verificar a execução de contratos, acordos, convênios  

               ou  ajustes,a probidade na aplicação dos dinheiros públicos e na guarda ou  administração de  

               valores e outros bens da União ou a ela confiados; 

            -  Auditoria  de  Acompanhamento  da  Gestão  -  realizada  ao longo dos processos de gestão,  

             com  o  objetivo   de  se   atuar  em  tempo real sobre os atos efetivos e os efeitos potenciais  

             positivos  e  negativos  de  uma  unidade  ou  entidade  federal,  evidenciando   melhorias   e  

             economias  existentes  no  processo  ou  prevenindo  gargalos  ao desempenho da sua missão  
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            institucional; 

          -   Auditoria  Contábil   - compreende  o  exame  dos  registros  e  documentos  e  na  coleta   de  

             informações e confirmações, mediante procedimentos específicos, pertinentes ao controle do  

             patrimônio de uma unidade, entidade ou projeto; 

          -  Auditoria   Operacional   -   consiste  em  avaliar  as  ações  gerenciais   e   os   procedimentos  

              relacionados   ao   processo  operacional,  ou  parte   dele,   das   unidades   ou   entidades  da  

             administração   pública  federal,   programas   de  governo, projetos, atividades, ou segmentos  

             destes, com  a  finalidade  de   emitir  uma   opinião   sobre   a   gestão quanto aos aspectos da  

             eficiência,  eficácia e economicidade; 

          -  Auditoria   Especial  -  objetiva  o  exame  de  fatos  ou  situações  consideradas relevantes,  

             De  natureza   incomum   ou  extraordinária,  sendo  realizadas  para  atender   determinação  

             expressa de   autoridade  competente.   Classificam-se  nesse   tipo  os  demais  trabalhos  de   

            auditorias não   inseridos em outras classes de atividades.  

      b) Fiscalização  -  é definida como uma técnica de controle que visa a comprovar se o objeto dos    

          programas  de  governo  existe,  corresponde   às   especificações  estabelecidas,   atende     às  

          necessidades para as quais foi definido e guarda coerência com as condições e  características  

          pretendidas e se os mecanismos de controle administrativo são eficientes. 

 

“Nenhum ser humano é virtuoso sempre. O órgão de controle, portanto, não tem em 
vista punir, mas, antes de tudo, prevenir, proteger e acautelar. Por isso, é 
importante, é necessário, é até essencial que o poder do governo tenha embasamento 
democrático; que sua autoridade seja legitimada pela vontade do povo e que o poder seja 
exercido pelas  instituições conforme ordenamento jurídico estabelecido, cada um dentro 
de sua órbita, em perfeita coordenação democrática. 
[...] 
A questão do controle interno a ser exercido sobre a administração está carecendo de 
nova filosofia, de sorte que a responsabilidade definitiva de bons controles internos 
repouse essencialmente sobre a administração. Por outro lado, os controles internos não 
devem ser considerados sistemas independentes e especializados dentro de uma 
entidade. Pelo contrário, devem ser reconhecidos como parte integrante de cada sistema 
de que se utiliza a administração, para regular e orientar suas operações. O bom controle  
interno é essencial para o dirigente lograr e conseguir êxito nas atividades 
governamentais com plena e adequada aplicação dos recursos disponíveis” (PACINI, 
1987,p. 126, 135 e 136).    Grifo do autor 
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-  Independência do Controle Interno 

  

De suma importância é a independência dos órgãos de Controle Interno em relação ao órgão 

fiscalizado, segundo Mário Falcão – Secretário Adjunto da /Secretaria Federal de Controle, que 

assegura ter-se tornado o Controle Interno “mais independente de eventuais interferências que 

poderiam ocorrer na situação anterior quando havia uma dependência e vinculação direta com o 

Ministério controlado”. (FALCÃO, 2000, apud RIBEIRO, 2004, p. 119). 

As instituições de Controle Interno na Administração Pública no Brasil necessitam de profundas 

reformas que venham a garantir que possam cumprir a árdua missão que lhes é confiada, no 

contexto de um Estado moderno. 

Há de se questionar , segundo Guerra,  a ausência de independência desses organismos, tais como 

a subordinação da Secretaria Federal de Controle ao Ministério da Fazenda, com seus 

administradores passíveis de exoneração caso suas ações ultrapassem o limite de tolerância dos 

agentes fiscalizados. 

É inadmissível um Controle Interno eficaz  e independente, se os ocupantes de cargo de direção 

desse controle são subordinados hierarquicamente às autoridades que devem ser controladas. 

Necessária e urgente se faz uma alteração imediata em sua formação, de forma que o Controle 

Interno seja entendido como uma função essencial do Estado moderno. Isso importa dizer que os 

trabalhos do Controle Interno devem ser  realizados por técnicos de carreira, como também por 

dirigentes isentos de interferência política, o que preservará independência para desenvolverem 

atividades dessa natureza. 

 

“Funções de controle existem em todos os níveis da organização. As funções de 
controle devem ser posicionadas nos mais  altos níveis para preservar sua 
independência e objetividade, o que permanece verdadeiro, independentemente do 
nível hierárquico do pessoal, pois a posição não deve confundir-se com a verdadeira 
natureza da responsabilidade de supervisão” (ATTIE, 1988, p. 124).  Grifo do autor 
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- Controle Interno no Processo de  Licitação Pública  

 

O Controle Interno, para fiscalização interna dos atos do Poder Público, encontra fundamentos no 

princípio da autotutela, consagrado na referida Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal que 

determina a obrigatoriedade de controle pela Administração Pública de seus próprios atos, 

devendo revisá-los quando eivados de vícios,  orientando o agente público quanto a parâmetros 

vinculados ao regime jurídico administrativo e ao sistema constitucional positivo.  

Ao dar-se início a um procedimento licitatório, ensina Guimarães (2002), o órgão licitador está 

assumindo obrigação de controlar a legalidade do certame licitatório em todos os seus atos 

administrativos, para que sejam atendidos os princípios da Administração Pública. Ocorrendo a 

liberação de recursos orçamentários e financeiros pertinentes à realização da despesa de 

aquisição, deve se dar abertura ao respectivo processo administrativo, cabendo à Comissão de 

Licitação o dever de elaboração do edital de licitação, cuja minuta, em atendimento ao art. 38, 

parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, deverá, obrigatoriamente, receber a aprovação prévia de 

assessoria jurídica da Administração, com intuito de adequação ao ordenamento jurídico, e 

prevenção contra ilegalidades ou cerceamento à concorrência entre os interessados.  

O controle dos atos procedimentais do certame licitatório deve ser exercido por autoridade 

competente no âmbito interno do órgão licitante, em suas fases internas ou externas, fiscalizando-

se se foram atendidas todas as formalidades legais, e verificando se persistem os motivos de 

oportunidade e conveniência dos interessados na aquisição do objeto licitado.  Encerrada a fase 

de classificação de propostas, apurada a proposta mais vantajosa para o Poder Público, e 

selecionado o vencedor do certame, cabe à Administração a análise da legitimidade, da legalidade 

e do mérito do procedimento, quando, então, apresentar-se-ão três hipóteses: homologação do 

procedimento em função de sua regularidade; revogação por ocorrência de fato superveniente 

impeditivo da contratação por motivos de interesse público, ou, ainda, anulação por ilegalidade. 

 

“Todos os atos, decisões e comportamentos da Administração Pública ou de quem lhe 
faça as vezes estão inapelavelmente submetidos ao princípio da legalidade. Com os 
relacionados á licitação, não podia ser de outro modo, pois estão vinculados aos atos 
reguladores (lei, regulamento, edital, proposta) desse procedimento e passíveis, portanto, 
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dos controles instituídos. Esses controles viabilizam-se pelos recursos administrativos, 
isto é, os interpostos no âmbito da entidade responsável pelo ato, decisão ou 
comportamento impugnado, e mediante ações judiciais, ou seja, as impetradas na esfera 
judicial contra atos, comportamentos e decisões em razão da ilegalidade que encerram, 
sem prejuízo, por evidente, do controle a cargo do Tribunal de Contas competente. 
Observe-se que, independentemente da interposição dessas medidas, cabe à entidade 
licitante  revogar e invalidar seus atos sempre que afrontarem o ordenamento jurídico, 
em obediência ao princípio da autotutela. Esse seu comportamento é o que se chama de  
autocontrole ou controle interno” (GASPARINI, 2003, p. 562).  

   

Para a homologação do procedimento licitatório, sua efetivação pressupõe a análise posterior 

formal e material dos atos praticados, sob os aspectos do mérito e da legalidade. Caberá a 

autoridade competente verificar a persistência de razões da conveniência e oportunidade iniciais 

para abertura de procedimento licitatório – mérito, e, análise de regularidade dos atos praticados 

no decorrer do certame – legalidade. A homologação expedida pressupõe a legitimidade de todos 

os atos do procedimento licitatório. 

Quanto à revogação, cabe ao administrador optar por ela se ocorrer a ausência dos pressupostos 

iniciais motivadores da licitação face à ocorrência de fato impeditivo superveniente de relevância 

para o interesse público. É o interesse público que, nesse momento,  fundamenta o juízo de 

conveniência e oportunidade do administrador. É uma decisão discricionária que deve ser cercada 

de critérios rígidos de aferição, observado o ordenamento jurídico, para se evitar abusos de poder 

no exercício da atuação discricionária. Significa, então, que a autoridade competente estará 

vinculada aos ditames legais, o que requer a explicitação do motivo e apresentação de  fato 

superveniente, pertinente e suficiente, além da exata correlação deste fato com o interesse público 

objetivado.  

Observa Guimarães (2007) que as licitações públicas não devem ser objeto somente de controle 

finalístico e posterior, há a necessidade de realização de controle preventivo tanto de seus atos 

procedimentais, quanto dos meios para a tomada de decisão, cujos processos devem ser 

controlados fase a fase, com observância da legalidade para não comprometer sua essência, 

segundo entendimento da Constituição Federal/88. Quanto às normas constitucionais, segundo 

Canotilho (1991, p. 162), há a necessidade de que seja feita leitura integrada e harmoniosa de  

seus preceitos, em seu todo, quando “o intérprete deve sempre considerar as normas 
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constitucionais, não como normas isoladas e dispersas, mas, sim, como preceitos integrados num 

sistema unitário de normas e princípios”. 

Nas licitações públicas faz-se necessária a preservação de característica procedimental  no 

sentido de se buscar a manutenção de um controle de meios, não apenas de fins, com 

reformulação e aperfeiçoamento de seus mecanismos de controle para coibir a corrupção 

generalizada, acobertada por mero controle ritual e finalístico. Importa ressaltar que, em se 

tratando  do exercício da função administrativa  e em especial em procedimentos licitatórios,  não 

tem cabimento o jargão “os fins justificam os meios”, isso para assegurar legalidade, legitimidade 

e competitividade quando da escolha da proposta mais vantajosa ao interesse público, devendo, 

portanto, o controle procedimental ser conjugado com novas formas de controle dos atos 

administrativos relacionadas com novo perfil participativo da Administração Pública. 

 

“Por tudo que foi dito, até então, tem-se a impressão de que um bom sistema de controle 
interno constitui garantia absoluta contra a ocorrência de fraudes ou irregularidades. 
Bons controles internos previnem contra a fraude e minimizam os riscos de erros e 
irregularidades, porque, por si só, não bastam para evitá-los. Assim, por exemplo, a 
segregação de uma operação em fases distintas, confiadas a diversas pessoas, reduz o 
risco de irregularidades; porém, não pode evitar que estes ocorram, se as diversas 
pessoas que intervêm no processo se puserem de acordo para cometer algum ato 
fraudulento. Não obstante isso, os outros elementos do sistema podem, em alguns casos, 
atuar como controles independentes que revelem  a manobra” (ATTIE, 1988, p. 126). 

 

-  Deficiências no atual Controle Interno de licitação pública 

 

O Controle Interno deve detalhar todas as funções administrativas do procedimento licitatório, 

relacionando competências gerenciais, operacionais, financeiras e patrimoniais. Sua 

vulnerabilidade  deverá sofrer uma avaliação detalhada do Controle Interno, a fim de verificar sua 

eficiência e eficácia  no que é pertinente à ocorrência de perdas por desperdícios, apropriação 

indevida, fraude, erro ou abuso. 

É a revisão do Controle Interno que ira determinar,  com segurança, se o sistema funciona de 

acordo com o que é proposto, e se existe qualidade no desempenho das tarefas do controle. 
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“Todo sistema  de controle  interno  deve  conter formas de apuração de sua   eficácia e  
eficiência com que operam. Essa avaliação é fundamental na determinação  do estágio 
alcançado   pelo   órgão,  no  que  tange   aos  mecanismos  de controle interno, além de  
propiciar conhecimento acerca da natureza, oportunidade e extensão na aplicação  dos  
procedimentos de auditoria” (GUERRA, 2007, p. 283). 

 

O modelo atual de controle, afirma Guimarães (2007), mantém características  burocráticas 

inadequadas e incompatíveis com a nova realidade do modelo gerencial da Administração 

Pública brasileira. Esse sistema de controle administrativo não propicia, prioritariamente, a 

análise do ato em seu conteúdo, considerando sua legitimidade, economicidade e finalidade, o 

que ocorre posteriormente, de forma essencialmente burocrática e limitada.  Esse modelo, com 

Controles Internos negligenciados ou exercidos de forma displicente,  propicia ocorrência de 

constantes tomadas de decisões discricionárias com absoluto descontrole da gestão dos recursos 

públicos e prejuízos imensuráveis para a Administração Pública.  

Ademais, a pretexto de se garantir a legalidade dos atos do Poder Público através de  

procedimentos burocráticos com regras previamente estabelecidas, esse modelo permite a 

instituição de fraude e de manipulação, na medida em que o controle incide apenas sobre  fatos já 

consumados. “[...] a licitação tornou-se a maneira mais segura de fraudar a Administração, 

porque é perfeitamente possível manipular qualquer licitação, mediante requisitos de 

participação, características do produto ou critérios de julgamento injustificados e 

injustificáveis”, na visão de Dallari (apud Guimarães, 2002, p. 90). 

Acrescenta-se como deficiência no sistema de controle dos procedimentos licitatórios, ainda 

segundo Guimarães, a falta de cultura participativa por parte dos cidadãos como preconizado no 

art. 41, § 1º, da Lei 8666/93, e, também, dos próprios licitantes na gestão administrativa, por, 

certamente, desconhecerem o poder a eles conferidos no texto constitucional, ou, então, por 

descrença nas ações daqueles responsáveis pelo controle. A morosidade, o formalismo, e a 

ineficácia das formas burocráticas tradicionais de controle, aliados à má utilização dos recursos 

públicos. Constata-se um Controle Interno omisso, muitas vezes submisso ao poder político, 

fragilizado na prevenção e  deficitário na reparação.  
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Segundo Attie (1988),  à primeira vista pode-se ter a impressão de que um bom Sistema de 

Controle Interno constitui garantia absoluta contra a ocorrência de ilicitudes. Controles Internos 

de boa qualidade previnem contra atos fraudulentos e minimizam riscos de erro e ilicitudes, mas, 

por si só, não são o bastante para evitá-los. Portanto, a eficiência de um Sistema de Controle 

Interno deve proporcionar a detecção não somente de irregularidades de atos intencionais, mas 

também erros de atos não intencionais. 

 

 

2.3.1.2.  Controle Externo 

            

 

-  Controle Externo  no Processo de  Licitação Pública 

 

O Controle Externo  ou Controle Legislativo é o controle exercido pelo Poder Legislativo sobre 

as atividades administrativas direta ou indireta dos três poderes do Estado. É o instrumento do 

Estado Democrático de Direito que  possibilita o controle do poder pelos demais poderes, pelo 

Ministério Público e pela sociedade, tornando-se indispensável para gestão da coisa pública, 

atribuindo transparência ao processo de tomada da decisão administrativa, e também de suas 

condicionantes e conseqüências, como assevera Guimarães. 

O Controle Externo representa grande relevância para a licitação pública nos procedimentos 

administrativos para aquisição de bens, serviços, obras, e alienação de bens que importam em 

comprometimento  de recursos públicos  ou seu ingresso para o patrimônio público. Exige um 

controle efetivo e permanente desses procedimentos como forma de garantia para a 

Administração Pública e cidadãos do atendimento ao interesse público, apresentando-se sob as 

formas de direito de petição individual, impugnações, recursos, denúncias aos órgãos de Controle 

Externo,  ou controle social realizado por meio de audiências públicas. 

É um controle que, conforme disposto no art. 5º, inciso XXXIV, alínea “a” da Constituição 

Federal/88, pode ser exercido, indistintamente, por qualquer pessoa, física ou jurídica, em defesa 

de direito ou contra ilegalidade ou abuso de poder, refreando desvios no exercício da função 

administrativa em nome do interesse público, motivando o Poder Público a rever suas decisões. 
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Assim, viabiliza o Controle Externo, através do art. 41, § 1º da Lei nº 8.666/93, a participação 

popular  na gestão da Administração Pública independentemente de se encontrar afetada ou não 

por interesse jurídico direto com o certame licitatório. 

O controle dos atos da Administração Pública tem origem na Constituição Federal/88, 

especificamente no que se refere à fiscalização contábil, financeira e orçamentária, e abrange 

aspectos de legalidade, legitimidade, economicidade, oportunidade, finalidade e eficiência. No 

entanto, prossegue Guimarães, as disposições constitucionais não pretendem que o Tribunal de 

Contas, exercendo o Controle Externo,  possa decidir o mérito dos atos administrativos, anulando 

a discricionariedade do administrador, pois, segundo afirma Justen Filho (apud GUIMARÃES, 

2002, p. 88), o mérito da ação discricionária não pode ser revista nem mesmo pelo Poder 

Judiciário. Pretendem, sim, essas disposições, “que se verifique a legitimidade substancial e não 

uma legitimidade aparente, que não resista a uma investigação mais apurada”, afirma Mello 

(apud Guimarães, 2002, p. 88). 

 

“O exame realizado pelas Cortes de Contas ultrapassa a análise meramente burocrática. 
Verifica não só os elementos formais que norteiam o processo de despesa, como também 
a relação custo benefício, a aferição da atuação ótima das ações administrativas, a mais 
rentável possível em se considerando o interesse público envolvido, a legitimidade do 
ato e a conseqüente relação de adequação de seu conteúdo, enfim, a investigação do ato 
em sua intimidade. 
A análise da legitimidade do ato administrativo pelo Tribunal de Contas pressupõe, 
assim, a verificação da incidência dos pressupostos objetivos e subjetivos para a 
ocorrência do ato, ou seja, a adequação entre a situação fática e o correspondente legal, 
bem como o exame do conteúdo do ato, da sua forma e exteriorização, da sua 
compatibilização com a finalidade típica e específica a que se destina”  (GUIMARÃES, 
2002, p. 89).   
[...]  
“Dito controle deve ser levado a efeito de  forma ampla pelo órgão controlador, pois 
“não é um mero controle de legalidade, para saber se o ritual foi obedecido; esse tribunal 
tem de ir além: saber se aquela contratação é econômica ou não. Deve dispor de 
elementos para cotejar o preço que resultou da licitação com os preços correntes no 
mercado; o tribunal deve ter competência para reprovar um contrato absolutamente 
ruinoso para a Administração, ainda  que formalmente em ordem”  (DALLARI apud 
GUIMARÃES,  p. 90). 

  

Confere a Constituição Federal/88 ao Controle Externo exercido pelo Tribunal de Contas elevada 

importância, a ponto do agente público responsável pelo Controle Interno ser responsabilizado 

solidariamente com aquele que praticou o ato ilegal, se, por omissão, não informar ao Tribunal a 
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ocorrência de irregularidade ou ilegalidade que tomou conhecimento em exercício da função 

administrativa, conforme entendimento nos termos do § 1º do art. 74 da CF/88. 

 

-  Deficiências no atual Controle Externo de licitação 

 

O Controle Externo, não diferentemente do Controle Interno, apresenta também suas 

deficiências. Faltam-lhe estrutura e aparelhamento dos órgãos de controle, carentes de 

modernização para atender às novas demandas sociais e se adequar aos constantes avanços 

tecnológicos. Constata-se a existência de um controle jurisdicional tímido em suas análises de 

pressupostos legitimadores da ação administrativa, inerte diante ações discricionárias do agente  

público, resultando num tardio e ineficaz controle do Tribunal de Contas com prejuízo ao 

interesse público, praticando-se, assim, segundo Iatauro (2001 apud Guimarães, 2002), “o que 

comumente se denominava controle do cadáver, já que a matéria fiscalizada era sempre posterior 

à sua realização”.  

Essa condição, em certames licitatórios, não recebe alterações significativas, os procedimentos 

apresentam intenso apego ao controle ritualístico e burocrático empregados de forma repressiva, 

e não preventiva. Essa ação controladora apenas repressiva dos procedimentos licitatórios 

impossibilita  prevenir eventuais danos causados ao interesse público em razão de ilegalidades 

cometidas pelo licitante proponente ou contratado, permitindo tão-somente, quando possível, a 

reparação do dano, o que contraria a orientação no sentido de se obter a melhor gestão dos 

recursos públicos.  

Guimarães (2002) destaca, ainda, a deficiência na publicidade de resultados da ação controladora 

dos Tribunais de Conta, em especial no que é pertinente à divulgação ampla e irrestrita das 

condutas lesivas ao patrimônio e interesse público, com informações dos resultados obtidos pelo 

controle. 
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“[...] é flagrante que parcelas significativas dos desvios de recursos públicos registrados 
no Brasil, seja por desperdício ou fraudes, podem ser  atribuídas ainda à ineficácia dos 
órgãos de controle existentes. 
Os Tribunais de Contas, por exemplo, responsáveis pelo Controle Externo, não obstante 
alguns esforços recentes, não têm sido, através do tempo, uma grande referência 
enquanto órgãos capazes de evitar ou minimizar o número de ocorrências de desvios. 
Esses, na maioria dos casos, só chegam ao conhecimento da sociedade quando 
denunciados por indivíduos alheios  ao controle público” (RIBEIRO, 2004, p. 120). 

 

Fleischer (2000)  afirma que  “ o TCU não consegue concluir nenhuma auditoria contrária aos 

interesses políticos e econômicos dos ministros do TCU”, e relata um episódio do qual tomou 

conhecimento durante o processo de impeachment do ex-presidente Fernando Collor, em 

dezembro de 1992: 

 

“[...] estando de licença o presidente do TCU, o vice-presidente, por solicitação direta de 
dois outros ministros do TCU, suspendeu um colega ministro por deixar vazar uma 
auditoria cujos resultados prejudicavam os interesses econômicos daqueles dois 
ministros em seus estados de origem. Esse caso sem precedentes tornou-se ainda mai 
insólito quando o juiz, ultrajado, ameaçou recorrer ao Supremo Tribunal para reassumir 
o caso e assim poder divulgar o resultado de sua auditoria. Oportunamente, o presidente 
do TCU reassumiu suas funções para negociar uma solução “diplomática”. Em janeiro 
de 1994, apesar desse episódio indecoroso, o mesmo vice-presidente assumiu a 
presidência do TCU” (FLEISCHER, 2000 apud RIBEIRO, 2004, p. 120). 

 

O consultor de empresas e conferencista Stephen Kanitz (1999), garante que a deficiência maior 

que faz com que se propague a corrupção no Brasil não tem origem em heranças de Portugal, e 

nem mesmo é devida à cultura do povo brasileiro, trata-se de carência de valorização de 

profissionais com especialização em fiscalização e auditoria para exercer atividades de controle, e 

assim, no nascedouro, detectar a corrupção para um combate eficaz. Trata-se de um artigo 

esclarecedor e com relevante conteúdo sobre o tema, portanto, registra-se na íntegra:  

 

“A Origem da Corrupção 
O Brasil não é um país intrinsecamente corrupto. Não  existe  nos  genes brasileiros nada 
que   nos   predisponha   à   corrupção,  algo  herdado,   por  exemplo,   de      desterrados  
portugueses. 
[...] 
Somos, sim, um país onde a corrupção, pública e privada, é detectada somente quando 
chega a milhões de dólares e porque um irmão, um genro, um jornalista ou alguém botou 
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a boca no trombone, não por um processo sistemático de auditoria. As nações com 
menor índice de corrupção são as que têm o maior número de auditores e fiscais 
formados e treinados. [...] 
Precisamos da vigilância de um poderoso sistema imunológico que combata a infecção 
no nascedouro, como acontece nos países considerados honestos e auditados. Portanto, o 
Brasil não é um país corrupto. É apenas um país pouco auditado” (KANITZ, Veja, 
1999). Grifo do autor 

 

Por edição extra do Diário Oficial da União, de 05 de outubro de  2011, foi feita a publicação da 

Lei 12.462/11, que entre outras alterações de legislação, instituiu o Regime Diferenciado de 

Contratações Públicas / RDC.  A promulgação dessa lei que traz condições e ritos específicos 

para a contratação pública voltada aos grandes eventos esportivos que se realizarão no país nos 

próximos anos - Copa das Confederações, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos e Paraolímpicos, 

traz também, ao mesmo tempo, uma previsão do Ministro do próprio TCU - José Jorge (2011), de 

que “impossível dizer que não haverá superfaturamento em alguma das obras”, assumindo a 

inépcia do TCU para refrear a ocorrência de ilegalidades”. 

Há ainda que se destacar, segundo a Procuradoria Geral da República / PGR (2011), que o 

procurador-geral da República, Roberto Gurgel (2011), enviou ao Supremo Tribunal Federal 

(STF) ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, contra a Lei nº 

12.462/11, que trata, entre outros assuntos, do denominado Regime Diferenciado de Contratações 

Públicas, com vistas às obras da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016, por 

não fixar parâmetros mínimos para identificar obras, serviços e compras que devam seguir o 

Regime Diferenciado de Contratações Públicas. A ação segue acompanhada de representação 

formulada pelo Grupo de Trabalho Copa do Mundo Fifa 2014, da 5ª Câmara de Coordenação e 

Revisão do MPF. 

 

“TCU diz que Copa do Mundo terá superfaturamento. 
Ministro José Jorge não está convencido de que novas regras de licitação evitarão 
corrupção. 
 RDC não impede superfaturamento nas obras da Copa, diz José Jorge.  
O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), José Jorge, disse nesta quinta-feira, 
durante o lançamento do Portal da Transparência para a Copa de 2014, na presidência do 
Senado Federal, que é “impossível dizer que não haverá superfaturamento em alguma 
das obras” do Mundial. Isso apesar dos mecanismos de fiscalização dos recursos federais 
envolvidos no evento. 
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José Jorge explicou que as novas regras presentes no Regime Diferenciado de 
Contratações (RDC), aprovado recentemente no Congresso para agilizar as licitações de 
obras para a Copa e a Olimpíada, também têm falhas. Segundo ele, o fato de o 
orçamento do governo para obras ser mantido em sigilo não oferece a segurança 
necessária. 
– Há um preço básico, mas não evita a pré-combinação – afirmou. 
Contudo, também presente no evento, o ministro do Esporte, Orlando Silva, defendeu o 
RDC: 
– Já disse isso e repito. Não é a Lei que é moral ou imoral. É a ação de um agente 
público que é moral ou imoral. Se houver um delito, cabe punição. O esforço de 
modernização da Lei  de Licitações não tem nada a ver com qualquer conduta antiética 
que um homem público possa ter”  (ROMÃO, 2011). 

 

Os Tribunais de Contas do Estado / TCE também recebem críticas provenientes de todas as 

direções, como essa divulgada por meio das palavras de um conselheiro aposentado do Tribunal 

de Contas do Estado da Bahia: 

 

“O Tribunal de Contas do Estado / TCE é como um espantalho na roça de milho, uma 
pomposa inutilidade [...] não exerce sua função primordial de auxílio permanente do 
Poder Legislativo, sendo alvo de pressão do Executivo que deveria estar sujeito a sua 
inspeção... O Tribunal de Contas acostumou-se a criar dificuldades para comprar 
facilidades do Executivo, entre as quais benesses nepotistas” (LAPA, 2001 apud 
RIBEIRO, 2004, p. 121). 

 

Ademais, não bastantes essas deficiências, deve se atentar para o disposto no art. 73 da 

Constituição Federal/88, que trata da integração do Tribunal de Contas da União / TCU: 

 

“CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

TÍTULO IV 
Da Organização dos Poderes 

CAPÍTULO I 
Do Poder Legislativo 

SEÇÃO IX  
Da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária 

                            [...] 

. 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por nove Ministros, tem sede no Distrito 
Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo, 
no que couber, as atribuições previstas no art. 96. 
§ 1º. Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre brasileiros que 
satisfaçam os seguintes requisitos: 
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I- mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade; 
II- idoneidade moral e reputação ilibada; 
III- notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de 
administração pública; 
IV- mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que 
exija os conhecimentos mencionados no inciso anterior. 
§ 2º. Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos: 
I- um terço pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo dois 
alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, 
indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antigüidade e 
merecimento; 
II- dois terços pelo Congresso Nacional. 
§ 3º. Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, 
prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior 
Tribunal de Justiça e somente poderão aposentar-se com as vantagens do cargo quando o 
tiverem exercido efetivamente por mais de cinco anos. 
§ 4º. O auditor, quando em substituição a Ministro, terá as mesmas garantias e 
impedimentos do titular e, quando no exercícios das demais atribuições da judicatura, as 
de juiz de Tribunal Regional Federal” (CONSTITUIÇÃO F EDERAL, 1988). 

 

Assim, conclui Ribeiro (2004): 

 

“Tendo seus integrantes nomeados por indicações absolutamente políticas,  fica difícil 
identificar nessas instituições a independência necessária para agir com base em critérios 
técnicos e legais e, assim, apresentar eficácia no cumprimento de sua missão 
institucional, o que expõe as organizações públicas a toda sorte de irregularidades e 
manipulação política”(RIBEIRO, 2004, p. 120). 

 

Diante tal  tolerância e permissividade dos membros da Assembléia Constituinte/88 para escolha 

dos ministros do Tribunal de Contas da União / TCU, e, a reboque da onda de manifestação 

contra a corrupção que, em 2011, se propaga pelo Brasil, foi criada, segundo a Agência Senado 

(2011), por um grupo de senadores do Congresso Nacional, a Frente Parlamentar Contra a 

Corrupção / FPCC. Essa frente parlamentar suprapartidária anticorrupção que tem como objetivo  

intensificar, dentro do Parlamento, o debate sobre corrupção, quer também alterar os critérios de 

escolha dos membros dos Tribunais de Conta da União e dos Estados. “Não queremos derrubar 

nenhum governo, mas estabelecer critérios de valores de gestão pública para a sociedade que já 

estava cansada e começou a reagir”, ressalta a senadora Ana Amélia (PP-RS) ao mencionar a 

mobilização pública contra a corrupção marcada para ocorrer no Rio de Janeiro no dia 20 de 

setembro. 



61 
 

Frente parlamentar quer mudar PEC de nomeação para o TCU e os TCE’s.                       
O coordenador da Frente Parlamentar Mista de Combate à Corrupção, deputado federal 
Francisco Praciano vai se empenhar para que a Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) 316/2008 - que altera os critérios de escolha dos membros dos tribunais de Conta 
da União e dos Estados -  seja aprovada com rapidez pelo Congresso Nacional.  A 
informação é do deputado federal Francisco Praciano (PT-AM), coordenador da Frente. 
Com a aprovação da proposta, de acordo com Praciano, haverá diminuição da 
dependência dos tribunais de contas em relação ao Poder Executivo. Na justificativa 
apresentada pelo deputado para propor a  alteração na Constituição, Praciano afirma que 
“não é raro encontrar-se, nos Estados, membros de Tribunais de Contas que foram 
agraciados com tais cargos após terem atuado como secretários de Estado durante a  
administração do chefe do Executivo que os nomearam, ou após terem exercido 
fielmente, na Assembleia Legislativa local, funções de lideranças políticas do mesmo 
governo responsável por suas indicações para a Corte de Contas”. 
Em outro trecho, o parlamentar questiona: “em assim sendo, qual a garantia de que esses 
conselheiros, ao julgarem as contas daqueles que foram responsáveis por suas escolhas 
para o Tribunal de Contas, não serão influenciados, ao menos, pelo sentimento de 
gratidão que é inerente a todo ser humano?” 
Para o coordenador da FPCC, a “indiscutível influência política sobre os Tribunais de 
Contas compromete seriamente a independência que devem ter tais órgãos ”. Praciano 
lembra que a Constituição da República determinou como “ importante a tarefa de 
fiscalização e revisão da atividade administrativa de qualquer das esferas de Poder” 
(OLIVEIRA, M. 2011). 

  

No Brasil os controles não possuem uma profundidade que zele pela eficácia, economicidade e 

efetividade das atividades administrativas, são controles que visam fiscalizar prioritariamente 

apenas os aspectos dentro do formalismo legal, não são eficientes o bastante para exercer exame 

prévio das despesas de forma que consiga reduzir  as irregularidades cometidas na Administração 

Pública, assevera Ribeiro (2004). 
 
 
 
2.4.  Corrupção 
 
 
 
 
2.4.1. Evolução conceitual do termo “Corrupção” 
 
 

O vocábulo “corrupção” é apresentado originariamente com o sentido de algo que se encontra na 

natureza em processo de transformação com tendência a atingir  estado de putrefação, 
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degeneração ou destruição. Historicamente, a conceituação desse vocábulo apresenta uma 

evolução que acumula pensamentos ao decorrer dos séculos passados até os dias atuais. 

O fenômeno da corrupção consiste, essencialmente, na violação de normas éticas ou morais  de 

condutas aceitas pela sociedade, ou por grupos distintos dentro de uma sociedade específica. Com 

origem etmológica no latim  moraális, mor, mores (= costume/costumes), o vocábulo “moral” 

passa a ser   utilizado para designar normas ou regras estabelecidas pelo hábito e  pela tradição. 

Outro vocábulo “ética” tem origem etimológica do grego ethos, designa o modo de ser, forma 

habitual comportamental,  ou caráter de determinado indivíduo ou  grupo social. 

 

-  Idade Antiga  

 

Segundo Cardoso (apud  Filgueiras, 2008), a tendência natural humana à agregação se efetiva e 

se torna duradoura a partir da polis onde os homens têm suas vidas partilhadas para garantir 

sobrevivência e pela necessidade de cooperação, quando, então, organizam-se politicamente para 

garantir os fins da cidade em torno de “constituições”  ou sob regimes de governo.  A ordem 

política é alcançada em função do desejo em obter uma vida comum plena e superior a outros 

modos de vida, orientada por um princípio regulador último das ações humanas. 

 Na Grécia antiga, o vocábulo corrupção  surge  em estudos relativos à natureza e à cosmologia 

de dois mundos, um mundo dos deuses com formas perfeitas e ausência de corrupção, e em outro 

mundo, o dos homens, com formas imperfeitas e sujeito à prática de corrupção, segundo                   

Filgueiras (2008). 

Filósofos gregos são os primeiros pensadores a aplicar tratamento filosófico à questão da 

moralidade, até então tratada no aspecto religioso ou teológico,  Sócrates (470 – 399 a.C.)                   

defende o amor à verdade e a busca por uma vida virtuosa, que consiste em sabedoria. Platão 

(427 – 347 a.C.) dá seguimento à reflexão moral de Sócrates  em “A República”,  fundamentando 

sua teoria moral na idéia de bem, em busca da verdade e do exercício de justiça. 
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Em “Itinerários de Antégona”, ensaio de  Freitag (1992) que trata da questão da moralidade, 
observa-se que Platão: 

 

“[...] o filósofo grego de “A República” já introduz uma distinção que futuramente será 
retomada por Kant e Hegel, entre moralidade e ética. A moralidade ocupa-se das 
virtudes da alma; a ética das virtudes da polis. A primeira reflete filosoficamente as 
condições subjetivas da ação correta, e a segunda as questões objetivas. Uma toma como 
base a ação do indivíduo;  a outra a ação da polis, do Estado, do todo social. A 
moralidade responde à pergunta do indivíduo sobre como agir de forma moralmente 
correta, na busca do bem  pessoal; a ética responde à pergunta dos governantes sobre 
como agir de forma política, correta na busca do bem coletivo” (FREITAG, 1992, p. 25).   

 

Para Aristóteles (384 – 322 a.C.) a ética é a ciência das condutas. Ela não se ocupa com aquilo 

que, no homem, é essencial e imutável, mas daquilo que pode ser obtido por ações repetidas, 

disposições adquiridas ou  hábitos que constituem as virtudes e os vícios. Seu objetivo último é 

garantir ou possibilitar a conquista da felicidade. Sua percepção, reconhece Filgueiras, é que  o 

mundo natural encontra-se continuamente sujeito à corrupção, entendida essa como um processo 

de transformação embasado em substrato material inseparável dos princípios que organizam a 

natureza. Na acepção desse pensador grego,  “corrupção é uma mudança que vai de algo ao não 

ser desse algo, que vai da substância ao não ser da substância, que vai na direção da especificação 

oposta; ou seja, mudança que nega a razão de ser de algo. É a destruição,  a dissolução, por 

oposição à força produtora e à criação”, conforme disciplina Metafísica.  

A filosofia política antiga, como ensina Bignotto (2008), coloca em discussão o tema  corrupção,                   

de igual maneira que faz sobre regime, felicidade e condição do bom cidadão. 

 

“Assim, em Aristóteles, corrupção e geração eram termos essenciais para compreender 
as mudanças que ocorrem na natureza. Num sentido amplo, a corrupção descrevia um 
movimento interior às coisas, que estavam submetidas a um tempo circular, que 
transformava continuamente o reino sublunar. Dela escapavam apenas as esferas que 
transcendiam o reino imperfeito dos homens e da matéria terrestre” (BIGNOTTO, 2008, 
p. 103). 

 



64 
 

-  Roma – nort omne quod licet honestum est  

 

“Se o aristotelismo derivou a expansão das virtudes como um problema prático da política no 

sentido de evitar a corrupção, os romanos absorveram essa concepção no sentido de pensar os 

elementos que configuraram a crise do último século da história republicana”, segundo 

Filgueiras. 

A ordem republicana, que contribui para a expansão de Roma, se encontra fundamentada na 

capacidade de corrigir os abusos de poder por meio da vinculação dos indivíduos a uma ordem 

que controla a interdependência entre a nobreza, os aristocratas e o povo. A república romana 

encontra-se, então, calcada em princípios de virtudes dos cidadãos romanos que, com 

participação de estamentos da sociedade no poder, propiciam a manutenção da liberdade da 

cidade romana. 

O estadista, orador e filósofo romano, Marco Túlio Cícero (106 - 43 a.C.), afirma Filgueiras, 

percebe as leis como um dos principais fundamentos para a realização de um bom governo. 

Assevera que não se pode confiar apenas na bondade ou virtude do cidadão, cujo aprimoramento 

deve pressupor capacidade de cumprir deveres cívicos expressos nas leis, para garantir o 

equilíbrio do exercício do poder político. Para ele, a vida republicana depende do Direito como 

instrumento de realização das virtudes que, com base em critérios de busca pelo bem, é pelo 

mesmo definido como honestidade, valor primordial, que se concretiza nas leis e costumes. 

A entrada da corrupção no cenário político do Estado romano se dá a partir de crises políticas, 

conspirações e derrotas que fragilizam a autoridade romana, tornado-se essa prática comum às 

atividades políticas. Segundo esse estadista, a corrupção se torna comum na política romana com 

a chegada de Lúcio Sérgio Catilina (108 - 62 a.C.) ao poder, mediante conspiração e extorsão. 

 

 

“O fato é que o estoicismo romano abordou o problema da corrupção de uma perspectiva 
dos deveres, sendo o contexto de degeneração de virtudes relativo a um aprofundamento 
do papel do Direito na vida republicana. Daí Cícero ovacionar a iniciativa de Lúcio 
Pisão de apresentar uma lei contra extorsão. Todavia, ressalta Cícero, a lei de nada serve 
se o cidadão não for aprimorado no exercício da virtude, a qual é compreendida pelo 



65 
 

exercício dos deveres cívicos. O conceito de corrupção é a contraparte da honestidade. 
Tanto assim que Cícero postulou a idéia do homem bom como elemento jurídico 
presente nas leis” (FIGUEIRAS, 2008, P. 50, 51). 

 

 

-  Mundo Medieval e Renascentista 

 

A cristianização, segundo Filgueiras, acaba por romper com  o culto às grandes conquistas 

realizadas pelos cidadãos romanos que, nas palavras de Santo Agostinho,  juntamente com seus 

deuses, não impedem a corrupção. O cristianismo tem, então, a missão de reformular a teoria 

política. Os conflitos políticos deixariam de existir quando os homens negassem a si mesmos,  a 

pacificação do império e estabilidade das instituições se concretizariam com a recusa dos 

interesses materiais. Assim o cristianismo busca modificar o modo de vida até então centrada em 

idéias de ação e virtude, para uma vida na qual seria possível encontrar a felicidade pela 

contemplação de Deus. 

 

“O Império Romano, a partir do século IV, inovou o conceito de corrupção, tendo em 
vista o modo como a religião definia as práticas políticas. A fragmentação gradativa do 
império e a oficialização do cristianismo proporcionaram uma mudança cultural que 
centralizou a idéia de decadência nas proposições da filosofia política. A recepção do 
platonismo ocorreu com a idéia de condição decaída do homem como premissa 
fundamental para pensar a política e suas instituições. 
A Idade Média também assistiu a uma mudança conceitual da temática da corrupção, 
uma vez que o pensamento político estaria marcado pelo dogma cristão e pela existência 
de uma ontologia cindida entre dois mundos. De um lado há a mundanidade infinita, 
pertencente ao reino de Deus, capaz de assegurar, de acordo com Santo Agostinho, as 
devidas virtudes capazes de gerar a integridade de uma república. De outro lado, a par do 
mundo sagrado, existe a mundanidade finita, pertencente ao reino dos homens, na qual a 
corrupção, traduzida  como o luxo e a cobiça, desempenha o papel de redenção à fé 
cristã, além de fazer parte da condição decaída em que se encontravam os homens” 
(FILGUEIRAS,  2008, p. 55). 

 

Nesse contexto, cabe à Igreja  mediar a decadência dos homens com a salvação prometida por 

Deus, já que Ele designa poder aos homens através  da Igreja. Não há por parte dessa entidade 
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preocupação com a temática da  corrupção, pois cabe à contemplação de Deus a salvação dos 

homens em sua condição decadente, não há, também, preocupação para  construção de uma 

engenharia institucional que preserve a vida republicana, já que o povo romano está interessado 

em seus próprios desejos, sem princípios que o ligue a Deus. Torna-se, assim, o cristianismo  

responsável pelo acirramento da crise e por mudanças na ordem política, que culminam com a 

queda do império romano, no ocidente, em 476. 

A temática da corrupção ressurge no cristianismo, na Alta Idade Média, a partir da vertente 

tomista cristã, originária das cartas de Paulo, que afirma que o fato de Deus designar poder aos 

homens, tornando os reis ministros do reino de Deus, deve-se à necessidade de constituição de 

uma autoridade que governe bem, para que alcance a felicidade do povo sob a forma de um 

estado de graça obtido mediante a fé. Essa vertente, entende Filgueiras, segue referencial  

lingüístico  aristotélico,  nos termos de boa ordenação da política,  através de formas praticáveis e 

duradouras, embasadas numa percepção religiosa da natureza. 

A teoria republicana renascentista retoma a temática da corrupção no contexto político, a partir 

do conceito da tradição romana, introduzindo-o no plano moralizado da comunidade.  

Fundamenta-se em princípios, por esses assegurarem reprodução de ordem em termos de 

interpretações de eventos ocorridos. Assim, o republicanismo revigora o conceito de virtude, 

adicionando a ele um caráter comunitário, ou seja, cívico, trazendo às virtudes cívicas a 

responsabilidade e exercício de controle da corrupção. 

 

- Modernidade 

 

Com o nascimento da ciência moderna, na Modernidade,  filosofias políticas dos séculos XVII e 

XVIII são orientadas por mecanismos das ciências naturais, embasadas em juízos empíricos, para 

reflexões sobre política e sociedade. Esse novo procedimento propicia uma inovação conceitual 

de corrupção, enquanto fenômeno, ao desligar o problema da corrupção do problema moral das 

paixões e virtudes, segundo Filgueiras. 
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Essa inovação no conceito de corrupção está pioneiramente presente em “O Espírito das Leis” de 

Charles de Montesquieu (1689 – 1755) , onde o pensamento político encontra sua transição entre 

a Antiguidade Clássica e a  Modernidade, conjugando o tradicional com o moderno. O autor 

desenvolve, a partir de Aristóteles, uma tipologia de formas de governo com predominância 

normativa, onde o “dever ser” organiza o modo de pensar e agir do político. Quanto ao moderno, 

Montesquieu se atém à realidade, investigando causas reais dos fatos, criando um sistema com 

conceitos generalizados. 

 Esse político, filósofo e escritor francês,  analisa o problema da política a partir da conjunção da 

natureza com os princípios que organizam diferentes tipos de governo. Ele agrega aos temas 

fundamentais da teoria política antiga, temas de uma ciência moderna preocupada com a natureza 

das coisas, dando lugar à transição da história da teoria política. Assim, assegura Filgueiras 

(2008, p. 69), “a conjunção de natureza e princípios  permitiu Montesquieu criar uma nova 

linguagem para a temática da corrupção, atrelada ao papel da economia na vivência dos 

modernos, moralizando, desse modo, a representação do eu mediante seus interesses”.  

Em suas análises Montesquieu observa que há uma hegemonia do interesse no mundo moderno, 

onde a busca de acumulação de riqueza aniquila as virtudes do homem, destarte, é preciso a 

formalização de leis positivas decorrentes das relações políticas, que  imponham coerção para 

intervir entre os homens e suas necessidades, mediante as quais se deve impor constrangimentos 

morais às paixões humanas para manutenção da paz social e da liberdade. Assim, na 

Modernidade, a moral se separa da política, cabendo  ao Direito, por meio de leis coercitivas, 

impor a predominância dos valores morais. 

 

 “Se a liberdade política somente pode ser alcançada pelos princípios da moderação, 
qualquer forma de governo, segundo Montesquieu, corrompe-se quando seus princípios 
normativos degeneram-se. Em O Espírito das Leis, ‘[a] corrupção de cada governo 
começa quase sempre pela dos princípios’. A corrupção do governo ocorre quando o 
móvel psicológico dos comportamentos políticos não mais assegura a moderação dos 
apetites, fazendo com que suas  instituições políticas não mais consigam efetuar suas 
responsabilidades e que a  harmonia dê lugar à discórdia entre os cidadãos, esmaecendo 
a solidariedade dos homens e implementando a desordem. O governo corrompido é 
aquele que se esvai de seus princípios, configurando uma institucionalidade marcada 
pela violência e pela usurpação, sem qualquer tipo de normatividade que dê sustentação 
ao aparato institucional”  (FILGUEIRAS, 2008, p. 74). 
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Charles de Montesquieu  acredita  que a república democrática é corrompida quando os interesses 

privados se sobrepõem às virtudes,  quando os cidadãos perdem respeito à autoridade legítima e 

obedecem apenas os seus desejos e convicções. A república aristocrática é corrompida quando 

seus nobres não mais observam o espírito público e se tornam donos de poder arbitrário, 

transformando a aristocracia em oligarquia. Para ele a hereditariedade é um dos principais fatores 

de corrupção da aristocracia, quando o espírito de negligência, preguiça e abandono, enseja o 

declínio da obediência ao Estado. Já a monarquia se corrompe quando o monarca não tem zelo 

por sua condição de governante e não mais obedece às leis, traindo o interesse de seus súditos. 

 

“[...] a monarquia arruína-se quando um príncipe crê que mostra mais seu poderio 
transformando a ordem das coisas do que a seguindo, quando suprime as funções 
naturais de uns para outorgá-la arbitrariamente a outros, e quando aprecia mais caprichos 
que suas vontades”  (MONTESQUIEU, 1973, v. 8, p. 145). 

 

A  conceituação de corrupção se translada da Antiguidade, de um mal natural atrelado aos vícios, 

no plano moral, para o poder arbitrário do corpo político, que carece de moderação imposta por 

tutela jurídica no plano formal das normas, na Modernidade. Para a obtenção do bem comum, 

prega Montesquieu, deve ser promovida a normatização do mundo dos homens desiguais da 

Modernidade e a criação de jurisdições coercitivas para combate às arbitrariedades, sejam elas 

por parte do legislador ou do governo. 

A mudança conceitual dos séculos XVII e XVIII, altera, então, a forma de se conceber  a 

corrupção na política que, já na Antiguidade, se fundamentava em sua raiz etimológica que se 

refere ao problema de putrefação ou destruição, passando então a idéia de arbitrariedade ou 

usurpação do poder em função da impossibilidade das virtudes se sobressairem no plano político. 
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2.4.2.  Definição 
 
 
 
Com o objetivo de se estabelecer  correspondência entre as línguas dos diversos povos,  e 

favorecer à propagação da doutrina cristã entre os mesmos, surgem os primeiros glossários.  

Esses glossários passam a registrar informações acerca de palavras de uma língua.  Segundo 

Cohen (1962, apud Dias; Bezerra, 2006), o “fator dicionário”  surge no mundo ocidental apenas 

no século XVI, quando passa-se a realizar descrição sistematizada do repertório total de palavras 

existentes numa determinada língua. A elaboração de dicionários, então,  deixa de ser um 

interesse exclusivo de cunho religioso, para “registrar o uso de algumas línguas em extinção e 

facilitar a aprendizagem de línguas estrangeiras.” (Dias; Bezerra, 2006, p.28). 

O vocábulo “corrupção”, com origem etimológica do  latim, é encontrado em  dicionários  e 

grafado nessa língua  com ortografias diversas – corruptio, corruptione,  corruptìo,ónis,  

corrupçon.  Os Dicionários Michaelis (1998), Larousse (2000),  e Houaiss (2001), apresentam 

para esse vocábulo sentidos  que dependem do contexto em que o mesmo se encontra inserido. 

Assim, os dicionaristas definem: 

 
 

.  “Cor.rup.ção sf (lat corruptione)  - 1. Ação ou efeito de corromper; decomposição, 
putrefação. 2.   Depravação, desmoralização, devassidão. 3 sedução. 4 Suborno. Var: 
corrução” (MICHAELIS..., 1998. p.595).” 
 
.  “Corrupção: s.f. (do lat. Corruptio). 1. Ação ou efeito de corromper, de fazer 
degenerar; depravação. – 2. Ação de seduzir por dinheiro, presentes, etc., levando 
alguém a afastar-se da retidão; suborno. Diz-se do que é rompido, separado de suas 
partes, cuja separação e modificações respectivas levam à transformação da totalidade 
que era anteriormente, que deixa de ser o que era. (LAROUSSE...,  2000, p.271)” 
 
.  “Corrupção – s.f. (lat.  corruptìo,ónis  'corrupção, deterioração';  ver romp-; f. hist. 
1344 corrupçon,  séc.  XVI corrupção).   Acepções: substantivo feminino - ato, processo 
ou efeito de corromper.  1. deterioração, decomposição física, orgânica de algo; 
putrefação; 2. modificação, adulteração das características originais de algo;  
3. Derivação: sentido figurado.   depravação de hábitos, costumes etc.; devassidão;  
4. ato  ou  efeito  de  subornar  uma ou mais pessoas em causa própria ou alheia, ger. 
com oferecimento de dinheiro; suborno 5. emprego,  por  parte  de  grupo  de  pessoas   
de serviço público e/ou particular, de meios ilegais para, em benefício próprio,  
apropriar-se  de informações privilegiadas, ger. acarretando crime de lesa-pátria;  
6.  Rubrica: termo jurídico   -  disposição apresentada  por  funcionário  público  de agir   
em   interesse   próprio  ou  de   outrem,   não   cumprindo  com  suas  funções, 
prejudicando o andamento do trabalho etc.; prevaricação.” (INSTITUTO HOUAISS      
2001, 1 CD Rom). 
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Nesses dicionários, entre os múltiplos significados apresentados, nota-se que se  sobressaem 

aqueles cujo sentido é o de corromper,  significando   tornar  apodrecido ou estragado quando se 

fala de algo concreto, deteriorar(-se),   perverter(-se) moral ou fisicamente,  tornar diferente do 

que era originalmente, adulterar, alterar,  subornar alguém em função de interesse próprio ou de 

outrem. Esse vocábulo, portanto,  compreende uma idéia que pode ser tanto de destruição como 

de degradação, apresentando  evidências de que a corrupção tem origens na essência da alma 

humana, pois aparenta caracterizar-se por aspectos que se relacionam com a fraqueza ética e 

moral do indivíduo que a pratica. 

Não existe um consenso entre as sociedades e  entre seus respectivos grupos, quanto a quais 

ações são especificamente corruptas. Essas práticas não são idênticas, sofrem variações 

significativas, portanto, para definição de quais delas são corruptas e para mensurar seu grau de 

corrupção é  imprescindível conhecer o contexto a partir dos quais são realizadas e os critérios 

adotados para sua consecução, segundo Bezerra (1995). 

Entre os cientistas sociais que analisam o tema corrupção, encontra-se uma diversidade de 

definições, cujas diferenças ocorrem em função da variação de valoração dada pelo autor a 

determinados aspectos do fenômeno, que em outros também estão presentes, mas em lugar ou 

com pesos distintos. 

 

“Num ensaio preparado como introdução para uma coletânea, Heidenheimer (1970) 
reúne em três tipos básicos as definições mais freqüentemente utilizadas pelos 
estudiosos. São elas: primeiro, a definição centrada no ofício público – também chamada 
definição legalista; desse ponto de vista,  existe corrupção quando há o desvio por parte 
do funcionário público dos deveres formais do cargo devido à busca de recompensa para 
si ou para outros. Segundo, a definição centrada no mercado; o cargo público é utilizado 
pelo seu ocupante como uma forma de maximizar a sua renda pessoal (definição que tem 
servido de base para as análises economicistas sobre a corrupção). E, em  terceiro lugar, 
a definição centrada na idéia do bem público; neste caso, uma prática é considerada 
como corrupta quando o interesse comum, pensado como algo que tenha existência e 
pode ser identificado, é violado em função da preocupação com ganhos particulares” 
(BEZERRA, 1995, p.13). 

 

Em sua obra “Political Order in Changing Societies”,  Samuel P. Huntington (1975, p. 72)  

define: “Corrupção é o  comportamento  de autoridades públicas que se desviam das normas 
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aceitas a fim de servir a interesses particulares”. Sua ocorrência é caracterizada por ineficiência 

de instituições políticas que permitem que  sua função institucional seja submetida a interesses 

provenientes do exterior do sistema. Assegura que esse fenômeno é comum a todas as sociedades 

e predomina em algumas culturas  mais que em outras, encontrando-se com maior frequência em 

sociedades em  evolução, notadamente naquelas em intenso processo de modernização social e 

econômica.  

A modernização, segundo Huntington,  se relaciona com a corrupção em três situações distintas. 

Na primeira, a modernização, ao  impor a  alteração de valores da sociedade, traz a  percepção 

como sendo práticas corruptas aqueles   comportamentos antes tidos como legítimos por normas 

tradicionais, embasada essa percepção em novas medidas e critérios para considerar-se o que é 

certo ou errado.  

“A corrupção exige um mínimo de reconhecimento da diferença entre o papel público e 
o interesse particular. [...] A distinção entre os recursos particulares e os gastos públicos 
somente começou a evoluir, gradativamente, na Europa Ocidental no início do período 
moderno. Mas é indispensável alguma noção dessa distinção para se chegar à conclusão 
de que as ações do rei são corretas ou corruptas. [...] de acordo com os códigos 
tradicionais de muitas sociedades, uma autoridade pública tinha a responsabilidade e a 
obrigação de prover recompensas e empregos aos membros de sua família. Não havia 
distinção entre a obrigação para com o Estado e a obrigação para com a família. Só 
quando tal distinção é aceita pelos grupos dominantes da sociedade é que se torna  
possível definir esse comportamento como nepotismo, e, conseqüentemente, corrupção” 
(HUNTINGTON, 1975, p. 74). 

 
 
 
 
Em outra situação, configura-se como corrupção a obtenção de riqueza e poder resultantes de 

ações propiciadas pela modernização, mas não aceitas pelas normas tradicionais de grupos que 

detêm o domínio da sociedade. A ascensão de grupos por meio de novos recursos que os leva a se 

tornar efetivamente presentes  na esfera política passam a ser percebidas, pelos dominantes, como 

provenientes  de corrupção, pois o sistema não foi hábil para adaptar-se e propiciar meios 

legítimos e aceitáveis para a ascensão. 

 

“Na áfrica, a corrupção lançou ‘uma ponte entre os que detêm o poder político e aqueles 
que controlam as riquezas [...]’. Os novos milionários compraram cadeiras no Senado ou 
na Câmara dos Deputados e tornaram-se assim participantes do sistema político [...]. Da 
mesma forma, massas recentemente emancipadas ou imigrantes  recém-chegados usam 
seu novo poder de voto para conquistar empregos e favores da máquina política local. 
Existe, portanto, a corrupção dos pobres e a corrupção dos ricos. Uns trocam dinheiro 
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por poder político, os outros trocam o poder político pelo dinheiro. Mas, em ambos os 
casos,  vende-se algo público (um voto, um cargo ou uma decisão) para um ganho 
particular” (HUNTINGTON, 1975, p. 74-75). 

  

 

A terceira situação em que a modernização se relaciona com a corrupção é percebida a partir dos 

resultados obtidos pelo sistema político, quando ela propicia a expansão da autoridade 

governamental e das atividades sob seu  controle. À medida que a adoção de legislação intensa 

para exercer o controle sobre essas atividades cai em descrédito, e dependendo da impunidade 

por sua violação em busca de lucro, ampliam-se as possibilidades de práticas corruptas por 

grupos interessados colocados em desvantagem para desenvolver suas atividades.  

 

“É por isso que numa sociedade onde a corrupção esteja disseminada a aprovação de leis 
severas contra a corrupção serve apenas para multiplicar as oportunidades de corrupção. 
[...] A redução da corrupção numa sociedade muitas vezes  envolve, portanto, a restrição 
das normas consideradas apropriada ao comportamento das autoridades públicas e, ao 
mesmo tempo, a mudança do comportamento geral das autoridades para  se adaptar a 
essas normas” (HUNTINGTON, 1975, p. 75-76). 

 
 

Huntington entende ainda que a corrupção pode também propiciar benefícios para grupos que, 

não fosse essa hipótese, poderiam não  encontrar oportunidades em determinada  sociedade, 

como no caso brasileiro onde ela propiciou a redução de pressões grupais para a implementação 

de mudanças políticas, quando empréstimos governamentais a líderes de associações comerciais 

contribuíram para que os mesmos se renunciassem a reivindicações para ampliação de suas 

associações. Em sociedades que se encontram em processo de modernização, a corrupção gerada 

pela expansão da intervenção governamental pode também  trazer estímulos para a economia a 

medida que subestima normas tradicionais ou regras burocráticas que entravam o 

desenvolvimento econômico. O governo de Juscelino Kubitschek experimenta essa ocorrência, 

quando a alta taxa de desenvolvimento econômico corresponde elevado índice de corrupção 

parlamentar, e empresários industriais compram proteção e assistência a legisladores. 
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“Uma sociedade relativamente incorruptível – uma sociedade tradicional por exemplo, 
em que as normas tradicionais ainda são poderosas – pode descobrir que uma certa dose 
de corrupção é um lubrificante ótimo para acelerar a caminhada para a modernização. 
Uma sociedade tradicional desenvolvida pode ser melhorada – ou pelo menos 
modernizada – por um pouco de corrupção; mas é improvável que uma sociedade 
em que a corrupção já esteja difundida seja melhorada por mais corrupção” 
(HUNTINGTON, 1975, p. 83).  Grifo do autor 

 

O sociólogo brasileiro José Arthur Rios (1987), ensina que há alterações conceituais em 

conformidade com a perspectiva do autor ou seu ângulo científico: 

  

 

“O teólogo tende a situá-lo na natureza humana decaída, o moralista no terreno 
movediço das paixões. O jurista arrima-se  a uma tipificação do delito, procurando 
enquadrar sua casuística, extremamente rica, nos artigos do código penal. No extremo 
oposto,buscando retirar ao fenômeno todo conteúdo ético, os cientistas sociais acolhem-
se ao relativismo dos tempos e lugares, e elaboram um critério de funcionalidade”  
(RIOS, 1987, p. 85).    
 

 

No Direito brasileiro, ensina Oliveira (1991), que o vocábulo “Corrupção” apresenta dois 

significados, um no sentido de perversão e outro de suborno. Perversão, no Código Penal, são 

práticas que incorrem em libertinagem, como aquelas que constituem  atos de corrupção de 

menores, estipulado no CP - Art. 218. “Induzir alguém menor de 14 (catorze) anos a satisfazer a 

lascívia de outrem”. No sentido de suborno, o Código Penal apresenta dois artigos com 

definições distintas: Corrupção Passiva, CP – Art. 317. “Solicitar ou receber, para si ou para 

outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora  da função ou antes de assumi-la, mas em razão 

dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem”; e Corrupção Ativa – CP – Art. 

333. “Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a  

praticar, omitir ou retardar ato de ofício”. 

Sendo o vocábulo “Corrupção” originário  de ciências da natureza, a ciência do direito ao adotá-

lo, passa a utilizá-la por analogia, para tipificar crimes de corrupção. De forma similar, a ciência 

política, a ciência moral, a sociologia, a economia, entre outras, utilizam esse vocábulo de forma  

análoga. Isso  repercute, na atualidade, em existência  de conceitos jurídicos, políticos, éticos, 

morais, entre outros tantos, tornando-o comumente usado para denominar atos ilícitos recorrentes 
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tanto na Administração Pública, como na iniciativa privada,  o que leva a inferir que  é devido à 

universalidade e complexidade desse fenômeno que encontra-se uma extensa diversidade de 

definições. 

Na atualidade, é notório que a corrupção está relacionada intimamente com desvios de servidores 

e agentes públicos  no desenvolvimento de atividades inerentes à Administração Pública, 

caracterizando-se pelo abuso no exercício de mandatos, cargos, ou função pública, para a 

obtenção de vantagens indevidas provenientes da iniciativa privada, com lesão aos  cofres e 

interesses públicos. 

 

‘Sob o prisma léxico múltiplos são os significados do termo corrupção, expressão que se 
origina do latim corruptione, que dá a idéia de corromper, que por sua vez significa 
decomposição, putrefação, depravação, desmoralização, devassidão, suborno ou peita, 
chegando-se até a afirmar que suas raízes se insinuam no cerne da alma humana, eis que 
os atos que a caracterizam se encontram ligados a uma fraqueza moral’. Assim, em 
resumo, a corrupção tanto pode indicar a idéia de destruição como a de mera 
degradação, ocasião em que assumirá uma perspectiva natural, como acontecimento 
efetivamente verificado na realidade fenomênica, ou meramente valorativa.  Porém, 
atualmente a corrupção vem sendo ligada aos atos desviantes dos agentes públicos (em 
sentido amplo) frente à Administração Pública, materializados na conduta abusiva no 
exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, com o objetivo de obter 
ganhos privados e, conseqüentemente, lesando o patrimônio público” (MIRANDA, 
2007, p. 227) 
 

 

 

Para o desenvolvimento desse estudo é relevante  que se faça a caracterização do objeto de estudo 

para compreensão do que será examinado a despeito do vocábulo “corrupção”.  Tendo visto que, 

etimologicamente, o vocábulo “corrupção” tem sua origem no latim, e significados diversificados 

em função de sua contextualização, nesse estudo ele é empregado em seu sentido mais 

abrangente na atualidade,  qual seja, aquele que alcance comportamentos ou condutas que 

busquem a obtenção de benefícios ou vantagens indevidas,  que requeiram contrapartidas que 

lesem a Administração Pública, resultante de ilicitudes que promovam desvios de seu  primordial 

objetivo que é atender única e exclusivamente  ao interesse público. 
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2.4.3.  Corrupção no Brasil  Colonial, Imperial e Republicano 

 

Há indícios de que a corrupção no Brasil dá seu primeiro passo já à época de seu descobrimento 

pelos portugueses em 1500, fenômeno que desde esse evento marca sua presença nas fases 

colonial, imperial  e republicana da nação brasileira. 

O primeiro indício que se registra na história, trata-se de uma solicitação de favor formalizada 

através da carta escrita de próprio punho por Pêro Vaz de Caminha, em Porto Seguro da Ilha de 

Vera Cruz, a 1º de maio de 1500, na qual o escriba solicita ao Rei D. Manuel de Portugal, favores 

para seu genro, Jorge de Osório, nos termos seguintes: 

 

“... Senhor, posto que o Capitão-Mor desta Vossa frota, e assim (mesmo) os outros 
Capitães escrevam a Vossa Alteza a notícia do achamento desta Vossa terra nova, que se 
agora nesta navegação achou, não deixarei de também dar disso minha conta a Vossa 
Alteza, assim como eu melhor puder, ainda que – para o bem contar e falar – o saiba pior 
que todos fazer!  
[...] 
E pois que, Senhor, é certo que tanto neste cargo que levo como em outra qualquer coisa 
que de Vosso serviço for, Vossa Alteza há de ser de mim muito bem servida, a Ela peço 
que por me fazer singular mercê, mande vir a ilha de São Tomé a Jorge de Osório, meu 
genro -  o que d’Ela receberei com muita mercê. Beijo as mãos de Vossa Alteza. Deste 
Porto Seguro, da Vossa Ilha da Vera Cruz, hoje, sexta-feira, primeiro dia de maio de 
1500. Pero Vaz de Caminha....” (CAMINHA, 1500). 

 

 

-  Fase colonial  

 

A corrupção na administração do Brasil Colônia manifesta-se com uma das heranças 

provenientes do  modelo de colonização adotado pelo Reino Português. Caio Prado Júnior 

(1942), retrata que a corrupção no período colonial manifesta-se como um desdobramento natural 

pela ausência de moral na sociedade dessa época. “Numa palavra, e para sintetizar o panorama da 

sociedade colonial: incoerência e instabilidade no povoamento; pobreza e miséria na economia; 

dissolução nos costumes; inércia e corrupção nos dirigentes leigos e eclesiásticos”.  
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Nessa fase, em que ocorre o nascimento da nação brasileira formada por  brancos oriundos do 

reino português,  muitos deles degredados, jesuítas, negros africanos escravizados, e índios,  

estabelece-se uma espécie de corrupção através de uma relação incomum  entre o Reino de 

Portugal e sua Colônia. Essa colonização, segundo Moog (1989), tem “sentido predatório e 

extrativista e só secundariamente religioso”, cabendo à colônia o fornecimento de mercadorias 

para o reinado, em condições extremamente desfavoráveis, com ocorrência de  constantes 

descaminhos  de impostos arrecadados e  dos produtos enviados nas transações ultramarinas.  

 

“[...] no correr do inverno de 1548-1549, foram tomadas em Portugal as disposições 
necessárias, a fim de dar execução a essa dupla medida, a fundação da capitania real da 
bahia, assim como o estabelecimento de um poder central provincial para o Brasil. [...] 
Aprestou-se uma esquadra, na qual, além de numerosos colonos, embarcaram 600 
homens de armas e 400 condenados à deportação; também vieram alguns religiosos da 
Companhia de Jesus”  (HANDELMANN, 1982, p.119-120).  

 

 

Com a necessidade de se defender a costa marítima da colônia portuguesa de saques dos corsários 

franceses, e de povoar a terra subdividida em capitanias hereditárias, chegam forasteiros que, 

com a notícia de fartura de riquezas da nova colônia, só querem se enriquecer,  multiplicando-se 

dessa forma os casos de corrupção. Torna-se, então, o modelo de ocupação da terra colonizada 

um dos fatores que contribui para o crescimento da corrupção. 

Com a formação do governo-geral no Brasil Colônia, Portugal cria a sua própria administração, 

cuja principal tarefa é   preservar a colônia de invasões, zelar pela ordem, e cuidar dos interesses 

da Coroa através da fiscalização de donatários e cobrança de impostos.  Segundo Habib, em 

decorrência dessa relação estabelecida entre o reino e o governo colonial surgem os primeiros 

casos de corrupção, como os de cobradores de impostos reais que embolsam valores arrecadados 

ou facilitam a sonegação, as trocas de favores, o tráfico de influência, os conchavos e os desvios 

de verbas. 

Segundo Figueiredo (2008), nas colônias portuguesas,  a baixa remuneração como política régia, 

dá abertura à obtenção de ganhos pelos seus servidores com desenvolvimento de atividades 

correlatas à sua função. Boxer (1981 apud Figueiredo 2008, p. 211-212) “ao examinar o conjunto 
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do império colonial português, admite que, se a coroa não tolerasse alguma margem de lucro por 

parte dos funcionários, ela sequer encontraria candidatos aos cargos.” 

 

“Magistrados, capitães, governadores, vice-reis, meirinhos, contratadores, eclesiásticos, 
não desperdiçaram chances de cultivar ganhos paralelos. Em troca deles, guardas 
facilitavam a soltura de condenados, juízes calibravam o rigor das sentenças, fiscais 
unhavam parte das mercadorias que deveriam tributar. A participação em atividades de 
contrabando revelava-se também tolerada. Afinal era recomendável, ao menos 
tacitamente, participar das oportunidades da economia colonial amealhando ganhos para 
o patrimônio familiar. Essa lógica que tornava natural a recepção por parte dos 
funcionários de ganhos no exercício de  funções  em nome do rei, integrava o universo 
cultural em diversas escalas, desde o ambiente das relações locais em que a autoridade 
atuava, até as esferas na metrópole, que toleravam” (Figueiredo, 2008,  p. 212).  

 
 

Observa Habib  que: 

 

 
“O certo é que, aqui aportaram todos aqueles que não dispunham de maiores 
perspectivas em sua terra natal [...] inexistindo, por assim dizer, um compromisso moral 
ou ideológico em construir uma nação, em formar um povo. Ao contrário. O que se 
desejava era extrair as riquezas aqui existentes e remetê-las para além mar, e os que se 
encontravam, lidando com as intempéries, as doenças, o perigo de ataques dos gentios 
não poderiam deixar de cuidar de si próprios, antes que pensarem na consolidação de 
uma nova civilização. 
O código de moral da época da colonização era nenhum. [...] 
Implantava-se, desde essa época, a lei da vantagem, que passaria a fazer parte da 
cultura brasileira, e que, em vários momentos de nossa história, teria aplicação, 
conquanto condenável” (HABIB, p. 10-11).  Grifo do autor 
 

Assim inicia-se a colonização do Brasil, diferentemente do ocorrido com a formação do povo 

norte-americano que tem seu início, segundo Moog (1989),  a partir da vinda de grupos familiares 

dos “puritanos do Mayflower”, que, perseguidos religiosamente, estabelecem-se na América do 

Norte com animus de ficar, para ler a bíblia, ajudarem-se uns aos outros, trabalhar e construir 

uma nação. 

Não há na colônia portuguesa preocupação com seu destino, enquanto nação. Não há uma pátria, 

mas sim uma terra brasileira de onde se extrai de tudo para contentar a cobiça portuguesa e 

atender aos seus ilimitados gastos. O desejo por essas riquezas era tanto, a ponto de D. João VI 
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dizer que o Brasil “era a vaca leiteira de Portugal”, segundo Barreto e Paim (1989 apud Habib, 

1994). 

Para manutenção desse status quo,  extremamente favorável aos interesses da Coroa Portuguesa, 

segundo Habib, não há por parte de Portugal qualquer interesse no sentido de propiciar o 

surgimento de uma classe de intelectuais na colônia, nem em oferecer ensino além da 

alfabetização por intermédio dos jesuítas.  

 

 

- Fase imperial 

 

Na Europa, no decorrer da primeira década do século IXX, com as Guerras Napoleônicas, o 

Império Francês, sob comando de Napoleão Bonaparte, se envolve em uma série de conflitos 

com todas as grandes potências européias. A Corte Portuguesa, em desespero, embarca no caís de 

Belém rumo à Colônia Portuguesa,  desembarcando no Rio de Janeiro, em janeiro de 1808. 

Até essa época não há qualquer investimento na colônia, predomina a pobreza, as capitanias, com 

destaque para aquelas do ciclo do ouro, encontram-se  em plena decadência, segundo se pode 

constatar por trecho de carta  por Basílio Teixeira de Sá Vedra, em 1805, que, de Sabará, 

referindo-se à Capitania de Minas Gerais, descreve: 

 

“[...] a Capitania se acha em estado de pobreza e de miséria... Toda (exceto poucas 
pessoas) é povoada de negociantes, mineiros e fazendeiros falidos, ou quase a falir, 
conservados por indústrias, ou manha; e uma multidão de povo  de mulatos, e pretos, 
forros sem ofício e sem aplicação, vadios e com os mais vícios, que a este andam 
unidos”  (HOLANDA 1978 apud HABIB,  p. 13). 

 

Essa transferência da família real, segundo Habib, acompanhada por uma comitiva composta por 

algo em torno de dez a quinze mil pessoas,  propicia à Colônia Portuguesa experimentar uma fase 

de desenvolvimento. As cidades ganham aos poucos novos ares progressitas, acelerados  com o  
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Decreto de Abertura dos Portos às Nações Amigas promulgado   pelo Príncipe-regente de 

Portugal Dom João de Bragança, no dia 28 de Janeiro de 1808, em Salvador. 

Fundam-se escolas de medicina, de marinha, de guerra, de comércio; criam-se o Museu, o Jardim 

botânico, uma imprensa régia, e o Banco do Brasil. Na mesma data, 1812,  em que se cria o 

Banco do Brasil, extingue-se o Banco Público, onde se constata falsificações das letras da Junta 

de Fazenda. 

Não obstante todo o progresso ocorrido com a chegada da família real à colônia, sobretudo nos 

derradeiros anos da gestão de D. João VI em terras brasileiras, e sob a direção do Ministro Tomás 

Antônio de Vila Nova Portugal, que reune sob sua direção as pastas do Reino, da Fazenda, dos 

Negócios Estrangeiros, da Guerra e, em caráter transitório, da Marinha, tem-se notícias que a 

corrupção se propaga em função da impotência desse ministro, imposta pela idade avançada. 

Durante o reinado de D. JoãoVI, segundo Lustosa (2007), populariza-se uma estrofe que diz: 

“Quem furta pouco é ladrão / quem furta muito é barão / quem mais furta e mais esconde / passa 

de barão a visconde”. Ela tem como alvo o tesoureiro-mor do reino, Francisco Bento Maria 

Targini, Visconde de São Lourenço. Filho de italiano, nascido em Lisboa, começa sua carreira 

como caixeiro, passa a guarda-livros, e na vida pública alcança, em 1783, seu primeiro cargo 

importante como arrecadador de renda da Provincia do Ceará, onde permanece até ser afastado, 

em 1799, por excessos no combate a práticas administrativas desonestas. Targini, em 1807, vai 

com a Corte para o Rio de Janeiro, é agraciado com o título de Barão de São Lourenço, e em 

1819 é elevado a Visconde. “Um dos boatos que se contavam dizia respeito à compra de mantas 

para o Exército que Targini fizera a um fornecedor inglês. O hábil homem público teria mandado 

dividir cada uma das peças ao meio, revendendo-as depois ao governo pelo dobro do preço 

original.” 

À essa época a colônia encontra-se emancipada politicamente, e em 1822 é declarada a 

independência. Com a instalação do império inicia-se uma nova fase do país. O Brasil Império    

divide-se em dois períodos e uma regência: o Primeiro Reinado, que se inicia em 7 de setembro 

de 1822 e tem fim quando D. Pedro I abdica em 7 de abril de 1831. Inicia-se, então, o período 

regencial, no mesmo ano, pois o príncipe imperial ainda é uma criança, e o Segundo Reinado, 
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que é iniciado em 23 de julho de 1840, com a declaração de maioridade e aclamação de D. Pedro 

II, e perdura até a proclamação da República brasileira, em 15 de novembro de 1889. 

Com essa nova fase, marcada pela modernidade e pelo progresso, novas formas de corrupção 

foram surgindo adaptadas à realidade que se implanta. Destarte, no período imperial a corrupção 

não se restringe aos contrabandos da época colonial, ela se reveste de maiores requintes e passa a 

ser prática de nobres, ministros e partícipes do governo. 

Repercute no Brasil, as execrações de Rui Barbosa noticiadas no Diário de Notícias, onde adverte 

para a necessidade de retomada do princípio da moralidade pública, em função da frequência de 

casos de improbidade e desvios de verbas públicas. Torna-se comum concessão de títulos 

honoríficos para se corromper e obter vantagens de servidor público, de comerciante, e de 

magistrado, ao que  já se opunha o exilado José Bonifácio, não poupando, ante essa 

indiscriminada concessão, críticas às chamadas “elites” acusando-as de corruptas e venais. Habib 

assevera que “As cartas andradinas estão repletas de críticas  mordazes à sociedade da época, que 

bem denotam o estilo de vida que se levava e as muitas trapaças e tramas urdidas no seio da Corte 

no período da Independência”. 

Descreve, ainda esse autor, que  indignado com a corrupção no governo,  Rui Barbosa, através da 

imprensa, busca conscientizar a sociedade dos  inconvenientes atalhos  utilizados pelos 

comensais da burocracia, em detrimento do bem comum e  princípios éticos aos quais deviam se 

submeter. 

 

“Agora não são aparências: são realidades insignemente imorais, - um feixe de contratos 
emolhados na família do filho do presidente do conselho: contratos em que se preteriram 
as propostas superiores; em que se adotaram propostas desclassificadas; em que se 
transgrediram imprudentemente as leis da concurrência; em que se lesou o Amazonas 
em milhares de contos; em que, na província de Minas, o presidente assistiu 
inocentemente ao contradançar dos trapaceiros, e subscreveu depois, com boa fé 
angélica, o dano resultante do jogo aos administrados; em que se entregou uma obra 
nacional aos projetos financeiramente inclassificável e tecnicamente reprovado; em que 
ao ministro da agricultura o chefe do gabinete ditou uma concessão de cem mil 
imigrantes ao sogro de seu filho, oculto à sombra de uma amigo condescendente; em que 
os ministros acusados alegam ignorâncias impossíveis, criminosas, desfaçadas nos 
assuntos, mais importantes do debate e furtam pertinazmente às câmaras os papéis 
concernentes a transações acusadas, no parlamento, de batotas” (HABIB, 1994, p. 
16/17). 
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O descontrole presente no país ao final desse século guarda correlação com a fraqueza com que 

padece o Imperador D. Pedro II, que não mais tem condições de decidir sobre os negócios de 

Estado ante um quadro político desfavorável e uma oposição ferrenha. Todos esses casos ou 

denúncias de corrupção provocam, então,  profundos desgates para a imagem do governo, o que 

motiva  a sociedade brasileira  buscar o regime repúblicano. 

 

- Fase republicana  

 

A proclamação da República ocorre de forma pacífica através de um movimento elitista que não 

contou com a participação de representantes das camadas populares da sociedade brasileira. Os 

republicanos chegam ao poder por meio de aliança entre a elite militar do Exército e os 

fazendeiros cafeicultores paulistas que, liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca,  derrubam 

o governo monárquico.  Os militares constituem, então, um governo provisório ocupando a 

liderança política de 1889 a 1894, fase que se torna conhecida como a República da Espada. 

Os primeiros momentos do Governo Provisório, segundo Habib,  é um período que transcorre 

tumultuado pelo contexto político-social e inúmeras crises à época vivenciadas, em função da 

inexperiência política e do despreparo dos militares para assumir o cargo. Um desses tumultos, 

em janeiro de 1981,  se dá, conforme Vianna (1966 apud Habib, 1994), pelo desejo do Marechal 

Deodoro em realizar a “concessão do hipotético porto de Torres, no Rio Grande do Sul”, o que se 

transforma em desentendimentos que provocam a demissão do Ministério. 

 

“Acusado por uns de nepotismo, por favorecer a amigos com a distribuição de cargos e 
vantagens, por outros de despreparado para a função, certo é que, por uma dessas 
incongruências do destino, fora ele exatamente o escolhido para proclamar a Repúbica, 
mal saído do leito em que convalescia acometido de asma, conquanto amigo pessoal do 
Imperador e apesar de, um ano antes do evento histórico de 15 de novembro, ter escrito a 
um sobrinho – Clodoaldo, que também era oficial do exército -  a quem dissera que a  
república seria ‘uma desgraça para o Brasil’ e que ‘o único sustentáculo do nosso Brasil 
é a monarquia; se mal com ela, pior sem ela’ ” (BASBAUM, 1975 apud HABIB, p. 27). 

 



82 
 

A profecia do Marechal Deodoro se concretiza. Implantada a República os rumos se afastam 

daquele ao qual devia se restringir. Consolidado o modelo republicano federalista e com a 

ascensão das oligarquias agrárias ao poder surge o coronelismo, fenômeno social e político da 

República Velha.  

O coronelismo é resultante da coexistência do sufrágio universal,  forma moderna de 

representação política, com a estrutura fundiária arcaica baseada nas grandes propriedades rurais. 

Assegura a Constituição o direito ao voto, o que propicia aos grandes fazendeiros  controlar o 

voto e o processo eleitoral para proveito próprio, em virtude da grande quantidade de eleitores 

despolitizados ser formada por população sertaneja e camponesa, habitantes do interior. Assim os 

“coronéis” lideram o processo que controla o voto da população rural, seja por meio de violência 

ou troca de favores, tornando-se respeitados e influentes politicamente em função de seu poder de 

intermediar a obtenção de votos dos eleitores pelos seus candidatos preferidos. 

Com o início conturbado do regime republicano se fortalece os interesses escusos de grupos 

econômicos com propósitos que visam a permanência no poder e a obtenção de lucros cada vez 

maiores. Rui Barbosa, em discurso proferido às classes conservadoras, dá mostras do que ocorre 

no início do novo governo: 

 

“Depois... depois a moral republicana fez-se de todo em outro bordo. A publicidade 
começou a meter-se em relações suspeitas com o governo. Manso e manso foi-se 
perdendo a cerimônia, passou-se do constrangimento à intimidade, alargou-se a bolsa às 
grandes somas. Presidente houve, que à boca aberta, confessou ter deixado sair, por esse 
rasgão nos cofres do Estado, não menos de cinco mil contos. Foi-se alargando o rombo à 
nau. Outras presidências elevaram ao quadrado esses cinco mil, se daí não passaram.[...] 
Tudo é pouco. Nada basta; e por isso de quantas veias há se derrama a sangria. É o 
Ministério das Relações Exteriores, o corruptor-mor. É o Banco do Brasil, o esconderelo 
dos grandes empréstimos, nunca resgatados. É o Lloyd Brasileiro, antigo valhacouto de 
mil liberalidades escusas... [...] Mas disso tudo granjeia o governo amigos, por tudo isso 
alicia o governo entusiasmos, e com tudo isso é que se obtém o descanso, asegurança, o 
bom nome do governo” (JAGUARIBE 1986 apud HABIB, p. 29). 

 

Num diálogo perfeito, havia um entendimento entre os políticos nacionais, os governantes e os 

coronéis, onde predominavam o respeito e a consideração, mas, também, em que eram comuns as 

trocas de favores, o apadrinhamento e o protecionismo, numa rede infindável de tráfico de 
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influência, garantindo-se, assim, os votos na época de eleições. É uma simbiose do tipo ideal, em 

que: 

 

“[...] os chefes dos municípios distantes reconhecem a chefia do Estado – os presidentes 
eleitos; estes, em compensação, sacramentam o poder local, compondo-se com os chefes 
regionais. Só fazem nomeações de funcionários – polícia, justiça, educação, saúde – 
depois de ouvidos os coronéis” (JAGUARIBE,1986 apud HABIB , 1994, p. 28). 

O controle, pelos coronéis, dos votos da população sertaneja e camponesa, habitantes das grandes 

propriedades rurais,  popularmente, torna-se conhecida como “voto de cabresto”. Por meio desses 

votos elegem-se os chefes políticos municipais, estaduais e federal. A fraude, a corrupção, e o 

favorecimento  permeiam todo o processo eleitoral deturpando a representação política. Assim, 

no plano municpal, os coronéis dependem do governador para obtenção de recursos financeiros 

para benfeitorias e obras públicas, provém daí a necessidade de apoio e obtenção de votos para 

candidatos de determinada facção das oligarquias estaduais. Essas também dependiam de votos 

para predominância de poder político, daí provém a necessidade de barganha com os coronéis. 

Com semelhante condição de dependência se relacionava o governo federal com governos 

estaduais. 

Os coronéis encarnam a figura do senhor feudal da Idade Média, com seu poder e controle dos 

eleitores interioranos eles detém: 

 

“Privilégios econômicos – toda atividade provém de sua iniciativa ou é dele tributária; 
sociais – é a família tradicional, subordinando mulher, filhos, colaterais, parentes por 
afinidade civil, afilhados, agregados; políticos – é o verdadeiro chefe, pois os 
vereadores, as autoridades nomeadas e tudo  mais dependem dele e entram em relações 
harmoniosas; religiosos – os padres são quase sempre ligados a eles, recebem seus 
favores e prestam-lhes serviços (JAGUARIBE et al  1986 apud HABIB 1994, p. 28  ).  

Lidar com a polícia, com a justiça, com os cobradores de impostos, obter uma estrada, 
pleitear uma ponte são tarefas que exigem a presença de quem possa recomendar o pobre 
cidadão, mal alfabetizado e sem maneiras. Diante do guichê da coletoria o contribuinte 
solitário pagará todo o tributo de seu trabalho, se a lei não for abrandada pelas 
circunstâncias. Um “simples” crime de morte, tratado pela lei, com o delegado, o 
promotor, os jurados e o juiz não advertidos, dará cadeia. Outro  será o resultado se o réu 
ou o contribuinte tiveram um compadre ou um padrinho – quem tem padrinho não morre 
pagão” (FAORO 1979 apud  HABIB 1994,  p.30). 
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Na década de 1920, com o surgimento, no cenário nacional, de fatores sociais e políticos – a crise 

econômica, as revoltas e levantes militares, o crescimento industrial, a urbanização, os conflitos 

políticos oriundos da divisão das oligarquias dominantes,  acabam por determinar, com o advento 

da Revolução de 1930,  o fim da República Velha.  

A expansão industrial faz surgir, com maior intensidade nas regiões sul e sudeste, a burguesia 

industrial, a classe média e o operariado, que contestam o domínio político exclusivo das 

oligarquias agrárias, e passam a reivindicar sua participação em decisões governamentais e nas 

reformas das instituições políticas, surgindo então exigências de mudanças no sistema eleitoral 

que é concretizada com o Decreto nº. 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, que institui a Justiça 

Eleitoral e o voto secreto para acabar com as distorções e por fim às fraudes, corrupção e ao 

coronelismo.  

Assim, na República se cria um novo ambiente com o surgimento da categoria dos funcionários 

públicos, tornando-se o emprego público privilégio para desempregados que apoiam políticos 

para sua eleição,  sendo, portanto,  contemplados com a obtenção de cargos públicos. A serventia 

da máquina governamental para preenchimento de cargos através de um processo seletivo com 

regras fundadas no clientelismo e apadrinhamento político atinge seu auge nesse regime, com 

conseqüências nocivas à República, inviabilizando governos, onerando administrações e 

consumindo orçamentos, contribuindo assim para considerável crescimento da inflação. 

 

[...] “orçamento de 1907, 83% da  verba do Ministério do Interior e Justiça eram 
destinados ao pagamento de pessoal, enquanto no Ministério da Guerra era de 79%, o 
que fizera Tobias Monteiro observar que se tratava de “um orçamento feito por doutores 
e funcionários, em proveito de funcionários e doutores” (BASBAUM, 1975 apud 
HABIB, 1994, p. 32 )  

 

Com a distorção política, o crescimento do funcionalismo público destituído de ética para o 

desempenho de suas funções, e a criação de práticas burocráticas  para o desenvolvimento das 

atividades públicas, surgem as condições propícias para aumento de práticas ilegais que 

alimentam a corrupção. A isso junta-se a debilitação do Poder Judiciário enfraquecido pela 

decisão de que o acesso de juizes membros ao Supremo Tribunal dar-se-ia por nomeação do 

Presidente da República com a aprovação do Senado. 
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“O surgimento  e o fortalecimento – melhor seria dizer o ‘inchaço’ – dessa categoria – 
funcionalismo público – é de crucial importância para o presente estudo, na medida em 
que, no seio dela, é que se verificam muitos dos tipos penais que sugerem  a presença da 
corrupção, em suas várias formas legais. [...]  Ressentia-se [..] a República de um 
Poder Judiciário forte, que pudesse barrar os excessos cometidos pela política, 
exercer o controle do Executivo, impedir os desmandos praticados pelos coronéis, 
punir os corruptos, julgar eficazmente os acusados de prática de outros crimes, 
enfim, um judiciário independente para sanear as disstorções de todo tipo 
praticadas muitas vezes em nome da legalidade e, o que é pior, por quem ocupava o 
poder” (HABIB, 1994, p. 32).   Grifo do autor 

  

Na República passam a ocorrer, então,  escândalos de corrupção. O governo do Presidente Artur 

da Silva Bernardes – 15/11/1922 a 15/11/1926, é marcado por sublevações e revoltas que fazem 

predominar o estado de sítio durante todo esse período. No decorrer desse governo consegue-se 

superar a escandalosa corrupção na execução de obras contra a seca, por meio de desvios e 

peculato, ocorrida no governo antecessor do Presidente Epitácio da Silva Pessoa – 28/07/1919 a 

15/11/1922.  Trata-se esse caso de corrupção, um dos mais escandalosos do novo regime,  da 

edição da Revista do Supremo Tribunal que, em princípio, deve divulgar matérias 

jurisprudenciais dessa Corte. Entretanto, o que ocorre é a instalação, entre seus organizadores, de 

verdadeira quadrilha composta por  filhos e parentes de políticos e outras personalidades 

republicanas. A despeito desse escândalo, segundo Santos (1989), é ordenado o arquivamento do 

processo, por parecer exarado pelo então Procurador Geral da República, em resposta à denuncia 

do Sr. Nereu Rangel Pestana: “Sociedade Anônima Revista do Supremo Tribunal Federal tinha 

arrancado aos cofres públicos, com intervenção legalizada e competente das autoridades, uma 

soma que excedia de 200 mil contos de réis” .  

No decorrer do governo de Getúlio Dorneles Vargas, relata Habib, embora não o afete 

diretamente no aspecto moral, a corrupção não se afasta do Brasil, dela se utilizando aqueles que 

se aproximam do poder com intuito de dele se beneficiarem. Esse período conturbado que se 

estende de 1930 a 1945, apesar dos avanços dos direitos sociais e trabalhistas, não pode ser 

tomado como exemplar para a Administração Pública.  

Com a queda de Getúlio Vargas ascende ao poder o Presidente Eurico Gaspar Dutra – 1946 a 

1951, que  com grande manipulação, e comprometido com os que o apoiam, inclusive “coronéis”,  

não altera o quadro deixado por seu antecessor. 
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“Fraude eleitoral,  malversação de verbas públicas, desvio de rendas, tráfico de 
influências, “apadrinhamento”, propinas e subornos, interesses políticos escusos, 
beneficiamento de oligarquias com isenções fiscais, com cargos e salários 
excessivamente elevados, “coronelismo” (com todo tipo de condescendência criminosa, 
acobertamento de criminosos, empreitadas sinistras, suborno de membros do judiciário, 
do ministério público, da polícia judiciária, perseguições políticas por interesses 
inconfessáveis, etc.), agenciamento de empréstimos em empresas públicas, enfim, numa 
só palavra: corrupção, eis o que se transformara a República” (HABIB, 1994, p. 
37).       Grifo  do autor 

 

Getúlio Vargas, eleito democraticamente, retorna  ao poder como Presidente da República  entre 

1951 e 1954, nesse período, um dos mais conturbados da República, há, através de publicações 

na imprensa, acusações de corrupção promovida por amigos  instalados no Banco do Brasil, no 

Fundo Sindical e nos Institutos. Afastado do poder,  Vargas declara em sua carta-testamento “que 

deixava a vida para entrar para a história”. 

 

“A questão tornou-se mais grave no contexto da crise do segundo Governo Vargas, que 
culminou no suicídio o presidente em agosto de 1954.  Denúncia de práticas políticas e 
administrativas corruptas cometidas pelo grupo varguista tronou-se uma das principais 
bandeiras da oposição liberal, notadamente da UDN. O discurso contra a corrupção 
calava fundo também nos meios castrenses, cujos valores morais eram  particularmente 
sensíveis às acusações de malversação da coisa pública. Acusou-se Vargas e seus 
auxiliares de se aproveitarem de verbas públicas em benefício próprio, enriquecendo à 
custa do tesouro nacional. Quanto à pessoa do presidente Vargas não havia muito  dizer, 
a não ser o financiamento do Banco do Brasil para a montagem do jornal Última Hora, 
criado para apoiá-lo num contexto em que a grande imprensa era hostil ao governo. As 
críticas mais pesadas dirigiam-se ao grupo palaciano em torno do presidente, e o próprio 
Vargas parece ter se assustado com a dimensão do problema” (MOTTA, R. 2008, p. 
243). 

 

É eleito Presidente da República,  para o qüinqüênio  1955/1960, o mineiro de Diamantina  

Juscelino Kubitschek. Juscelino. inicia um período de grande desenvolvimento do Brasil em 

cumprimento às promessas de combate à corrupção e ao seu Plano de Metas com uma 

administração progressista para avançar 50 anos em 5.  A essa época a corrupção se propaga nos 

negócios da política, no funcionalismo público interessado em recompensas para se deslocar para 

Brasília/DF, e nos interesses estrangeiros no país com participação de banqueiros e grandes 

empresários. 
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“JK herdou parte do capital eleitoral de Vargas, mas também os adversários. Ele foi 
visto pela oposição conservadora e liberal como um continuador do varguismo, inclusive 
no mau uso da máquina pública. Kubitschek encontrou sérias dificuldades para tomar 
posse e seu governo já começou com problemas. Logo no início da gestão ocorreu  o 
episódio de Jacareacanga, base aérea situada  na selva amazônica tomada por pequeno 
grupo de oficiais da Força Aérea rebelados contra o novo governo, a quem acusavam de 
tolerante com a corrupção e o comunismo. O projeto desenvolvimentista do Governo 
Kubitschek, cuja marca foi a realização  de grandes obras, notadamente a construção de 
Brasília, forneceu aos opositores novos argumentos para denunciar a corrupção, com 
freqüência mencionando o próprio presidente” (MOTTA, R.2008, p.244). 

 

Ascende ao poder o Presidente Jânio Quadros, sua promessa de reaver a moralidade não se 

concretiza, decepciona a nação confiante e esperançosa em ter  vida melhor, sem inflação,  sem 

impunidade, e sem corrupção. 

Jânio renuncia em agosto de 1961 com apenas 7 meses de governo, João Goulart assume a 

presidência da República, em 31 de março estoura a “Revolução de 64”, os generais deixam os 

quartéis e por período de 21 anos assumem o poder. O Brasil a partir de 1964, com o golpe 

militar, ingressa em seu mais profundo ciclo de corrupção governamental. 

A  “Revolução de 64” tem a princípio,  como objetivo, segundo Heloisa Starling (2008), expurgar 

dois grandes males que sufocam  a nação brasileira, a subversão e a corrupção, para tanto entram 

em cena os militares que permanecem no poder para combater essas adversidades. Os governos 

populistas que antecedem à Revolução de 64 não são isentos de vícios, há nepotismos, 

privilégios, falcatruas, empobrecimento e arrocho das camadas populares, aumento da dívida 

externa e da inflação. Ruim assim, com o governo militar dos generais fica pior. 

 

“A convicção de que a sociedade se regenera, mas a política continua perversa moldou a 
lógica que orientou o regime militar no combate à corrupção. Nessa lógica, o golpe de 
1964 justificou parte importante de sua funcionalidade ao produzir uma espécie de 
intervenção ex machina capaz de acabar com os corruptos e garantir aquilo  que os 
militares acreditavam ser a boa ordem punitiva: o julgamento dos civis considerados 
incapazes de gerir a coisa pública. Animado por essa lógica, tão logo iniciou seu 
governo, o marechal Castello Branco prometeu dar ampla divulgação às provas de 
corrupção do regime anterior por meio da publicação de um livro branco da corrupção – 
promessa jamais cumprida por ele, entre outras coisas, porque provavelmente também 
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seria preciso admitir o envolvimento de militares nos episódios de corrupção que o 
pretenso livro deveria relatar” (STARLING, 2008, p. 252).  

O Brasil cresce a um custo político, econômico e social desastroso. Ao comando revolucionário, 

por meio do Ato Institucional 01 – AI-1, é dado o direito de cassar mandatos legislativos e 

suspender direitos políticos, adotar medidas econômicas para equilibrar as finanças internas, 

resgatar credibilidade para obtenção de créditos externos, atrair capitais estrangeiros, restringir 

crédito e coibir aumentos salariais para conter consumo e diminuir a inflação, aumentar impostos 

e tarifas públicas para controle do déficit nas contas do governo, suprimir direitos trabalhistas 

para beneficiar a iniciativa privada e baratear a mão de obra para atração de multinacionais 

interessadas em investir no Brasil.   

 

“Quanto à ‘subversão’ conseguem ser eficientes até em demasia... Entretanto, no que diz 
respeito à corrupção não conseguem nem de longe, arrefecê-la, quanto mais extirpá-la 
como propalaram que o fariam. Muito  ao contrário. Aumentam-na, ampliam-na e são, 
em muitos momentos, seus principais mentores. 
Se fizeram  a “revolução” – ou o golpe – para retomar o crescimento do país e tirá-lo do 
marasmo administrativo em que se encontrava, como explicar-se, pois, que viessem a 
incorrer nos mesmos erros do passado, e o que é pior, agravando-os ainda mais?” 
(HABIB, 1994, p. 42/43) 
 

Para os brasileiros da época um governo ditatorial não é uma realidade nova, a novidade é que os 

militares tomaram o poder por tempo excessivo para realizar seu objetivo, “retornando-o  aos 

civis com a nação inteiramente esfacelada, depauperada pela sangria de centenas de corruptos, 

cujas ações causaram prejuízos inestimáveis aos cofres públicos, mas, sobretudo e 

principalmente, danos bem maiores ao patrimônio moral de seu povo”, Habib (1994, p. 44) . Com 

a “Revolução de 64”  e seu autoritarismo dar-se-á o recrudescimento da corrupção no país. 

 

“Embora não se possa cometer a injúria de atribuir aos líderes ostensivos do movimento 
insurrecional o propósito de institucionalizar a corrupção, isso acabou constituindo 
subproduto da ditadura implantada, sem disfarces, a partir do Ato Institucional nº 5. O 
Jornalista  J. Carlos de Assis, no livro ‘A Dupla Face da Corrupção’ , observou ter sido 
‘o autoritarismo político [...] que gerou como conseqüência involuntária, mas inelutável, 
a permissividade econômica, por cancelar toda possibilidade de controle público sobre 
as instituições’, decorrendo daí que, sob o pálio do AI-5, combinaram-se ‘gangsterismo 
privado com a corrupção no aparelho do Estado, dentro de uma moldura institucional 
permissiva e até estimulante’.  
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Após a revogação do AI-5 vieram à luz os famosos escândalos financeiros, em que 
sempre havia, por trás do enriquecimento ilícito dos empresários particulares, a 
conivência dos funcionários incumbidos de exercer o controle e a fiscalização em nome 
do Estado”  (MORAES FILHO 1987,  p. 22-23). 

. 

Inicia-se uma nova fase na história brasileira, é a chegada da Nova República, que se estende 

desde 1985 até os dias atuais. É nesse momento histórico que o Brasil torna-se verdadeiramente 

um país democrático. Nesse ano Tancredo Neves é eleito Presidente do Brasil pelo Colégio 

Eleitoral, colocando fim à ditadura militar. Na véspera de assumir o governo como presidente 

Tancredo Neves adoece vindo a falecer em 21 de abril de 1985. Com a morte de Tancredo Neves, 

José Sarney, eleito vice-presidente, assume a presidência do Brasil e dá início ao processo de 

redemocratização do país. 

Tancredo Neves não chega a governar o país, José Sarney, que assume a presidência no período 

de , mar/1985 a mar/1990, muito menos. Não consegue o presidente, herdeiro ao cargo, controlar 

a inflação e expurgar a corrupção, obtém, ao contrário, recordes expressivos de níveis 

inflacionários e de imoralidade. Inúmeros escândalos estouram em seu governo,  um governo de 

conchavos políticos, de acertos prévios, de contratos fraudulentos, de tramóias de toda espécie. 

Em sua trajetória de governo ficam pelos caminhos os compromissos históricos da Nova 

República, em seu lugar figuram o fisiologismo, o laissez faire, o “caciquismo” político, formas 

insidiosas de se exercer o poder. 

O ápice da corrupção ocorre na “República de Alagoas” alcunha do governo do Presidente 

Fernando Collor de Melo, que no papel de “caçador de marajás” torna-se um dos presidentes 

mais populares do país. Um governo que em  “uma sucessão de escândalos, ou, melhor dizendo, 

um escândalo só, com raras interrupções de normalidade, conseguindo superar a todos os demais 

que lhe antecederam desde a Primeira República”, leva-o, segundo Habib,  a  cassação do 

mandato presidencial por impeachment, em 02 de outubro de 1992. 

A década de 90 no Brasil fica marcada economicamente pela redução do setor produtivo estatal 

brasileiro devido aos novos ideais políticos e econômicos, empreendidos principalmente pelo 

governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, conhecido na literatura como 

“neoliberalismo”.  Segundo  Norma Nery (2004), no período de 1997 a 2002, dados publicados 
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na primeira edição da pesquisa Finanças Públicas do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), mostra que “o processo de privatização provocou um forte enxugamento das 

estatais que passaram a ter um menor peso na economia”,  explicando  que as privatizações fazem 

parte das políticas públicas do governo de FHC. 

Esse processo de privatização que ocorre intensamente no governo do Presidente Fernando 

Henrique Cardoso, jan/1995 a  dez/2001,  provoca resultados desastrosos à economia nacional. 

Entre os  interesses públicos e privados, a promiscuidade sempre esteve presente no governo de 

Fernando Henrique Cardoso, tanto na área financeira, com tráfico de influência, avaliações 

fraudulentas, leilões manipulados, propinas milionárias, como nos processos de privatização, 

onde agentes envolvidos ora se encontravam em cargos-chefe do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social / BNDES como vendedor, ora  nas diretorias dos 

compradores. Isso mostra como no Brasil a privatização esteve contaminada pela corrupção para 

assegurar vantagens a grupos privados. 

 

“A ‘privatização’ ocorrida no Brasil esteve mancomunada o tempo todo com algumas 
das piores mazelas do mundo dos negócios, como tráfico de influência, avaliações 
fraudulentas, leilões manipulados, propinas milionárias, uso do aparelho de Estado para 
beneficiar amigos, trânsito promíscuo entre dirigentes que ora ocupavam cargos 
públicos, ora se instalavam em postos-chave das instituições “privatizadas”. A 
‘privatização’ no Brasil desenvolveu-se de braços dados com a corrupção e a 
impunidade. 
Assim, a ‘privatização’ no Brasil foi instrumento por onde se desenvolveu em nível 
alarmante a corrupção. Os veementes e abundantes indícios das bandalheiras que 
surgiam nunca foram apurados porque FHC sempre se insurgia contra toda tentativa 
séria de averiguação dos escândalos” (LIMA, 2002). 

 

Assim, a corrupção no Brasil vem tornando-se alvo  constante de campanhas para eleição de 

vários candidatos a Presidência da República, a ela, entretanto,  pouco combate é dedicado. A 

atuação da Polícia Federal comprova o avanço desse mal: 

“PF flagra desvio recorde de recursos públicos em 2011. 
Valor de R$ 3,2 bilhões é o dobro do apurado em 2010 e 15 vezes o de 2009. 
Operações da Polícia Federal sustentam que dinheiro foi usado, por exemplo, para 
subornar servidores e políticos.  
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Operações da Polícia Federal flagraram desvio de R$ 3,2 bilhões de recursos públicos 
em 2011, dinheiro que teria alimentado, por exemplo, o pagamentos de propina a 
funcionários públicos, empresários e políticos. 
O valor é mais do que o dobro do apurado pela polícia em 2010 (R$ 1,5 bilhão) e 15 
vezes o apontado em 2009 (R$ 219 milhões). A título de comparação, representa quase 
metade do dinheiro previsto para as obras de transposição do rio São Francisco. 
O total de servidores públicos presos também aumentou: de 124, em 2010, para 225, no 
ano passado. 
 
 

 
                                                                                                                                            (MELLO, F., 2011).   
                                              

 
“Nos últimos noves anos, o governo federal – que tem defendido novas fontes de 
financiamento para a saúde – contabilizou um orçamento paralelo de R$ 2,3 bilhões que 
deveriam curar  e prevenir doenças, mas escorreram pelo ralo da corrupção. Esse é o 
montante de dinheiro desviado da Saúde, segundo constatação de Tomadas de Contas 
Especiais (TCEs) encaminhadas ao Tribunal de Contas da União (TCU), entre janeiro de 
2002 e 30 de junho de 2011. A Saúde responde sozinha por um terço (32,8%) dos 
recursos federais que se perderam no  caminho, considerando 24 e ministérios e a 
Presidência. Ao todo, a União perdeu R$ 6,89 bilhões em desvios” (MALTCHIK, 2011). 
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Essa realidade é tão presente que no dia 23 de agosto de 2011, segundo Barbosa (2011), o ex-

presidente da República Fernando Henrique Cardoso, em uma palestra a empresários e em 

entrevista a repórteres, falou sobre corrupção, sem citar o nome do ex-presidente Luis Inácio Lula 

da Silva, mas responsabilizando-o pela sistematização dos malfeitos: “É preciso acabar com a 

corrupção sistêmica que, na verdade, foi o que foi sendo consolidado no governo anterior [de 

Lula]. Isso é uma tarefa de todos nós. Não se consegue mais exercer o poder sem a corrupção, 

fruto desse jogo do toma-lá-dá-cá…” 

 
 
2.4.4.   Gênese da corrupção na Administração Pública brasileira - Patrimonialismo  
 
 
 
O termo “patrimonialismo” nas ciências sociais tem origem nos trabalhos de Max Weber 

(Schwartzman, 2006), para caracterizar uma forma específica de dominação política tradicional, 

na qual a administração pública é exercida como patrimônio privado do chefe político.  Segundo 

Domingues (2008 ) a principal teorização deve-se a Weber, que define três formas de dominação. 

A Dominação Racional Legal, moderna, com burocracia fundada em normas e regras universais, 

com um Estado onde seus membros se separam dos “meios da administração”; a Dominação 

Tradicional, que tem o patrimonialismo como fator fundamental, legitimando-se pela repetição, 

não pela eficiência e pela transformação, onde não há separação entre público e privado, meios de 

administração e governantes ou funcionários, beneficiando-se estes das vantagens propiciadas por 

suas posições ou cargos públicos; e a  Dominação Carismática, dependente do reconhecimento 

das qualidades de um indivíduo que lidera seguidores dedicados. 

No Brasil a formação do modelo patrimonialista se desenvolve juntamente com o Estado 

brasileiro, moldando este e sua classe dirigente desde o Brasil colônia. Em sua interpretação  sob 

o aspecto estrutural do Estado brasileiro,  Raymundo Faoro, em sua obra “Os Donos do Poder”, 

apresenta, segundo percepção de Campante (2003), uma explicação para as mazelas do Estado e 

da nação brasileiros: 
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“ a estrutura de poder patrimonialista estamental plasmada historicamente pelo Estado 
português, posteriormente congelada, transplantada   para a colônia americana, reforçada 
pela transmigração da Corte lusa no início do século XIX e transformada em padrão a 
partir do qual se organizaram a Independência, o Império e a República no Brasil. 
Uma imutabilidade histórica, que se constitui através de arranjos intimamente 
relacionados nos campos econômico e sociopolítico. No primeiro prevalece o 
capitalismo politicamente orientado. O Estado não assume o papel de fiador  e 
mantenedor de uma ordem jurídica impessoal e universal que possibilite aos agentes 
econômicos a calculabilidade de  suas ações e o livre desenvolvimento de suas 
potencialidades; ao contrário, intervém, planeja e dirige o mais que pode a economia, 
tendo em vista os interesses particulares do grupo que o controla, o estamento. Não há 
‘regras do jogo’ estáveis na economia, pois elas atendem ao subjetivismo de quem detém 
o poder político. 
Quanto ao segundo aspecto, sócio político, Faoro pontua que a sociedade não se 
organiza, senão subsidiariamente, em classes. A clivagem primordial dá-se entre 
estamento burocrático e o restante da sociedade, incluindo neste ‘resto’ as camadas 
proprietárias ou não  [...]” (CAMPANTE, 2003, p. 153-154). 

 

A sociedade do tipo estamental privilegia a desigualdade e o particularismo, diferentemente de 

uma sociedade de classes que detém potencial equalizador e universalista.  Descreve Faoro 

(1976), “o estamento é uma camada organizada e definida politicamente por suas relações com o 

Estado, e, socialmente, por seu modus vivendi estilizado e exclusivista.”. 

Patrimonialismo,  em Faoro e Weber,  ainda segundo Campante, é a substantivação de um termo 

de origem adjetiva: patrimonial, que qualifica e define um tipo específico de dominação. Sendo a 

dominação um tipo específico de poder, representado por uma vontade do dominador que faz 

com que os dominados ajam, em grau socialmente relevante, como se eles próprios fossem 

portadores de tal vontade.  O patrimonialismo atrai a atenção de Weber,  quando se atém mais à 

análise da legitimidade das formas de poder político,  do que à obediência real. O que a ele 

importa é o sentido  e o grau de aceitação do patrimonialismo como norma válida, tanto para os 

que acreditam ter autoridade para o mando, quanto para os que acatam essa autoridade e 

assumem seu dever de obediência. 

O instrumento de poder do estamento é o controle patrimonialista do Estado, fundamentado em 

um Estado centralizador administrado em prol da camada político-social que lhe ampara. O 

patrimonialismo é essencialmente personalista, com forte propensão a desconsiderar qualquer 

distinção entre as esferas pública e privada, onde predomina o particularismo e o poder pessoal. 

Em seus domínios o favoritismo é o meio de ascensão social, o sistema jurídico sustenta o poder 

particular e o privilégio, em detrimento da universalidade e da igualdade formal-legal. 
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De fato, no Brasil, sob a égide de um Estado de feições patrimonialistas, a lei não é instrumento 

de viabilização das liberdades de oportunidades. Merquior (1982), em Max Weber, conceitua: 

 

“o patrimonialismo como uma estrutura de autoridade caracterizada pela indistinção 

entre as esferas públicas e a propriedade privada e, sob o ângulo sociológico, o estado 

patrimonial se singulariza pela ocorrência sistemática de formas de apropriação 

particular da máquina estatal” (MERQUIOR, 1982, p. 145/146). 

 

 
-  Do Patrimonialismo à Reforma Gerencial no Brasil 
 
 

O  patrimonialismo exerce,  segundo Prado Júnior (1953), grande influência no período colonial 

brasileiro por serem os colonos e donatários os delegados e depositários da autoridade pública a 

eles atribuída pela Coroa portuguesa. Eles detêm o poder político que é exercido pela camada 

senhorial por intermédio das Câmaras Municipais, e têm tendência a considerar, que sendo eles o 

“Estado”, assuntos relativos a este, em sua percepção, são assuntos de natureza privada. Destarte,  

configura-se  à essa época, característica do patrimonialismo de não distinção da esfera pública 

da privada, por parte de detentores do poder público, podendo-se considerar que o poder e a 

autonomia de que desfrutam essas instituições correspondiam a redução de lealdade dos colonos 

à Coroa lusa, pois eram eles próprios os administradores efetivos do Brasil colonial. 

Em referência ao patrimonialismo do Brasil colônia, Faoro (1976), relata que: 

 

"Organizar o Império, para o ministério, seria reproduzir a estrutura administrativa 
portuguesa no Brasil e colocar os desempregados. O eixo da política era o mesmo, 
secularmente fundido: o reino deveria servir à camada dominante, ao seu desfrute e 
gozo. Os fidalgos ganharam pensões, acesso aos postos superiores os oficiais da 
Armada e do Exército, empregos e benefícios os civis e eclesiásticos" (FAORO, 
1979, p. 251). 
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No período imperial brasileiro, segundo Fernandes (1975), há significativo decréscimo da influência  

patrimonialista  como resultado da formação de um Estado nacional, urbanização de parte do 

segmento dominante da sociedade nativa, maior diferenciação social e, a decorrente fragilização da 

estrutura estamental do império, a burocratização da dominação patrimonialista, e, a assimilação de 

preceitos liberais por parte das elites políticas. Esse enfraquecimento do patrimonialismo no 

âmbito da sociedade brasileira, corresponde à época, ao fortalecimento dos elementos 

constitutivos da "Revolução Burguesa". 

 

“Com referência ao aburguesamento e à urbanização de parte da elite senhorial, assim se 
refere o sociólogo paulista ao assunto: "Essa porção de senhores rurais tendeu a 
secularizar suas idéias, suas concepções políticas e suas aspirações sociais; e, ao mesmo 
tempo, tendeu a urbanizar, em termos ou segundo padrões cosmopolitas, seu estilo de 
vida, revelando-se propensa a aceitar formas de organização da personalidade, das ações 
ou das relações sociais e das instituições econômicas, jurídicas e políticas que eram mal 
vistas e proscritas no passado. Em uma palavra, ela "aburguesou-se" (FERNANDES, 
1.975, 27/28).      

 

O primeiro esforço oficial  no sentido de interromper  características  patrimonialistas do  Estado 

brasileiro acontece no Governo Vargas,  através de  uma  reforma  burocrática que  tem início em 

1936. É criado o Departamento Administrativo do Serviço Público - DASP, órgão executor e 

formulador da nova forma de pensar e organizar a Administração Pública do Estado Novo. 

 

“Beatriz Wahrlich, cujo livro A Reforma Administrativa da Era de Vargas constitui a 
obra fundamental para a análise da Reforma Burocrática no Brasil, assim resume as 
principais realizações do DASP: ingresso no serviço público por concurso, critérios 
gerais e uniformes de classificação de cargos, organização dos serviços de pessoal e de 
seu aperfeiçoamento sistemático, administração orçamentária, padronização das compras 
do Estado,  racionalização geral de métodos. [...] Este já é um mundo diverso do mundo 
patrimonialista descrito por Faoro”  [...] (BRESSER, P. 2001, p. 11). 
 
 
 

A reforma de 1936, em narrativa de Bresser Pereira (2001), é imposta pela Ditadura Vargas, e 

não satisfaz aos interesses da sociedade e da política brasileiras.  O Estado, carente de burocracia 

profissional, fraqueja e permite concessões ao velho patrimonialismo, que com a deposição de 

Vargas – Out/1945, ressurge vigoroso juntamente com os novos fatores clientelistas. 
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O DASP, com o novo regime democrático, perde atribuições, e nos anos seguintes práticas 

clientelistas se propagam no Estado brasileiro. De 1951 a 1963, esforços no sentido de completar 

a implantação de uma Administração Pública burocrática não surtem efeitos, torna-se claro que 

às forças do patrimonialismo e do clientelismo somam-se as forças comprometidas com o 

desenvolvimentismo econômico, presentes nos Governo de Vargas (1951/1954) e de JK 

(1956/1960),  para juntas se contraporem ao formalismo burocrático que se revelava incompatível 

com as necessidades do país, convictas de que a utilização de princípios rígidos de Administração 

Pública burocrática constituía-se em empecilho ao desenvolvimento do Brasil. 

Os militares retomam o poder com a “Revolução de 64” e promovem, através do Decreto-Lei 

200, a reforma administrativa de 1967, com efetiva participação de civis. Essa reforma prenuncia 

as reformas gerenciais no mundo desenvolvido a partir dos anos 80, e no Brasil a partir de 1995. 

Reconhece, o Governo Militar, que as formas burocráticas rígidas obstaculizam o 

desenvolvimento de forma tão significativa quanto as distorções patrimonialistas e populistas, 

portanto decide substituir  a Administração Pública burocrática por uma “administração para o 

desenvolvimento”. Distinguem com clareza administração direta da administração indireta, 

garantem às autarquias, fundações, empresas estatais  maior autonomia de gestão, e tornam 

menos burocrático o sistema de compras do Estado. 

No governo Figueiredo, a partir de 1979, Hélio Beltrão, um dos civis partícipes da Reforma 

Desenvolvimentista de 1967, assume a chefia do Ministério da Desburocratização e propõe uma 

Administração Pública voltada para o cidadão, com críticas à centralização do poder, ao 

formalismo do processo administrativo e excesso de regulamentação burocrática. Define seu 

Programa Nacional de Desburocratização como proposta uma política que, através da 

Administração Pública, irá  retirar o usuário da condição colonial de súdito para investi-lo na  de 

cidadão, destinatário de toda a atividade do Estado. 

Em 1985, o país retorna ao regime democrático. Contraditoriamente, enquanto o país se 

descentralizava no plano político, voltava, através da Constituição Federal de 1988, a centralizar-

se no plano administrativo com limitação drástica da autonomia das agências e empresas do 

Estado, retornando aos ideais da reforma burocrática de 1936. Esse retrocesso burocrático 

ocorrido entre 1985 e 1989 é uma reação ao clientelismo que prevaleceu nesses anos, foi também 
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uma afirmação de privilégios corporativistas e patrimonialistas incompatíveis  com o ethos 

burocrático. 

 

“Os dispositivos sobre a administração pública na Constituição de 1988 foram o 
resultado, por outro, lado, de deliberado esforço dos grupos burocráticos que, como 
constituintes eles próprios ou sob a forma de grupos de pressão, entenderam que deviam 
completar a reforma de 1936. Embora muitos de seus membros estivessem 
comprometidos com a onda de clientelismo que ocorreu com o advento da democracia, 
não hesitaram, contraditoriamente, em influir para que a constituição adotasse princípios 
burocráticos clássicos. A administração pública voltava a ser hierárquica e rígida, a 
distinção entre administração direta e indireta praticamente desaparecia. O regime 
jurídico dos funcionários passava a ser único na União, e em cada nível da federação. As 
novas orientações da administração pública, que vinham sendo implantadas no país 
desde 1967, foram mais que ignoradas, destruídas, enquanto a burocracia aproveitava 
para estabelecer para si privilégios, como a aposentadoria com vencimentos plenos sem 
qualquer relação com o tempo e o valor das contribuições, e a estabilidade adquirida 
quase que automaticamente a partir do concurso público. Um grande mérito, porém, teve 
a Constituição de 1988: exigiu concurso público para entrada no serviço público, assim 
reduzindo  substancialmente o empreguismo que tradicionalmente caracterizou o Estado 
patrimonialista” (BRESSER-PEREIRA, 2001, p. 19).  

 

 

Em 1995 é implementada a Reforma Gerencial que  enfrenta a natural resistência às mudanças e 

o corporativismo dos velhos burocratas, os interesses eleitorais dos políticos e dos capitalistas em 

obter benefícios do Estado. O Estado Patrimonial é um Estado, por definição, refém dos 

interesses de classe.  O Estado Gerencial é um Estado de transição  de uma política de elites para 

uma democracia moderna na qual a sociedade civil e a opinião pública se tornam cada vez mais 

importantes, e onde a defesa dos direitos republicanos, o direito de que o patrimônio público seja 

usado estritamente de forma pública, é cada vez mais possível e necessária. 

Bresser Pereira,  Ministro da Administração Federal e Reforma do Estado (Governo FHC, 1995-

1998), responsável pela implementação da Reforma Gerencial assegura ao povo brasileiro que: 

 

“Sem dúvida, a injustiça e o privilégio são ainda amplamente dominantes no Brasil. Sem 
dúvida, a violência aos direitos sociais, ainda convive com violências aos direitos civis, 
especialmente dos mais pobres. Mas houve progresso em todas as áreas. Na área que 
este capítulo analisou, a do Estado e da administração pública, os direitos republicanos, 
que eram ignorados no Estado Patrimonial, tornaram-se uma preocupação central da 
sociedade e do Estado: os cidadãos brasileiros têm cada vez mais claro para si que o 
patrimônio público deve e pode ser usado para fins públicos. Por isso, as denúncias de 
privatização ou captura do Estado por capitalistas e burocratas, de corrupção, e de 
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nepotismo não devem ser vistas com pessimismo, mas como um sinal de que o 
patrimonialismo está sendo combatido, e de que um Estado democrático e gerencial 
está em formação no Brasil” (BRESSER-PEREIRA, 2001, p. 28).        Grifo do autor 

 
 
2.4.5.  Percepção da corrupção  na atualidade       
 

 

A corrupção é uma prática observada  mundialmente, segundo indicadores do Banco Mundial 

que desde 1996 produz indicadores de governança, entre eles o Índice de Controle da Corrupção / 

ICC, em pesquisas realizadas em mais de 200  países. 

A  Transparency International / TI é uma organização da sociedade civil, líder no combate à 

corrupção a nível global, que, com secretariado em Berlim e mais de noventa representações no 

mundo, traz à luz os efeitos maléficos da corrupção. Essa organização tem como parceiros, 

governos, iniciativa privada e sociedade civil para implementar programas e medidas de 

enfrentamento a esse fenômeno mundial. 

No “Relatório Global de Corrupção 2009 – Corrupção e o Setor Privado”, elaborado pela TI 

(2009), 75 especialistas analisam um amplo leque de práticas corruptas, discutem métodos 

promissores para combate  da corrupção nos negócios, instruindo  como empresas, governos, 

investidores, consumidores e demais interessados podem contribuir para enfrentar esse desafio 

que interfere no crescimento e desenvolvimento econômico mundial. Os dados relatados, 

conclusivos e preocupantes, apresentam a corrupção como um grande desafio para as empresas e 

a sociedade, desde vendedores informais até a diretores de  multinacionais.  

Nesse relatório  a mensagem a compreender é que: 

. “O setor privado precisa reconhecer que os riscos de corrupção começam com o suborno, e vão 

além desse, exigindo uma abordagem conjunta da integridade e da cidadania empresariais; 

. Os governos precisam aproveitar a nova geração de ferramentas inovadoras e concentrar-se 

mais fortemente nas possibilidades regulatórias, na injunção da lei (enforcement) e na cooperação 

internacional; 
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. A sociedade civil precisa adquirir plena consciência de que a corrupção em empresas é a origem 

de muitos outros problemas sociais, de desenvolvimento e ambientais, e precisa estabelecer 

parcerias muito mais amplas e eficazes para incentivar a integridade empresarial; 

. As partes interessadas – desde proprietários de empresas, executivos e funcionários até 

auditores, investidores, reguladores e ativistas anticorrupção – precisam reconhecer que a 

integridade empresarial é um objeto comum, que requer ações coletivas, ultrapassando setores, 

fronteiras e limites institucionais” - TI (2009). 

A TI é também a organização não governamental que desde 1995 produz, anualmente, o Índice 

de Percepção da Corrupção / CPI (em inglês) para mais de 100 países. 

Para cálculo desse índice  cada país recebe nota de zero - país muito  corrupto,  a 10 - país pouco 

corrupto. Existem ressalvas quanto à fidedignidade desse índice pelo subjetivismo de opiniões de 

empresários nativos acerca de suas percepções diversificadas das práticas  corruptas nos 

diferentes países. Ainda assim, Abramo (2000)  entende que  possíveis imprecisões quanto à sua 

mensuração são intrínsecas aos atos de corrupção que, por ocorrerem fora do arcabouço legal, 

torna-os dados de difícil medição por meios diretos e precisos, ressaltando, também, que os 

resultados encontrados nesse índice são compatíveis com estimativas a partir de estudos que 

afastam princípios subjetivos. 

 
 

“A maior parte das instituições se orientam pelos chamados índices de percepção da 
corrupção. Normalmente, um índice de percepção da corrupção é elaborado da seguinte 
forma: pergunta-se às pessoas sua opinião sobre o nível de  corrupção em determinado 
país. Essas pessoas são buscadas através da sua inserção na economia. Assim, se 
tomarmos o índice de percepção da corrupção mais conhecido, o da Transparência 
Internacional, ele é elaborado através de questionários aplicados em empresários e 
analistas de diversos países acerca da sua opinião sobre o grau de corrupção  naquele 
país.  Em  geral,  a Transparência  Internacional   procura  dirigentes   de      empresas 
transnacionais em um determinado país. É isso que faz o índice da Transparência 
Internacional em medida indireta de percepção da corrupção” (AVRITZER, 2008, p. 505 
e  506). 
  

 

Críticas aos índices de percepção de corrupção, que na visão de Avritzer (2008), podem ser 

enumeradas em três pontos questionáveis. Num deles há uma sujeição dos índices de corrupções 

internacionais aos interesses econômicos e políticos dos diretores de grandes empresas 
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transnacionais que, seguramente, não vêem como corruptas as práticas utilizadas em 

determinados países e seus governos. Em outro ponto, esses índices sofrem interferências  em 

função de restrições de liberdade de expressão. E por último, outro problema, se encontra  em 

questões  de pesquisas sobre práticas de corrupção voltadas para procedimento de funcionários 

públicos, ignorando que a iniciativa de corromper é do setor privado, não de funcionários da 

administração pública. 

 

“Assim, é possível perceber que o principal problema envolvido nos índices de percepção da 

corrupção é a falta de variáveis políticas para analisar o fenômeno. O cálculo do índice expressa 

uma visão economicista da administração pública [...]”, Avritzer (2008, p. 509). Esse autor 

entende   que  para se  comparar melhor os índices de corrupção internacionalmente, é necessária 

uma mudança essencial, que é a perda de posições para países que não possuem instituições 

democráticas ou não possuam liberdade de imprensa. 

 

 

- Corrupção global 
 
 
 
A corrupção no mercado global através de cartéis de fixação de preços e outros esquemas de 

conluio distorcem a economia mundial inviabilizando a concorrência leal, a fixação de preços 

justos e a eficiência nas transações comerciais. O Relatório Global da Corrupção 2009, elaborado 

pela Transparência Internacional / TI constata que intensa onda de atividades de cartel 

globalizadas atuou globalmente desde a década de 1980, envolvendo marcas conhecidas 

mundialmente e impondo grandes prejuízos a países em desenvolvimento. 

Especialistas afirmam que mais de 283 cartéis particulares internacionais causaram entre 1990 e 

2005 perdas econômicas diretas aos consumidores em valor total de US$ 300 bilhões, quantia que 

pode ter dobrado até 2011. Estimativas indicam que apenas as perdas econômicas diretas  geradas 

com superfaturamento por cartéis podem exceder o volume total das verbas doadas a título de 

ajuda aos países em desenvolvimento. 
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-  Índice de Percepção da Corrupção/CPI  -  Global  
              
 
  
 
                  Figura 1 – CPI 2010 – Classificação dos países 
 

 
 

 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fonte:  Transparência Internacional, 2010 

    

 

 
Tabela 1 - PCI   -  DESTAQUES DO  RANKING / Ano 2010  

Colocação País Nota 

1º Dinamarca, Nova Zelândia e Cingapura 9,3 

4º Finlândia e Suécia 9,2 
17º Barbados 7,8 
21º Chile 7,2 
22º Estados Unidos 7,1 
24º Uruguai 6,9 
69º Brasil 3,7 
105º Argentina 2,9 
146º Haiti 2,2 
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164º Venezuela 2,0 
175º Iraque 1,5 
176º Afeganistão e Mianmar 1,4 
178º Somália 1,1 

Fonte: Idoeta, 2010 

 

É possível notar, através do Índice de Percepção de Corrupção / CPI,  quais países avançaram ou 

apresentaram retrocessos. 

O Chile, melhor país sul-americano no ranking em 2010, subiu de 6,7 pontos em 2009 para 7,2, 

nesse mesmo ano. O motivo, segundo diretor regional para as Américas da Transparência 

Internacional - Alejandro Salas (apud Idoeta, 2010), é que “no Chile há a percepção de 

autonomia da Justiça e  de uma  polícia livre de corrupção”, acrescentando que nesse país uma lei 

recente propicia aos cidadãos acessar informações de contas e contratações públicas. A grande 

maioria dos países avaliados em 2010 pela Transparência Internacional, 75%, obteve nota 

inferior a 5. Essa avaliação, segundo a presidente do Transparência Internacional - Huguette 

Labelle (apud Idoeta, 2010), é que “Os resultados mostram que são necessários esforços 

significativamente maiores para fortalecer a governança no mundo”. 

 

-  Corrupção no Brasil 

 
                                                                                                                                                  

Projeções  realizadas pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo / FIESP (2010), 

embasadas em dados da organização Transparência Internacional / TI ,  mostram que, num  

cenário de otimismo para essas projeções, no  Brasil circula 26% de todo o dinheiro 

movimentado pela corrupção mundial, o que corresponde a R$ 41,5 bilhões , ou seja, 1,38 % do 

Produto Interno Bruto / PIB nacional.  Em caso de se ater a uma hipótese menos otimista esse 

índice atinge a 43%. O prejuízo com a corrupção no país pode ter chegado, portanto, a R$ 70 

bilhões por ano, o que corresponde a 2,3% do PIB brasileiro, enquanto as médias anuais do 

restante do mundo ficaram próximo dos R$ 160 bilhões nos últimos seis anos. 
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Segundo Alonso (2008), em estudos realizados pela TI, para formação do Índice de Fontes de 

Suborno / IFS, que examina a prática de se pagar subornos por sociedades com sede em 22 países 

exportadores, cuja exportação representou em 2006 o total de 75% do no mercado global de 

exportação, companhias  do Brasil se situam em 5º lugar entre as mais corruptas. Bélgica e 

Canadá são os países com companhias menos propensas  a subornar no exterior, com pontuação 

de 8,8  numa escala de zero a 10, seguidos pela Holanda e Suiça com 8,7. No extremo oposto, 

com maior tendência ao suborno para exportações encontram-se Rússia (5,9), China (6,5), Índia 

(6,8), Brasil e Itália (7,4). 

O diretor-gerente da TI, Cobus Swardt, assegura que os subornos, e outros métodos de corrupção, 

representam aproximadamente 10% do custos para se fazer negócios no exterior, relata, ainda, 

que o fato de nenhum dos países pesquisados receber a pontuações entre 9 e 10, significa que 

todas as economias mais influentes do mundo são vistas como exportadoras de corrupção. 

 

“A Origem da Corrupção 
O Brasil não é um país intrinsecamente corrupto. Não  existe  nos  genes brasileiros nada 
que   nos   predisponha   à   corrupção,  algo  herdado,   por  exemplo,   de      desterrados  
portugueses. 
A Austrália que foi colônia penal do império britânico, não possui índices de   corrupção 
superiores  aos  de  outras  nações,  pelo  contrário. Nós brasileiros não somos nem  mais 
nem  menos  corruptos  que  os  japoneses,  que  a  cada par de anos têm um ministro que 
renuncia diante de denúncias de corrupção. 
Somos, sim, um país onde a corrupção, pública e privada, é detectada somente quando 
chega a milhões de dólares e porque um irmão, um genro, um jornalista ou alguém botou 
a boca no trombone, não por um processo sistemático de auditoria. As nações com 
menor índice de corrupção são as que têm o maior número de auditores e fiscais 
formados e treinados. A Dinamarca e a Holanda possuem 100 auditores por 100.000 
habitantes. Nos países efetivamente auditados, a corrupção é detectada no nascedouro ou 
quando ainda é pequena. O Brasil, país com um dos mais elevados índices de corrupção, 
segundo o World Economic Forum, tem somente oito auditores por 100.000 habitantes, 
12.800 auditores no total. Se quisermos os mesmos níveis de lisura da Dinamarca e da 
Holanda precisaremos formar e treinar 160.000 auditores. 
Simples. Uma das maiores universidades do Brasil possui hoje 62 professores de 
Economia, mas só um de auditoria. Um único professor para formar os milhares de 
fiscais, auditores internos, auditores externos, conselheiros de tribunais de contas, fiscais 
do Banco Central, fiscais da CVM e analistas de controles internos que o Brasil precisa 
para combater a corrupção. 
A principal função do auditor inclusive nem é a de fiscalizar depois do fato consumado, 
mas a de criar controles internos para que a fraude e a corrupção não possam sequer ser 
praticadas. Durante os anos de ditadura, quando a liberdade de imprensa e a auditoria 
não eram prioridade, as verbas da educação foram redirecionadas para outros cursos. 
Como conseqüência, aqui temos doze economistas formados para cada auditor, enquanto 
nos Estados Unidos existem doze auditores para cada economista formado. Para eliminar 
a corrupção teremos de redirecionar rapidamente as verbas de volta ao seu devido 
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destino, para que sejamos uma nação que não precise depender de dedos duros ou genros 
que botam a boca no trombone, e sim de profissionais competentes com uma ética 
profissional elaborada. 
Países avançados colocam seus auditores num pedestal de respeitabilidade e de 
reconhecimento público que garante a sua honestidade. Na Inglaterra, instituíram o 
Chartered Accountant. Nos Estados Unidos eles têm o Certified  Public Accountant. 
Uma mãe inglesa e americana sonha com um filho médico, advogado ou contador 
público. No Brasil, o contador público foi substituído pelo engenheiro. 
Bons salários e valorização social são os requisitos básicos para todo sistema funcionar, 
mas no Brasil estamos pagando e falando mal de nossos fiscais e auditores existentes e 
nem ao menos treinamos nossos futuros auditores. Nos últimos nove anos, os salários de 
nossos auditores públicos e fiscais têm sido congelados e seus quadros, reduzidos - uma 
das razões do crescimento da corrupção. Como o custo da auditoria é muito grande para 
ser pago pelo cidadão individualmente, essa é uma das poucas funções próprias do 
estado moderno. Tanto a auditoria como a fiscalização, que vai dos alimentos e 
segurança de aviões até os direitos do consumidor e os direitos autorais. 
O capitalismo remunera quem trabalha e ganha, mas não consegue remunerar quem 
impede o outro de ganhar roubando. Há quem diga que não é papel do Estado produzir 
petróleo, mas ninguém discute que é sua função fiscalizar e punir quem mistura água ao 
álcool. Não serão intervenções cirúrgicas (leia-se CPIs), nem remédios potentes (leia-se 
códigos de ética), que irão resolver o problema da corrupção no Brasil. Precisamos da 
vigilância de um poderoso sistema imunológico que combata a infecção no 
nascedouro, como acontece nos países considerados honestos e auditados. Portanto, 
o Brasil não é um país corrupto. É apenas um país pouco auditado (KANITZ, 1999). 
Grifo do autor 

  

2.4.6. Determinantes da corrupção no Brasil  

 

O professor norte-americano J. Patrick Dobel (1978 apud Andrade [199?], reconhece três 

variáveis como causas da corrupção do Estado:  institucional, moral  e econômica. 

Através da abordagem institucional  constata-se que a população desacredita no Poder Público 

porque as estruturas sociais e políticas desatualizadas não mais atendem aos seus interesses. Pela 

abordagem moral a argumentação é que há quebra de valores morais e, em conseqüência, passa a 

ocorrer perda de lealdade cívica, perda de civismo, tornando-se o interesse próprio a motivação 

da maioria das ações,  destruindo a confiança e acirrando disputas para preservação de posses e 

obtenção de máximo de ganhos possíveis. A abordagem econômica traz a explicação de que a 

desigualdade na distribuição das riquezas impõe a alienação da população provocando  rupturas 

sociais. Assim, poder e status oriundos do egoísmo e orgulho humanos geram a corrupção do 

Estado, quando membros das elites sociais esquecem-se da lealdade cívica para manutenção ou 

ganho de posições pessoais. 
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Segundo trabalhos  realizados por Mauro  e Ramalho (1997, 2006 apud FIESP, 2010) são causas 

que podem propagar a corrupção: 

     a) poder  discricionário elevado -  em termos genéricos, qualquer política inserida num quadro  

         onde decisões podem ser tomadas por indivíduos com elevado poder discricionário propicia  

         a prática de atos desvirtuados pela corrupção; 

    b) baixo  nível  de  salários  -   salários  que  não valorizam o trabalho servem como estímulo à  

         busca de fontes alternativas ilícitas para complementação da renda  tanto de funcionários do  

         setor público quanto do setor privado; 

    c) sistema político  -  o índice  de  corrupção do sistema político tende a se  associar ao nível de  

        competição   política,  portanto,   os   regimes   com   baixo   nível  de  competição,  como os  

        autoritários, são mais propícios às práticas corruptas; 

   d) desigualdade  social  e  de  direitos  - a  aceitação  da  diferença  de  direitos  entre  setores da  

        sociedade promove a impunidade sobre práticas corruptas. 

Existe ainda, segundo Brüning  (1997), variado número de causas que deflagram a prática da 

corrupção, elas se subdividem em grupos culturais, econômico-sociais, políticas e jurídicas, que 

se interligam e influenciam umas às outras. As chances de  prática de corrupção se avolumam à 

medida que se tornam apropriados padrões éticos culturais de um povo, sérias desigualdades de 

distribuição de renda, falta de transparência e condutas  anti-democráticas, e ineficácia do 

ordenamento jurídico  que gera privilégios, imunidades, ausência de controles, e morosidade nos 

processo de punição. 

 

- Causas culturais 

  

Influências culturais impostas sobre o indivíduo no decorrer do tempo através das tradições, 

hábitos, crenças, modo de vida, moral, educação, experiências, entre outros, inibem ou encorajam 

as práticas de atos delituosos, entretanto, a conexão entre nível de corrupção e determinantes 

culturais não sugere que a cultura seja causa única da corrupção. Em trabalhos de Inglehart 

(1990; 1997  apud  Power; Gonzales, 2003) demonstra-se a existência de inter-relações 
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complexas entre cultura e variáveis econômicas, políticas e institucionais,  mas, isoladamente, a 

cultura explica apenas uma parcela do nível de corrupção. 

 

 
“Em algumas culturas, as pessoas têm valores tão diferentes que a corrupção é menos 
perseguida, mais aceita, e até mesmo ‘parte dos mores’. 
Assim, por uma variedade de razões culturais e históricas as sociedades diferem em seus 
‘mores’, costumes e padrões de comportamento. Essas diferenças, por sua vez, podem 
explicar os diferentes  graus e gêneros de corrupção encontrados nos diferentes países“ 
(KLITTGAARD apud BRÜNING, 1997). 

  

 

A despeito da cultura brasileira, Habib  percebe que o Brasil é, sem dúvida, um país sui generis 

em diversos aspectos, tendo, um desses aspectos, uma forma de definir o povo brasileiro de modo 

conhecido mundialmente, o famoso “jeitinho brasileiro”. Em  análise do “jeitinho brasileiro” 

pode-se detectar em sua prática uma forma dissimulada de descumprimento da lei, de corromper 

ou de ser corrompido. 

 

 
“O ‘jeitinho brasileiro’ nada mais é senão uma maneira latina, com as particularidades 
luso-afro-ameríndias, de se quebrantar a intransigência da lei ou a impessoalidade de 
certas normas, quando se tem um determinado interesse em jogo.  
Pede-se para que alguém ‘dê um jeitinho’, quando há um determinado ‘comando’, 
expresso ou tácito, escrito ou consuetudinário, que proíba seja feito algo de outra forma 
senão daquela a que se refere o comando. 
‘Dar um jeitinho’ significa dobrar a inflexibilidade do ‘proibido’, suavizar o efeito do 
‘impossível’, contornar a dificuldade do ‘não-permitido’. 
‘Dar um jeitinho’ é a forma simpática de se pedir a outrem que não cumpra com seu 
dever, ou, o que vem a ser a mesma coisa, que faça de conta que o cumpriu. 
Nessa cultura do ‘jeitinho’ é que se praticam inomináveis injustiças, na medida em que a 
decisão sobre fazer ou deixar de fazer alguma coisa depende unicamente da pessoa que 
tem o dever de fazer ou de não fazer”  (HABIB, 1994, p. 111 e 112). 

 
 
 

Outra prática com a qual naturalmente convive o povo brasileiro é a  “Lei da vantagem”,  que 

também se tornou conhecida como “Lei de Gérson”. Essa lei prega o interesse em levar  

vantagem em todas as coisas e sobre todas as pessoas, buscando não o bem de todos, mas o seu 

próprio, não interesse geral, mas a satisfação de uma aspiração pessoal. Dessa forma, ao invés de 



107 
 

regras de cortesia e urbanidade, ganha espaço o corpo a corpo, a concorrência, e a disputa 

movidas pelo interesse e sob inspiração da “Lei da vantagem”. 

“Do ‘jeitinho’ à mentira, desta à fraude, ao embuste, à corrupção é um simples passo, tanto 

bastando começar”, (Habib, p. 114). 

 

- Causas econômico-sociais    

 

Pesquisadores, tanto economistas como cientistas políticos, percebem que os padrões de 

corrupção são melhor  atribuídos a fatores econômicos e políticos, ao invés de refletirem aspectos 

culturais. Jackman e Montinola (2002 apud  Power; Gonzales, 2003)  citam o nível de 

desenvolvimento econômico como importante variável das práticas corruptas, estas declinam 

com sua melhoria.  Treisman (2000 apud  Power; Gonzales, 2003)  assinala a importância do 

desenvolvimento econômico à medida que fomenta a alfabetização, educação e a ampliação de 

relações não personalizadas, ampliando a chances de reconhecimento da corrupção 

governamental para seu enfrentamento. 

Distorções estruturais e conjunturais da economia e da organização social, com desigualdades 

econômicas, analfabetismo, desemprego, má distribuição de renda, falta de moradia, segundo 

Brüning (1997), contribuem de forma acentuada para o aumento da corrupção no Brasil. 

Proliferam a criminalidade, as favelas, o sem-terra, sem-teto, menores de rua, o tráfico, os 

assaltos que se tornam sintomas explícitos das injustiças sociais que atravancam a evolução 

moral, cultural e material do povo. 

 
 

“[...] é imperativa, entre nós, uma profunda mudança da estrutura sócio-econômica e a 
conseqüente reformulação dos valores culturais, invertendo-se o quadro em que ‘o deus 
do sistema é o dinheiro’, a fortuna representa a aspiração suprema e o trabalho produtivo 
é desmerecido por salários perversos, que reduzem a massa dos operários das cidades e 
os homens do campo a condições de vida incompatíveis com os direitos sociais, 
econômicos e culturais previstos na Declaração Universal dos Direitos dos Homens. 
Nesse sentido, o socialismo democrático seria o melhor antídoto para a corrupção” 
(MORAES FILHO, 1987, p. 33). 
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Não se ignora que as carências educacionais,  de saúde,  habitacionais e salariais, entre outras, 

são empecilhos para o combate à corrupção por se encontrarem as pessoas, nesse ambiente, 

constantemente ocupadas para busca de satisfação de suas necessidades básicas, não dispondo de 

tempo, conhecimento ou interesse para se atentarem aos desmandos no poder público, 

contribuindo, destarte, com a propagação de práticas corruptas sem controle e sem punição. 

 

 

- Causas políticas 

 

Afirma Brüning (1997) que a corrupção é decorrente de acúmulo de causas culturais, econômico-

sociais,  políticas e jurídicas que se interagem através de fatores influindo uma às outras, 

aumentando ou diminuindo as possibilidades de corrupção. Fatores culturais são exemplos que 

determinam possíveis opções políticas e ao mesmo tempo são conseqüências de tais escolhas. 

Esta liberdade para se fazer escolhas políticas encontra fundamento no princípio político da 

autodeterminação dos povos, consagrado no “Pacto dos Direitos Civis e Políticos”  da 

Organização das Nações Unidas – ONU, em 1962, que em seu art. 1º dispõe: “Todos os povos 

têm o direito de autodeterminação. Em virtude deste direito, estabelecem livremente a sua 

condição política e determinam o seu desenvolvimento econômico, social e cultural”. 

Há duas maneiras de se exercer o poder político, diretamente, ou por meio de representantes 

escolhidos pelo povo, esse último é tradicionalmente o mais utilizado pela inviabilidade técnica 

de grandes populações participarem  diretamente sobre todas as necessárias decisões do Estado.  

Em questões de suma importância para a sociedade existe alguns institutos para conferir maior 

participação popular nas tomadas de decisões, para tanto foram  criados o plebiscito, o referendo, 

a iniciativa popular das leis, que, no entanto, pelos motivos expostos são raramente utilizados. 

 

“As grande decisões que afetam a vida pública continuam sendo adotadas pelos políticos 
e grupos burocráticos, em conivência com os grupos ou setores poderosos da sociedade. 
As pequenas associações e organizações, e mais ainda os indivíduos isolados, apesar da 
boa vontade dos autores dos textos legais e constitucionais, não têm na democracia 
pluralista outro meio de participação senão o das eleições” (DI PIETRO,  1993 apud 
BRÜNING, 1997). 
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O crescimento da Administração Pública torna-se excessivo após intervenção generalizada na 

economia pelo Estado moderno, segundo Pinto (1960 apud Brüning, 1997),  aumentando 

sobremaneira o espaço público sujeito à corrupção política e administrativa.  Dessa forma, o 

inchamento estatal é um dos fatores que contribui para que a corrupção se propague na 

Administração Pública.  

A centralização do poder, ante o gigantismo do Estado, constitui um fenômeno antidemocrático 

que propicia os males da burocratização, falta de transparência nas decisões administrativas, 

dificuldades de controle  e indução à corrupção.  

Esse crescimento e centralização de poder excessivos da máquina estatal propiciam ao Poder 

Executivo nacional cometer vários abusos, entre eles o de interferir no Poder Judiciário, 

cooptando ministros, e no  Legislativo,  a ponto de legislar através de decretos e medidas 

provisórias. Ainda assim, e apesar de concentrar excessivos poderes a ele conferidos para nomear 

agentes políticos dos mais altos postos da República, o presidente  não se habilita a governar sem 

apoio de uma maioria de parlamentares do Congresso Nacional.  Para garantir apoio  e 

governabilidade, submete-se, o presidente, a formar ampla coalizão entre diversos partidos 

políticos  para assim conquistar uma boa relação com o Poder Legislativo. 

 

“O Senado e a Câmara, amolecidos por generosa entrega de dinheiro público a muitos de 
seus membros, não reagem nem mesmo para a defesa de suas competências 
constitucionais. Graças a isso, as MPs, que só deveriam ser usadas raramente, em 
emergências graves, substituem a legislação normal. 
O verdadeiro Poder Legislativo, aquele  que realmente  se exercita, está nas mãos do 
presidente. E o Supremo Tribunal Federal, que tem hoje entre seus membros um ‘líder 
do governo’, mais serviçal do Chefe do Executivo do que juiz, além de outros membros 
tradicionalmente submissos ao Executivo, não cumpre sua função primordial de guarda 
da Constituição. Logo,  também uma boa parcela do Poder Judiciário está sendo 
exercida, na realidade, pelo Presidente da República” (DALLARI, [entre 1998 e 2011]).     

 

Essa coalizão , entretanto, não acontece de forma gratuita. Para sua conquista é preciso negociar 

vantagens com os parlamentares que compõe os partidos que comporão a base governista. Na 

atualidade, um dos artifícios do Poder Executivo para consolidação de uma base governista coesa 
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e devotada, formada por partidos com ideologias e interesses diversificados, é o atendimento de 

favores e satisfação de desejos escusos,  nem sempre lícitos,  de sua base governista, e, ainda,  

loteamento de cargos de confiança desde o primeiro escalão, preenchidos, na maioria das vezes 

por políticos sem conhecimento técnico ou qualificação adequada, nem sempre probos, indicados 

pelas lideranças  das agremiações partidárias integrantes da coalizão.  

Dessa forma,  hoje,  no Brasil  contar com  o apoio  de maioria de votos dos  congressistas 

equivale a ter em mãos condições ideais para se governar, e assim a governabilidade torna-se 

peça chave para a sobrevivência política do Poder Executivo. O Presidente da República, Chefe 

do Poder Executivo,  para aprovar seus projetos políticos torna-se refém do Congresso Nacional. 

Precisa comprar apoio político do Poder Legislativo com distribuição de cargos de confiança em 

ministérios, órgãos públicos da administração direta e indireta, e de empresas estatais 

administradores de vultosos volumes de recursos do erário.   

Em momentos históricos distintos, um  em discurso na tribuna do Senado Federal – 15/08/2011, e 

outro em palestra na sede carioca do Instituto dos Advogados do Brasil / IAB – 03/10/2011, 

manifesta-se Pedro Simon - Senador da República, sobre o tema em tela: 

 

“O gaúcho Pedro Simon (PMDB-RS) fez hoje talvez o seu mais importante discurso ao 
longo dos seus três mandatos como Senador da República. Sem cargos no Governo 
Federal, Simon mostrou como se pode fazer política com convicções e com ênfase no 
interesse nacional ao defender a união em torno da presidente Dilma Rousseff para que a 
corrupção seja efetivamente combatida. O Palácio do Planalto tem sido alvo da 
chantagem de partidos que foram flagrados pelo Ministério Público e pela Polícia 
Federal no desvio de recursos públicos, entre eles o PMDB de Simon. O Partido da 
República ameaça deixar a base governista amanhã. 

 
Simon defendeu apoio político ao Governo Dilma Rousseff 
Foto: Waldemar Barreto / Ag Senado 
“Apure”, pediu o senador gaúcho da tribuna do Senado Federal dirigindo-se à presidente 
da República no momento em que muitos ameaçam não apenas abandonar o navio, mas 
ajudar a afundá-lo. Simon captou e se opôs a um movimento que cresce na tentativa de 

http://wp.clicrbs.com.br/andremachado/files/2011/08/simon1.jpg�
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afastamentos dos que querem de verdade apurar o que apodreceu em torno da chamada 
“governabilidade” conquistada através de alianças pós-eleitorais onde o pragmatismo e o 
fisiologismo é o ponto de partida. Há pouco mais de duas semanas insistimos no 
“Gaúcha Atualidade” da necessidade de garantia de apoio popular à iniciativa de Dilma 
promover uma necessária faxina na Esplanada dos Ministérios. Naquele momento 
alertávamos que não se trata de um apoio à Dilma, mas ao combate à corrupção. Pelas 
manifestações de hoje, alguns senadores pensam da mesma forma”  (SIMON, 2011 apud 
MACHADO, 2011). 
 

"Hoje vivemos um momento importante, porque a (presidente) Dilma (Rousseff) demitiu 
ministros e demonstrou disposição para combater a corrupção. Enquanto o (ex-
presidente) Lula não quis demitir por corrupção nem o Waldomiro (Diniz), que era 
subchefe da Casa Civil, a Dilma demitiu o chefe (da Casa Civil, Antonio Palocci), que é 
amigo dela. Mas o presidente do Brasil é escravo da governabilidade, e já falaram que 
ela vai ficar sem apoio se continuar (a combater a corrupção). É importante mobilizar (a 
sociedade) contra a corrupção, mas com objetivos específicos", reforçou. (SIMON, 2011 
apud GRELLET, 2011). 

 

De forma adversa se manifesta o ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva, antecessor da 

Presidente Dilma Rousseff. O ex-presidente, em nome da governabilidade e receoso de 

retaliações da base governista,  parece querer fazer acreditar-se que corrupção não deve ocupar o 

centro da preocupação do governo: “Eu não me assusto, porque a  corrupção passou a ser tema da 

direita do Brasil. De repente, você vê o PFL falando em honestidade. Aí, você não sabe se é 

piada...” Lula (2011). 

  

                                          “Lula teme que Dilma se isole da base governista 

Da Folha Online 

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou a interlocutores sua preocupação 
com o estilo de Dilma Rousseff na condução da crise dos Transportes, informa 
reportagem de Catia Seabra e Natuza Nery, publicada na Folha desta quarta-feira.  
Nas conversas, Lula diz ter medo de que o rito sumário nas demissões e o temperamento 
de Dilma imponham riscos à governabilidade, levando-a ao isolamento. 

http://www.fabiocampana.com.br/2010/11/para-poupar-dilma-lula-deve-antecipar-cortes/dilma-e-lula-no-parana/�
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O ex-presidente tem avaliado que, graças à aliança de 15 partidos, Dilma ainda possui 
capital político para tomar medidas drásticas, como a exoneração em massa de dirigentes 
nos Transportes. Sua apreensão está na hipótese de desperdiçar esse ativo agora: ele 
teme que o troco aconteça num momento de fragilidade do governo” (SEABRA; NERY, 
2011 apud  CAMPANA, 2011).  
 
 
 

No cenário  político o Poder Legislativo nacional, com seu sistema eleitoral e partidário, 

apresenta sérias distorções. Representação desproporcional entre entes federados, legislação 

eleitoral casuística, infidelidade partidária, liderança com poderes para decidir por parlamentares 

liderados, desvinculação de parlamentares com a base eleitoral,  uso abusivo de dinheiro para 

financiamento de campanhas, fisiologismo  e fatores outros que  denigrem a imagem de políticos,  

provocam descrédito na população e fomentam a corrupção.  

 

- Causas jurídicas 

 

 

As  causas  jurídicas  da  corrupção  no  Brasil  remonta  à  época  do  coronelismo, aos grupos  

empresariais, ao corporativismo de servidores e fisiologismo de agente políticos, sobressaindo-se 

a idéia de manutenção de privilégios.  Ao tecer comentários sobre o coronelismo, Andrade (1995)  

revela: 

“Ele é proprietário das coisas, e com este ânimo mantém ocupada a estrutura política. As 
políticas e as financeiras. Lá estão seus filhos, feitos bacharéis, ou “gente de confiança”, 
que sabe porque foi posta no cargo e a quem deve as devidas satisfações. A coisa 
pública, então, é um cartório de solução de interesses privados, mas não de interesses 
privados em geral, e, sim, aqueles dos donos do poder; dos grupos sociais dominantes 
que fazem as leis, as quais declaram seus privilégios” (ANDRADE, 1995, p. 34).    

 

Sabe-se que as sanções penais possuem caráter pedagógico-preventivo,  visam, então, através das 

leis, uma ameaça  que iniba as práticas ilícitas, no entanto,  tornam-se muito brandas e não 

surtirem o efeito desejado de coação psicológica para repressão ao crime.  

No Brasil crimes por práticas corruptas são cominados com penas leves, se considerado os 

prejuízos que provocam. Punições são amenizadas através de direitos a benefícios de prisão 



113 
 

especial, sursis, indultos, prisão albergue, e livramento condicional, tudo  funcionando como 

incentivo para a prática de ilicitudes, a tal ponto do Juiz-Corregedor  Holanda Filho (1991)  

reconhecer que: 

  

“A prática desses crimes é ainda favorecida pela extrema brandura com que a legislação 
penal a trata. As penas previstas para os delitos de corrupção, em suas variadas formas 
são inexpressivas em confronto com a gravidade que representam e pelo dano real para a 
vida juridicamente organizada. Ilustrando, basta salientar que o crime de o corrupção é 
sancionado, em sua base mínima, com a mesma pena prevista para aquele que furta uma 
bicicleta, isto é, um ano de reclusão” (HOLANDA FILHO, apud BRÜNING, 1997, p. 
93).  

 

Existem ainda obstáculos de toda espécie para se fazer justiça, tais como aposentadoria 

compulsória privilegiada para membros do judiciário, imunidade para parlamentares, fórum 

especial para autoridades dos três poderes, deficiências nas apurações dos fatos, normas 

conflitantes, garantias de recursos protelatórios em demasia, congestionamento e morosidade da 

Justiça, obstáculos  que invariavelmente levam a prescrição e à impunidade de todo tipo de crime, 

entre eles o de  corrupção. 

Ilustra, com detalhes, um desses obstáculos a decisão tomada em 23/02/2010 pelo Conselho 

Nacional de Justiça / CNJ,   que condena dez magistrados  envolvidos em  corrupção por desvios 

de recursos. 

     

     NO BANCO DOS RÉUS  

CNJ pune com aposentadoria compulsória dez magistrados em Mato Grosso por 
desvio de verba de tribunal 

BRASÍLIA, CUIABÁ E RIO - Por unanimidade, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
decidiu aposentar compulsoriamente nesta terça-feira dez magistrados de Mato Grosso - 
sendo três desembargadores e sete juízes. Eles foram condenados em processo 
administrativo por desvio de R$ 1,2 milhão do tribunal para pagar uma dívida da Loja 
Maçônica Grande Oriente, de Cuiabá. O julgamento é em instância final e não cabe 
recurso. Um dos aposentados, porém, já anunciou que recorrerá ao Supremo Tribunal 
Federal (STF).  

A Lei Orgânica da Magistratura Nacional define a aposentadoria forçada como a maior 
pena administrativa que pode ser imposta a um juiz. Eles não vão mais trabalhar, mas 
continuarão recebendo salário proporcional ao tempo de serviço. O cálculo será feito 
individualmente. O salário de um desembargador corresponde a 95% do salário de um 
ministro do STF, que hoje é de R$ 26.723,13  
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[...] 

 Entre os desembargadores punidos, está o atual presidente do tribunal, Mariano Alonso 
Ribeiro Travassos, e José Ferreira Leite, que foi presidente da Corte entre 2003 e 2005. 
Na época do escândalo, ele acumulava a presidência do tribunal com o comando da Loja 
Maçônica Grande Oriente. O outro desembargador punido é José Tadeu Cury.  

Também devem deixar os cargos os juízes Antônio Horácio da Silva Neto, Irênio Lima 
Fernandes, Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Graciema Ribeiro de Caravellas, Marcelo 
Souza de Barros, Marcos Aurélio dos Reis Ferreira e Maria Cristina Oliveira Simões.  

[...]  

OAB diz que aposentadoria é benefício e não pena   

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Ophir Cavalcante, classificou 
de insuficiente a pena de aposentadoria compulsória. "A aplicação da aposentadoria seria 
uma espécie de benefício, ao invés de uma punição", disse o presidente nacional da 
OAB, segundo comunicado divulgado pela OAB. [...] 

(BRÍGIDO, 2010).  

 

 

Em suma, poucos atos de corrupção são descobertos; dos descobertos apenas alguns são 

investigados; dos investigados pouquíssimos são denunciados; dos denunciados raros são os 

envolvidos condenados; dos condenados raríssimos são os corruptos com punições exemplares 

cumpridas. 

 

 
“O essencial é colocar o assunto em foco, atrair atenção para ele, valorizar a sua 
discussão, mostrar a sua importância, evidenciar a gravidade da questão. O inimigo é 
poderoso mas o estudo dos seus principais aspectos pode ajudar a evitar que ele nos 
derrote. [...] 
        Na medida em que deixamos de reagir pelo menos às formas exacerbadas de 
corrupção, estamos concorrendo para enriquecer o seu principal caldo de cultura, que é a 
impunidade. [...] 
       Nunca será demais repetir que a impunidade é fator por  excelência de corrupção. 
Aumentando a audácia dos corruptos, minando a confiança nas autoridades e nas 
instituições, ela concorre poderosamente para o malogro das medidas saneadoras e 
impõe brados de alerta como o deste livro” (LEITE, 1987,  p. 16 e 17). 
 

  
 

2.4.7. Custos da corrupção 

 

Os impactos da corrupção em uma nação não é uma preocupação recente, muitos estudiosos já se 

dedicaram a estudar seus efeitos sobre a sociedade. São bastante perceptíveis os efeitos negativos 
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sobre o desenvolvimento econômico e político quando a corrupção interfere nos direitos de 

propriedade, no arcabouço legal, e nos incentivos a investimentos. Encontram-se evidências 

claras que uma sociedade envolta em corrupção, além das conseqüências econômicas relevantes, 

inevitavelmente, se submeterá a crises de legitimidade em seu sistema político, com perdas de 

credibilidade de seus políticos e instituições, que desacreditados não podem contar  com o apoio 

da população. 

Em países onde o índice de corrupção é elevado, segundo Silva, Garcia e Bandeira (2000, apud 

Iquiapaza, Amaral, 2007),  parte de cada unidade monetária é desperdiçada,  reduzindo também o 

percentual de recursos destinados a investimentos, onerando, ainda, a riqueza e desenvolvimento 

de nações, em função  de riscos políticos e institucionais considerados por investidores.  

 

Em países como o Brasil, em que a corrupção se encontra em padrão intermediário entre 

pesquisas internacionais, estima-se que os investimentos estejam 2,6% mais baixos que em 

nações como Chile que tem índice ético mais elevado. Os desvios de recursos por 

superfaturamento de obras, serviços públicos e sonegação de impostos fazem falta para 

investimentos em infraestrutura, saúde, educação, segurança, meio ambiente, etc., com efeitos 

devastadores na criação de postos de trabalhos formais. 

A corrupção interfere, ainda, na concorrência de mercado criando insegurança e  perdas ao meio 

empresarial, especialmente às empresas que preservam práticas éticas coibentes de corrupção, e 

apresentam  em licitações públicas propostas embasadas apenas em sua eficiência, 

competitividade,  custos operacionais e materiais para consecução do objeto contratado.  Assim 

observa-se que os recursos disponíveis não são aplicados em investimentos de forma mais eficaz, 

pois nem sempre as propostas de empresas mais eficientes e competitivas são adjudicadas pela 

Administração Pública, sagram-se, por vezes, vencedoras de procedimentos licitatórios empresas 

que adotam práticas desonestas e corruptas que beneficiam  alguns indivíduos em detrimento de 

toda a sociedade.  

 

“Segundo o Banco Mundial, pode-se descrever a corrupção como o abuso do poder  
público para benefício próprio. Há vários tipos, desde a grande corrupção, que se alastra 
pelo mais alto escalão do governo nacional, até a pequena, que envolve quantias de 
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dinheiro ínfimas ou a concessão de pequenos favores por pessoas em posição de menor 
importância. A despeito de seu alcance, a corrupção corrói o desenvolvimento da 
sociedade civil e exacerba a pobreza, principalmente quando recursos públicos que 
poderiam ser utilizados para financiar as aspirações do povo por uma vida melhor são 
mal administrados ou empregados de forma indevida pelas autoridades públicas” 
(BANCO MUNDIAL, 2006, p. 1).  
 
 
 

Pelo exposto, vislumbra-se que a corrupção gera custos econômicos para a sociedade, 

interferindo e causando prejuízos ao seu crescimento econômico e desenvolvimento social, 

comprometendo sua competitividade. 

O custo proveniente da corrupção, nas palavras de Silva (2000, apud FIESP, 2010), é 

representado pela totalidade do somatório de recursos que se deixa de aplicar nas atividades 

produtivas para pagamento de práticas corruptas. É um custo porque reduz a eficácia do 

investimento. É como se tivéssemos que desperdiçar dinheiro à toa. Em lugar de se utilizar o 

dinheiro para aquisição equipamentos com inovações tecnológicas e investir em qualificação de 

pessoal, pesquisar para desenvolvimento de tecnologias, desvia-se para o pagamento de propinas.  

 

Segundo Sullivan e Shkolnikov (2006, p. 16-18) a corrupção deve ser erradicada porque: 

a) fomenta    políticas   e   regulamentações  mal   orientadas  -   os   legisladores, em  sistemas  

    corruptos,  criam  políticas  e regulamentações que nem sempre trazem melhorias políticas e  

    econômicas   para   a   sociedade.  Ao   contrário,   elas  privilegiam  grupos   próximos   aos  

    tomadores   de   decisões  ou  que  subornam   autoridades  governamentais para a sanção de  

    legislação que beneficiem seus negócios;      

   b)   reduz   os   níveis  de  investimentos    -   corrupção encontra-se associada a elevado grau de  

    incertezas,  esse  efeito   negativo   afasta    investidores   domésticos   ou   estrangeiros.   Os    

    investidores,  em   última  análise,   evitam   ambientes em  práticas de corrupção constantes     

    porque   aumentam   os   custos   de  realização de negócios e desgasta o Estado de Direito; 

    c)  reduz  a  concorrência  e  a  eficiência -  O  número  de  empresas aptas a participar de uma  

         economia   de    mercado é limitado por práticas de autoridades governamentais que exigem  

         propina   para  fornecer   serviços   como   licenças  ou permissões para atuação empresarial  

         criando  ambiente  de  “comércio de privilégios governamentais”  que   força  empresas não  

         dispostas  ao  pagamento  de  suborno  a  ingressarem no mercado através da informalidade.  

         Essa prática favorece ao protecionismo comercial e resulta em má qualidade ou ineficiência  
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         na  produção  de   insumos   diminuindo  a  eficácia,  a  produtividade  e  a  competitividade,  

         prejudicando  os  consumidores  que  se  veem impedidos de adquirir tecnologia avançada e  

         bens   de  melhor qualidade disponíveis em pequena quantidade e a valores exorbitantes; 

d) diminui  a  receita  pública  de bens e serviços essenciais - A evasão fiscal, prática usual nos  

     países  corruptos,  é  ameaça ao fluxo de receita governamental por empresas informais não  

     declararem   lucros   e,   portanto,   não   pagarem   os   tributos   exigidos.   Ademais    uma  

     administração  composta  por fiscais corruptos criará oportunidades de práticas abusivas do  

     código   fiscal   impondo   às   empresas  legalizadas  negociatas  para  redução de possíveis  

     multas,  e   às  empresas inseridas na economia informal o pagamento de subornos em lugar  

     de  tributos  para  darem  continuidade  aos  seus  negócios  escusos, privando o governo de  

     recursos necessários para fornecimento de bens e serviços essenciais à população; 

e)  aumenta as despesas públicas - a corrupção põe em riscos políticas fiscais sólidas com a má  

    gestão  de  projetos  de  investimento  público  contribuindo  para  aumento   o déficit fiscal.  

    projetos  de  investimentos  públicos  muitas   vezes   são   oportunidades  para   autoridades  

    governamentais  obterem  vantagens  diretas  pela adjudicação de contratos a pessoas de seu  

    relacionamento  pessoal,  práticas  correntes  em países  em desenvolvimento como também  

    em    nações    desenvolvidas,    quando    projetos   não   são   concluídos,   e   os    recursos    

    desaparecem; 

f)  reduz   a   produtividade   e   desestimula  a  inovação - em sistemas corruptos, indivíduos e  

     empresas  perdem  tempo  e recursos com dedicação à corrupção, pagamento de subornos e  

     captação  de  agentes públicos corruptos, em detrimento de ações que motivem crescimento  

     e  desenvolvimento   através   de    incentivos   às inovações, pois nesses sistemas inexistem  

     instituições do Estado de Direito que protejam os direitos de propriedade; 

g)  aumenta  os  custos   da   atividade   comercial  -  os  gastos  com  suborno  de   autoridades  

     governamentais   oneram  os   custos   das   atividades   comerciais,  pois  esses   custos  são  

     transferidos   para  os   consumidores  sob   a   forma   de   preços acima do valor real ou de  

     produtos  de  qualidade  inferior,   o  que   age  como  barreira  e limita entrada de empresas  

     concorrentes no mercado; 

h)  reduz   os   níveis  de  crescimento -  pequenas empresas são as maiores prejudicadas com a  

     corrupção   por  não  suportarem  seus  custos   elevados,   para   elas,   que  sobrevivem em  

     ambientes   altamente   competitivos,   é   grande   a  dificuldade  em   repassar os custos da  
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     corrupção para os seus clientes. A inviabilidade   de  sobrevivência  das pequenas empresas  

     prejudica   também a  taxa  de crescimento da  economia, já que, na maioria das economias,  

     as  empresas de pequeno porte são o motor que acelera o crescimento; 

i)  reduz  os  níveis  de emprego do setor privado - A criação de barreiras para entrada no setor  

    formal   e  os  custos elevados das atividades comercial impostos pela corrupção, são fatores  

    preponderantes   para   a   redução   de   empregos   no   setor   privado,   pois   diminuem   a  

    probabilidade de crescimento e expansão das empresas; 

j)  reduz  a  quantidade  de  empregos  de  qualidade no setor público - governos corruptos têm  

    como  práticas  usuais  a oferta de empregos mal remunerados para apadrinhar constituintes.  

    Há  também,  nos  sistemas  corruptos,  baixa  qualidade de empregos porque as autoridades  

    governamentais  gastam  recursos na extorsão de subornos ao invés de aplicar esses recursos  

    em qualificação para melhoria dos serviços prestados; 

k) exacerba a pobreza e as desigualdades:  

 

                                                          "A corrupção condena milhões a viver na pobreza."  
                                                                                              Transparência Internacional 
 

      O   potencial  de renda dos pobres é reduzido pela corrupção que diminui as oportunidades    

      de  emprego  no  setor privado e limita a destinação de recursos para aplicação em serviços  

      públicos essenciais à população, ampliando a desigualdade social; 

 l)  corrói  o  Estado  de Direito - as autoridades governamentais não são responsabilizadas por  

      suas  práticas corruptas em função da cultura criada pela corrupção nos sistemas corruptos,  

      onde  as  leis  não  são  cumpridas   com  constância  e  justiça,  importando mais quem é o  

      indivíduo, quem ele conhece e o quanto se dispõe a pagar;  

m)  impede  reformas  democráticas voltadas para o mercado - a criação e desenvolvimento de  

      instituições  que  viabilizem  a  aplicação  de  leis  e  garantam  processos  transparentes   e  

      inclusão de formulação de políticas é primordial na construção de economias de mercado e  

      de  sociedades  democráticas. No  entanto, em sistemas corruptos autoridades responsáveis  

      por  reformas certamente não adotam medidas que limitem possibilidade de se locupletar; 

n)   aumenta   a   instabilidade   política  -  a   disseminação   de   corrupção   contribui  para   a  

      instabilidade   política  ao  revoltar e encorajar a população a se manifestar contrária a essa  

      práticas com o intuito de deposição das autoridades governamentais corruptas; 
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o)  contribui para o aumento dos índices de criminalidade - a criação de uma sociedade na qual  

      as  instituições  legais,  judiciárias  e  de  fiscalização  são  ineficazes  é  resultante  de uma  

      corrupção   generalizada   que  fomenta  um  sistema  que  despreza  o  Estado  de   Direito,   

      viabilizando  a  criação de um ambiente propício para ilegalidades onde impera a trapaça, a  

      má-fé e a fraude, onde crimes políticos e corporativos fomentam o crime organizado. 

 

A percepção de que a corrupção impede o desenvolvimento, distorce a concorrência, interfere 

na competitividade  e  produtividade, nega aos mais necessitados o acesso a serviços básicos, e 

gera instabilidades e inseguranças é ainda muito recente. Essa nova visão dos prejuízos 

causados pela corrupção tem motivado a governos, de forma gradual, a reconhecer e apoiar o 

papel essencial da sociedade civil para implementar iniciativas para melhoria da governança. 

 

 

2.4.8. Combate à corrupção  

 
 
“Mas, onde eu deveria  começar? 
O mundo é tão vasto, começarei com o meu país, 
que é o que eu conheço melhor. Meu país, porém, 
é tão grande. Seria melhor começar com minha 
cidade. Mas minha cidade também é grande. 
Seria melhor eu começar com a minha rua. Não: 
minha casa. Não: minha família. Não importa. 
Começarei comigo mesmo!  
                                                         Elei Wiesel 

 

São devastadores os custos políticos e socioeconômicos provocados pela corrupção, fenômeno 

mundial que compromete a legitimidade política, fragiliza as instituições democráticas e os 

valores morais da sociedade, gera, ainda, incerteza no mercado econômico. 

Diferentemente do que se pensa,  o fenômeno da corrupção não é prejudicial somente para 

governos, ele afeta também, indiscriminadamente, cidadãos, entidades públicas e instituições 



120 
 

privadas, interferindo nos mecanismos de livre concorrência de mercado, comprometendo o 

desenvolvimento econômico e dificultando investimentos. O prejuízo estende-se a todo o país, 

tornando-se indispensável que se busque manter a corrupção sobre controle. Para tanto faz-se 

mister o empreendimento de esforços de cidadãos, sociedade civil, governo e, em especial, do 

empresariado da iniciativa privada, para, solidários num mesmo projeto,  estabelecer um 

ambiente de  integridade  na esfera pública e na esfera privada. 

Adquire especial importância a participação do empresariado privado no embate contra  a 

corrupção, pois a prática desse fenômeno, aparentemente, propicia a ele vantagens imediatas, mas 

a realidade dos fatos mostra que a distorção da  competitividade estabelece processos de 

concorrência desleais e predatórios,  o que cria um cenário de instabilidade e insegurança no 

meio empresarial, inviabilizando investimentos, onerando produtos e serviços, reduzindo 

drasticamente possibilidade de obtenção de lucros  a longo prazo. 

Exatamente por isso, na atualidade, se expande a responsabilidade social de empresas que  

incorporam o compromisso   de lutarem pela integridade dos negócios,  empreendendo  combate 

à corrupção através de otimização da governança corporativa com medidas contrárias às práticas 

ilegais e antiéticas de concorrência. 

As empresas do setor privado de qualquer área de atuação, de microempresas às empresas de 

grande porte, são partes interessadas na prevenção e combate para a obtenção de um ambiente 

favorável no qual impere a integridade dos negócios e prospere a competitividade, precisam, 

então, atuar de modo decisivo nessa batalha contra esse mal, gerador de instabilidade, 

ineficiência e acréscimos de custos injustificáveis para a sociedade como um todo. 

 
 
 
“O custo extremamente elevado da corrupção no Brasil prejudica o aumento da renda 
per capita, o crescimento e a competitividade do país, compromete a possibilidade de 
oferecer à população melhores condições econômicas e de bem estar social e às 
empresas melhores condições de infraestrutura e um ambiente de negócios mais estável. 
A corrupção pode prejudicar seriamente o desempenho econômico de um país.  Entre 
uma série de problemas, a corrupção afeta as decisões de investimentos, limita o 
crescimento econômico, altera a composição dos gastos governamentais, causa 
distorções na concorrência, abala a legitimidade dos governos e a confiança no Estado. 
Por meio desses fatores, a corrupção compromete a competitividade do país, na medida 
em que aumenta o custo do investimento produtivo e prejudica a estabilidade do 
ambiente de negócios” (CENTRO DAS  INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO 
PAULO/CIESP, 2011). 
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2.4.9. Responsabilidade do Meio Empresarial 
 

 

 

Normalmente, segundo certifica Hess (2009), quando o assunto é corrupção nas empresas, a idéia 

que se aflora é a de pagamentos ilícitos a funcionários públicos para obtenção de vantagens em 

licitações do Poder Público ou favores governamentais,  no  entanto, essa é uma pequena parcela 

dos riscos de corrupção com os quais as empresas convivem ao longo de toda sua cadeia de valor. 

Nessa cadeia de valor das empresas  a corrupção pode se fazer presente em todo o processo, 

desde a aquisição de insumos, se estendendo pelas operações internas para agregar valor aos 

produtos, até a venda final, concretizando-se com a distribuição ao cliente consumidor da esfera  

pública ou da própria iniciativa privada. As pessoas envolvidas em todas essas etapas produtivas, 

negociando contratos com fornecedores de insumos, com prestadores de serviços terceirizados ou 

com clientes, têm inúmeras oportunidades de participação em práticas corruptas com aceite de 

pagamentos ilícitos ou outros favores em troca de acordos comerciais que não representam o 

melhor interesse de seu empregador. 

Existe,  nessas negociações, expectativa de  que  essas  práticas  espúrias  representem  

acréscimos no valor da fatura entre 10% e 50%, às vezes mais, com repasse do valor extra ao 

responsável pela tomada de decisões. O choque não é proveniente da esperada corrupção no setor 

público, mas da corrupção no setor privado, incluindo especialmente empresas multinacionais.  

  

“Não é somente nas relações com clientes e fornecedores que as empresas enfrentam 
riscos de corrupção. A corrupção também ocorre dentro das empresas, solapando 
consideravelmente seu desempenho. Empresas não são entidades monolíticas. De certa 
forma, elas são ‘joint ventures’ que reúnem proprietários, investidores, funcionários e 
executivos, todos com diferentes papéis, responsabilidades e interesses. 
Consequentemente, poderes específicos são definidos, negociados, alinhados e  
protegidos por uma série de direitos, responsabilidades e procedimentos codificados, 
legais e contratuais, poderes esses segundo os quais a empresa é gerida e controlada. No 
entanto, esse sistema de governança corporativa é suscetível, de muitas maneiras, a 
abusos do poder confiado visando ao benefício privado — como a corrupção é 
normalmente definida. 
Aos executivos é concedido o poder de administrar as operações cotidianas de uma 
empresa, poder esse que pode ser utilizado de maneira oportunista para buscar lucros de 
curto prazo que influenciam seus bônus, em detrimento da lucratividade de longo prazo.  
[...] Esses riscos de corrupção dentro das empresas ganham realce em um contexto de 
cultura empresarial em transformação que fornece um campo fértil para fraudes” 
(ALDRIGHI, 2009).   
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Nas histórias que envolvem corrupção na política brasileira, os escândalos, em geral, são focados 

pela imprensa nacional tendo como vilões apenas os corruptos pertencentes aos quadros  do 

poder público. Não se dispensa a mesma  atenção para divulgação da vilania dos corruptos do 

setor privado, o corruptor  ativo,  o que reforça a convicção de que, para se combater a corrupção 

de forma efetiva no país, é preciso,  também com ênfase, atacar e desmascarar a outra face do 

crime. 

“Suspeita de propina 
Dono da Ricardo Eletro e auditor da Receita são condenados por corrupção 
Plantão | Publicada em 08/08/2011 às 17h22m 
Lino Rodrigues 
SÃO PAULO - O empresário Ricardo Rodrigues Nunes, dono da rede de varejo Ricardo 
Eletro, e o auditor da Receita Federal, Einar de Albuquerque Pismel Júnior, foram 
condenados a 3 anos e 4 meses e 4 anos de prisão, respectivamente, por corrupção ativa 
e passiva. Nunes, que responde a ação em liberdade, é acusado de pagar propina ao 
fiscal da Receita em São Paulo para que não fosse autuado por sonegação fiscal. O 
advogado do empresário, Nélio Machado, já entrou com recurso no Tribunal Regional 
da 3a. Região em São Paulo para anular a condenação. Para o advogado, o empresário 
foi "vítima de extorsão" pelo fiscal federal. "Ele (nunes) vinha sendo extorquido e 
pressionado por esse fiscal há algum tempo", argumentou o advogado. A condenação do 
auditor a 4 anos de prisão se deu depois de ele ser preso em flagrante em setembro do 
ano passado com com cerca de R$ 60 mil, em notas de reais e dólares, na saída de uma 
das lojas da Ricardo Eletro, na zona Sul de São Paulo. A Polícia também encontrou mais 
dinheiro (reais, dólares e euros) e uma máquina de contar notas em sua casa. Os 
advogados de Albuquerque também recorreram da sentença, mas ainda não conseguiram 
um habeas corpus para libertá-lo. Nunes e Albuquerque foram condenados por 
corrupção no dia 13 de junho de 2011 pelo juiz Hélio Egydio Nogueira, da 9a. Vara 
Federal Criminal de São Paulo. O processo corre em segredo de justiça” (RODRIGUES, 
2011). 
  

 

A corrupção é uma via de mão dupla, por um lado circula o corrupto ativo, por outro o corrupto 

passivo propenso a se subornar por saber existir quem o possa corromper no intuito de se 

beneficiar. 

A integridade das empresas em relação aos seus stakeholders é um dos requisitos principais  para 

exercitar com competência suas atividades profissionais, é também importante diferencial para a 

excelência dos negócios. Não se deve admitir que funcionários usem  de sua posição, cargo ou   

função para obter qualquer espécie de cortesia que possa suscitar conflitos de interesses entre o 

público e o privado. Aceitar, respeitar e tratar todos como iguais é condição fundamental para a 

realização de objetivos. Todos devem agir com honestidade, transparência e integridade nos 

contatos com fornecedores, prestadores de serviços ou parceiros comerciais, pautando suas 
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decisões em fatores técnicos e na qualidade de produtos e serviços, sempre baseados em 

princípios éticos. 

Quase sempre cabe às empresas da iniciativa privada, através de seus prepostos e com intuito de 

se beneficiarem de forma indigna, o papel de corromper. Por isso a elas, empresas privadas, 

cabem a incumbência e responsabilidade de interromper o círculo vicioso presente nas interações 

corruptas com setores do poder público, promovendo permanentemente o controle interno, a 

transparência de suas ações, adotando um código ético de conduta para coibir práticas ilegais, 

sinalizando com essas medidas, ao governo e à sociedade, sua disposição em contribuir com a 

melhoria da estrutura de governança do país e com o desenvolvimento sustentável da nação. 

Empresas preocupadas em relacionar-se com base em princípios éticos estão orientadas por 

valores e importam-se tanto com sua disseminação quanto com a avaliação da sociedade, do 

governo e do setor privado relativas a esses princípios. Portanto, dar transparência a suas ações, 

prestar contas à sociedade e ter a transparência como uma das bases de seu desenvolvimento 

sustentável são atitudes que refletem e confirmam compromissos da empresa com uma gestão 

íntegra em consonância  com os interesses de toda a sociedade, asseguram estudos da 

Controladoria Geral da União (CGU, 1996). 

 
   
 

“O setor privado tem um papel importante e cada vez maior no avanço do bem-estar das 
sociedades, comunidades e dos indivíduos. Ele pode contribuir para a geração da riqueza 
econômica que liberta as pessoas da pobreza e amplia o acesso à saúde, educação e 
outros serviços públicos essenciais. Pode gerar oportunidades econômicas para satisfazer 
as ambições de jovens, de pobres, dos cidadãos privados de direitos e todas as pessoas 
que trilham seus caminhos individuais para uma melhora contínua e um futuro próspero 
para as suas famílias. Pode gerar idéias, inovação e melhorar a eficiência no uso de 
recursos, ajudando a resolver os atuais desafios ambientais” (TRANSPARENCY 
INTERNATIONAL, 2009, p. 1 ).            

 
 

2.4.10.  Proposições para combate à corrupção 

 

São várias as frentes de ações de combate embasadas nas experiências adquiridas por países na 

luta contra a corrupção através de estratégias que propõem reformas políticas e institucionais, 
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quer por criação ou aperfeiçoamento de regras ou por melhorias nas estruturas de incentivos que 

propiciem maior lucratividade às condutas éticas do que ao oportunismo. 

Mariano Grondona, em advertência na qual declara a impossibilidade de se extirpar a corrupção, 

mas, sim, controlá-la, apresenta  El arsenal contra La corrupción  na Argentina: 

 

 
      “.Uma campanha de mobilização geral contra a corrupção; 

. A formação de  comissões especiais para examinar os casos denunciados e levá-los 
à Justiça, se os Poderes Legislativos e Judiciário se mostrarem inoperantes; 
. Formação dos servidores públicos a partir da moral administrativa; 
. Reconstrução da moral da sociedade em todos os setores e níveis, através da 
educação ética e cívica; 
. Desenvolvimento institucional dos órgãos de controle; 
. Privatizações, como forma de reduzir o campo de incidência da corrupção pública; 
. Eleição de Presidentes e Governadores honestos; 
. Além do voto, agregar formas de mobilização popular: cartas de leitores, presença 
em programas de TV, manifestações em praças públicas; 
. Punição exemplar de alguns corruptos notáveis; 
. Exigir das empresas  multinacionais os mesmos critérios éticos que são exigidos 
em seus países, mediante convênios, proibindo-as de perpetrar atos de corrupção” 
(GRONDONA, 1993 apud  BRÜNING, 1997, p. 102). 

 

Um programa anticorrupção, segundo Mbaku (1996 apud FIESP, 2010), precisa ser elaborado 

considerando-se  o impacto que as normas vigentes exercem no comportamento de indivíduos de 

determinada sociedade, iniciando-se com novas regras que determinem a obtenção dos resultados 

desejados, e restringindo a capacidade governista de prover uma legislação que favoreça 

interesses especiais. Esse resultado será positivo caso as regras estabelecidas implementem 

sistema de incentivos lucrativo para o investimento produtivo, desmotivando o oportunismo com 

regras que garantam direitos de propriedade, contenham dispositivos de efetivo e eficiente 

cumprimentos de leis, e restrinjam aplicações ineficientes de recursos pelo governo. 

 
Segundo Meagher, Collier  e Abed, Davoodi (1997, 2000, 2000 apud  FIESP, 2010) ações 

anticorrupção podem se abordadas sob três aspectos: 

a) limitação do poder discricionário de funcionários dos setores públicos e privados através  

    de medidas legais e administrativas que determinem de forma clara e completa limites para      

    as tomadas de decisões; 



125 
 

b)  estabelecimento  de  condutas  de  comportamentos  claros  e  transparentes,  tanto  no setor    

     público  quanto  no privado, para  promoção da  boa governança, com incentivo às delações  

     e  imposição de  sanções  que, exemplarmente, punam com rigor os infratores. Para tanto, é  

     necessário  implantar  um sistema de cumprimento efetivo das leis, por meio de um sistema  

     judiciário  independente   e   eficiente,  realização   de   auditorias,  e  supervisão  das  casas  

     legislativas; 

c) inviabilização  de  práticas  corruptas  por  meio de implementação de reformas econômicas  

    que reduzam custos, ampliem transparências de informações e  simplifiquem procedimentos  

    administrativos, legais e tributários. 

 
Uma proposta anticorrupção para o Brasil pode, segundo estudos da FIESP (2010), se  subdividir   

em reformas políticas e econômicas: 

      a) reformas institucionais; 

          - reforma política: 

             . reavaliação  da  questão  da  representatividade  para  que  a  sociedade  controle    seus   

               representantes, 

             . estabelecimento   de   regras   para    transparência   do  financiamento   de    campanhas  

               Eleitorais, 

          -  reforma do sistema judiciário: 

             . redução  da  percepção  de impunidade e certeza de rápida punição   através  de  novas  

               leis  e  limitação do número de  recursos, 

          -  reforma administrativa: 

             . redução do poder do Executivo para nomear pessoas para cargos de confiança,  

      b) reformas econômicas; 

          -  reforma fiscal: 

             . controle  rígido dos procedimentos licitatórios e outros gastos públicos sujeitos a prática  

               de corrupção, 

             . obrigatoriedade  da  execução   orçamentária,  com  redução  do  poder discricionário do  

               Estado,  

             . execução de compras por processo eletrônico, 

           - reforma do sistema tributário: 

             . incentivar a transparência e clareza do sistema, 
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             . evitar alterações casuísticas no Código Tributário Nacional para maior previsibilidade  

               do  ambiente de negócios, 

           - reforma microeconômica: 

             . independência e autonomia operacional das agências reguladoras, 

             . estímulo para participação da sociedade sobre o controle da administração pública, com  

               promoção da independência dos meios de comunicação. 

 
 
 
 “Com a evolução da sociedade, a democracia direta passou a ser substituída pela 
democracia representativa. Com a democracia burguesa, surgem os parlamentares, que 
não representam interesses específicos do povo, mas seus próprios interesses ou 
interesses de uma elite. Surge então a classe dos políticos profissionais, que muito bem 
sentenciou Mas Weber: “Políticos profissionais não vivem para a política, mas vivem da 
política” (PIRES, 1986 apud BRÜNING, 1997, p. 115). 
 
 

 

                        Marcha contra a corrupção, Brasília/DF – 07 de setembro de 2011. 

“A corrupção lesa cada um de nós, cidadãos, que somos, enquanto povo, o único titular 
do Poder, já que os governantes são meros representantes nossos no exercício do nosso 
poder de legislar, de executar e de judicar. 
Porque somos os lesados não podemos permanecer inertes ou nos contentar, apenas, em 
sentir indignação. Agir é preciso, pois só assim o conceito de cidadania, fundamento do 
Estado brasileiro (art. 1, II, da Constituição Federal) e os objetivos antes referidos 
deixarão de ser mero discurso retórico, totalmente divorciado da realidade. É preciso que 
a nossa Constituição escrita seja uma Constituição real e não obra de ficção” 
(ALVARENGA, 1996). 
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3.   METODOLOGIA 
  
 

No trabalho ora apresentado, a pesquisa é, quanto aos procedimentos técnicos para a consecução 

de seus objetivos, uma pesquisa bibliográfica exploratória. Apresenta-se como fator  relevante 

dessa pesquisa a realização de revisão da literatura  para seleção de documentação, percepção   

ampla  do  fenômeno  observado, e  para  delimitação do tema  pesquisado. 

Busca-se, dessa forma, também realizar  análise  da  literatura publicada para fundamentação de 

um quadro teórico e  criação  de  uma  estrutura  conceitual  que propicie roteiro e sustentação 

para o desenvolvimento da pesquisa. Assim, neste trabalho, faz-se uma revisão sobre os temas 

Administração, Licitação e Controle, seguidos de apresentação da evolução do  conceito e 

definição  do  vocábulo “Corrupção”, e repercussões que tem esse fenômeno provocado no Brasil 

até a atualidade. 

No tópico pertinente  a resultado da pesquisa, é apresentada uma pesquisa realizada em 2003 

através de questionário subdivido em percepções, experiência e comportamento das empresas 

pesquisadas. Esse questionário é disponibilizado na Internet pela “Kroll The Risk Consulting 

Company - Brasil e a ONG Transparência Brasil”, com intuito de se conhecer qual a percepção 

do empresariado brasileiro no que é pertinente à corrupção que acomete o setor privado 

brasileiro. As respostas obtidas nessa pesquisa revelam encontrar-se a corrupção como quesito 

preponderante em termos de interferência no desenvolvimento empresarial nacional. 

Sequencialmente é realizado um  “Estudo de Caso” sobre análises e decisões prolatadas em 

acórdão de processos  já transitados em julgados no tribunal de contas, quando o autor, à luz da 

lei e para comprovação do pressuposto deste trabalho, realiza estudo  para constatar a correção ou 

incorreção das decisões proferidas por juízes desse tribunal acerca de atos administrativos 

públicos ilícitos no âmbito   da  Administração  de uma autarquia federal. Tratam esses atos de  

procedimentos decorrentes de processos licitatórios quando do recebimento do material ou 

serviço prestado, e de aditamentos de seus respectivos termos contratuais, onde  encontram-se 

procedimentos que buscam burlar a lei fundamentado-se em poder discricionário do 

administrador, informações fraudulentas por meio de documentos ou oitivas de servidores, ou 



128 
 

alegações sem embasamento legal, todos contrariando flagrantemente a legislação específica 

configurando-se em crime que lesa o patrimônio e interesse públicos.  

Assim, através desse exame a práticas administrativas escusas, avaliação de decisões equivocadas 

e de qualidade duvidosa proferidas em acórdão de órgão de controle externo,  demonstra o autor, 

exitosamente, que o “Controle Interno”  é  o  instrumento  adequado e  eficaz  para,  ante  a  

impossibilidade de extinguir, minimizar a prática de corrupção no âmbito da Administração 

Pública brasileira,  por propiciar a constatação de práticas lesivas  que dificultam a obtenção de 

melhores resultados em procedimentos de licitação pública.  

Esse estudo traz, ainda, transparência à realidade das ocorrências de práticas corruptas, fraudes, 

desvios e omissões, entre outras ilicitudes cometidas por agentes públicos e integrantes da  

iniciativa privada, em proveito do entendimento da viabilidade e da importância que devem ser 

creditadas à utilização do instrumento administrativo  “Controle  Interno” no combate, diário e 

incessante, às ilegalidades inúmeras que nos dias atuais assolam o Poder Público. 

 

As fontes utilizadas na pesquisa bibliográfica para consecução deste trabalho foram, 

preferencialmente, e em sua maior parte, as fontes primárias, sendo que  fontes secundárias foram 

utilizadas em função da sua relevância para o desenvolvimento do tema, ante a inviabilidade de 

acesso aos documentos originais.  

Para  realização  de “Estudo  de  Caso” que confirme  o pressuposto deste trabalho, foram   

também  pesquisados  documentos  oficiais, quais  sejam,  processos  administrativos de 

autarquia da Administração Pública Federal, acórdãos de tribunais de contas  e editais de 

licitação. 

Não obstante revistas, jornais, periódicos, entre outros, não serem recomendados no meio 

acadêmico para efeito de trabalhos  científicos, os mesmos também foram utilizados como fontes 

nessa pesquisa,  especialmente,  por   tratar-se  a  corrupção de  um  tema  atualíssimo,  com  

repercussão  diária  na  imprensa  escrita,  falada  e televisada. Foram realizadas ainda  relatórios, 

estudos com dados estatísticos editados e elaborados por entidades governamentais, empresas 

privadas, ONG’s, todos   disponibilizados  por  meio   eletrônico.  Destarte, o autor, através 
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dessas fontes não usuais no meio acadêmico, busca tão somente, e apenas, trazer ao 

conhecimento do leitor a percepção da sociedade sob a ótica dos profissionais dos meios de 

difusão da informação. 
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4.  CONSTATAÇÃO:    “Controle  Interno - instrumento adequado e eficaz para coibir   

                                         desvios nos procedimentos administrativos de licitação pública”. 

 

4.1. Estudo de Caso - Contraposição entre atuação do Controle Interno no decorrer dos atos 

administrativos da licitação versus atuação do Controle Externo do TCU em julgamento posterior 

à licitação concretizada aquisição e liquidada a despesa. 

 

Esse estudo tem  como premissa o disposto  na  Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal:  
 

“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”.  
 
Nela há a obrigatoriedade de controle pela Administração Pública de seus próprios atos, devendo 
revisá-los quando eivados de vícios. 
 

A adequação e eficácia do Controle Interno para minimizar desvios em licitação pública é 

decorrente da presunção da existência de um Controle Interno competente e independente,  que 

atue preventiva, concomitante e corretivamente quanto aos procedimentos licitatórios nos órgãos 

da Administração Pública, e a partir da eficaz realização das atividades de: 

- controle Interno da licitação, segundo Guimarães (2002), em três formas: orçamentário e 

financeiro, da legalidade do ato convocatório pelo órgão licitador e relacionado à possibilidade de 

homologação, revogação e anulação do certame. 

. O controle orçamentário e financeiro embasado na análise de elementos contidos na requisição: 

a autorização para abertura da licitação, constatação de real necessidade do negócio jurídico e 

existência de saldo na dotação orçamentária, e estimativa do impacto orçamentário-financeiro. 

Esse controle tem  por objetivo verificar a necessidade, legitimidade, oportunidade e 

conveniência da futura contratação; 

. O controle da legalidade do ato convocatório verifica se o mesmo se encontra em conformidade 

com o ordenamento jurídico, na forma do art. 38, parágrafo único, da Lei nº. 8666/93.  

. O controle relacionado à possibilidade de homologação é exercido para verificar se persistem os 

motivos de oportunidade e conveniência que ensejaram a autorização, bem como todas as 
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formalidades legais observadas nas suas diversas fases. Constitui-se em  controle da legalidade e 

de mérito. 

.  O controle quanto à revogação e anulação da licitação pode ocorrer a todo  momento desde a 

abertura da licitação. Na revogação deve existir fato superveniente relevante ao interesse público 

que desautorize a  contratação. A anulação deve pressupor vício ou ilegalidade no procedimento, 

repercutindo em obrigatoriedade para a autoridade, no sentido de restaurar a ordem jurídica 

violada. 

 

Um Controle Interno  quando empregado nas formas supra de modo a obstar a concretização de 

ilicitudes, torna-se-á, para a Administração Pública, um instrumento poderoso  para minimizar a 

ocorrência de desvios nos procedimentos licitatórios, fazendo com que se prevaleça a disposição 

contida no art. 3º  da Lei Nº. 8666/93, que determina:  

 
 
“A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, 
a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita 
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos”. 

 

 

Entretanto, se determinado órgão da Administração Pública não dispuser de tal estrutura que atue 

em tempo hábil para corrigir desvios,  estará a Administração Pública sujeita a fraudes com 

perdas irreversíveis, a considerar-se a ineficiência flagrante do Tribunal de Contas da União 

adiante apresentada. 

 

Para comprovação e legitimação do “Controle Interno” como instrumento imprescindível, o autor 

optou por buscar constatação em análises de decisões proferidas em acórdão por Ministro Relator 

do Tribunal de Contas da União / TCU, responsável pelo controle externo, em processo que relata 

denúncia de atos administrativos fraudulentos ocorridos no âmbito de uma autarquia pública 

federal.  

 

Foi selecionado, entre os casos disponibilizados pelo TCU na Internet, denúncia de fraude em 

procedimento licitatório ocorrido no CEFET-MG, por se tratar de caso  recente - 2006, em local 
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de trabalho do autor, e por nele estarem presentes uma diversidade de procedimentos ilícitos que 

permitem ao mesmo empenhar-se em estudos e análises da legislação licitatória para revelar ao 

leitor os intrincados detalhes engendrados pela Administração no intuito de burlar essa legislação, 

e convencer os incautos que  auditaram a malfeitoria travestida de legalidade. 

 

Assim, neste “Estudo de Caso” pretende-se, através de uma análise criteriosa e à luz da legislação 

vigente, contrapor decisões equivocadas desse tribunal, que absolvem administradores públicos 

em  julgamentos de seus atos administrativos que afrontam a legislação que regula a licitação 

pública, e, destarte, demonstrar  a eficácia que pode ser creditada ao Controle Interno, desde que  

o mesmo  se faça presente, e atue concomitantemente ao desenrolar dos atos administrativos, com 

independência e autonomia para intervir previamente e reprimir irregularidades em todas as fases 

do procedimento licitatório da Administração Pública, desde a demanda originária da aquisição 

do bem, ou da contratação da obra ou serviço, até a concretização final das cláusulas contratuais 

de garantia e “pós venda”.  

 

Cabe ao Controle Interno  detectar o ato administrativo ilícito  antes que o mesmo  se concretize e 

se efetue o pagamento da despesa como se perfeito, válido e eficaz, fosse. Não detectada a 

ilicitude ou desvio tempestivamente, ou seja,  a tempo de não se efetuar o pagamento  da despesa 

e, para administrativamente, proceder sua anulação no âmbito do órgão licitante, caberá ao 

Tribunal de Contas da União, posteriormente, e se acionado, tomar a decisão que embasada em 

subjetividades ou critérios políticos inconsequentes que,  como veremos nos casos a serem 

analisados adiante, não raramente,  destoa da letra fria da lei. 

 

Deve, pois, restar irrefutável que o essencial e  fundamental  é que a ilicitude não se apresente 

como um ato jurídico perfeito.  Ela, alvo dos procedimentos de Controle Interno, precisa ser 

detectada e  aniquilada no nascedouro, como um natimorto,  não pode ser permitido que ela se 

desloque do âmbito do órgão que lhe deu origem. Se ela, não obstante a ação do Controle Interno, 

sobreviver e alcançar o abrigo e jogo de cena dos tribunais de contas que se insinuam omissos e 

coniventes, serão os envolvidos agraciados com a benevolência ou incompetência desses 

tribunais para o trato com a coisa pública, e com a formalização, em plenário, de acórdãos que se 
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denotam verdadeiros acertos escusos que atestam a aprovação a práticas que lesam o erário e 

interesse públicos,  em troca não se sabe  exatamente de quê. 

 

4.1.1.  Fraude em Licitação e Contrato Públicos 

4.1.1.1.  Ilicitude – Recebimento de cadeiras em  desconformidade com Edital de Licitação 

Processo nº: 23062.001894/06-59 – Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas 

Gerais – CEFET-MG 

Pregão Eletrônico Nº. 041/2006  -  Aquisição de estação de trabalho e outros. 

 

Essa  fraude se apresenta  na modalidade Pregão Eletrônico nº. 041/2006, cujo objeto é 

“Aquisição de Estações de Trabalho e outros”. 

O pregão eletrônico  tem seus procedimentos licitatórios realizados  observando estritamente os 

princípios da licitação, desde a elaboração do  instrumento convocatório, passando pelas fases de 

habilitação e julgamento das proposta, até a elaboração da Ata de Adjudicação do “Item 12 -  

Cadeira fixa”, cuja empresa vencedora denomina-se “Art-Base Indústria e Comércio de Móveis 

para Escritório Ltda”. 

 

TRANSCRIÇÃO 1 

. Acórdão 1083/2009 – Plenário TCU (vide apêndice) 

[...] 

2. Conforme sintetizado pela Secretaria de Controle Externo no Estado de Minas Gerais /  

Secex/MG na instrução inicial de fls. 98-102 do vol. principal, são apontadas as seguintes 

ocorrências: 

    2.1. Ilegalidade, fraude em licitação pública, prevaricação, abuso de poder  

           2.1.1. Pregão eletrônico 041.2006, para aquisição de estação de trabalho e outros:  

           [...] 

           c) aquisição de cadeiras que não correspondiam às especificações contidas no edital de 

licitação, após parecer favorável à aquisição da cadeira apresentada como amostra; 

[...] 
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. Voto do Ministro Relator  José Jorge de Vasconcelos de Lima  

 

[...]  

3. Quanto à admissibilidade, faço a ressalva inicial de que parte significativa das ocorrências 

indicadas na Denúncia (subitens 2.1.1 / alíneas "a" e "b" [...] do Relatório precedente) não 

ensejam o seu exame por este Tribunal, tendo em vista o que dispõe os arts. 234 e 235 do 

Regimento Interno do TCU. 

I .  quanto ao Pregão eletrônico 041.2006, para aquisição de Estação de Trabalho e Outros, 

foram adquiridas, da empresa Art-Base Indústria e Comércio de Móveis para Escritórios Ltda., 

203 cadeiras que não correspondiam (ausência de estofamento) às especificações do Anexo I do 

edital - Termo de Referência - item 12, caracterizando inconformidade com o objeto adjudicado 

no procedimento licitatório, com inobservância do princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório, contido no caput do art. 3º da Lei 8.666/1993; 

- Responsável: Flávio Antônio dos Santos, Diretor-Geral do CEFET/MG. 

[...] 

9. Na primeira situação (item I acima), consoante informado na instrução de fls. 141-145 vol. 

principal (subitem 2.3), verificou-se o saneamento da irregularidade apurada, consistente na 

desconformidade das especificações dos móveis adquiridos (cadeiras) com aquelas constantes do 

edital do Pregão Eletrônico n.º 041.2006, por meio da colocação posterior, por parte da 

empresa fornecedora, do estofamento faltante. 

[...] 

. Análise (do autor) à luz da Lei n° 8666/93  

 

Especificação do Instrumento Convocatório  

Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 041/2006 

Item- 12: “Cadeira fixa, tipo empilhável, assento e encosto moldados anatomicamente em 

madeira compensada de 11 mm no mínimo, estofados com espuma de alta qualidade  e 

revestida com tecido 100% poliéster com capacidade térmica isolante  que absorve o excesso de 

umidade natural do organismo, na cor azul, a ser aprovada pelo requisitante através de amostra. 

Assento com bordas arredondadas e encosto com correto apoio lombar para proporcionar 

conforto adequado ao usuário. Base fixa tipo trapezoidal empilhável. Em aço tubular ABNT 
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1010 com diâmetro de 16mm no mínimo, e espessura de parede do tubo de 1,9mm  no mínimo, 

curvado pneumaticamente. Pintura eletrostática com tinta a pó, à base de resina epóxi na cor 

preta, após processo para eliminação das impurezas das peças através de fosfatização, processo 

anti-ferruginoso com banhos desengraxantes, água quente, decapagem, água fria e neutralizador 

ou processo similar. Dimensões: altura total 74 cm, profundidade total 51 cm, largura total 48 

cm, e altura do solo ao assento 47 cm. Dimensões do encosto: 40 cm de largura, 16 cm de altura. 

Tolerâncias dimensionais de mais ou menos 2mm.” (Grifo do autor)  

No ato administrativo de Tombamento Patrimonial dessas cadeiras, constatou-se uma primeira 

ilicitude. Inicialmente, verificou-se que das 407 cadeiras adquiridas, 223 delas encontravam-se 

sem os estofados do assento e encosto, que, nesse modelo de cadeiras, são removíveis. Esse fato 

foi relatado no respectivo Processo Administrativo, por meio de despacho ao requisitante 

responsável pela avaliação da amostra das cadeiras, que, então, advertiu ao fornecedor, que 

providenciou a regularização com a entrega dos estofados faltantes.  

Posteriormente, ao se verificar,  no instrumento convocatório, a descrição  exata dessas 407 

cadeiras, o pregoeiro constatou que todas elas apresentavam, em  suas características,  

irregularidades insanáveis. Não se tratava de cadeiras com “assento e encosto moldados 

anatomicamente em madeira compensada de 11 mm no mínimo”, mas, sim,  de  cadeiras 

confeccionadas em polipropileno (resina plástica), cuja estrutura e  medidas, também, não 

correspondiam ao determinado no instrumento convocatório. 

Ao Diretor Geral, quem homologou a aquisição das cadeiras, foi imediatamente encaminhado 

parecer contrário à essa contratação, sugerindo que fossem elas substituídas , em sua totalidade, 

por cadeiras de modelo idêntico ao proposto pelo fornecedor, cujas características apresentavam-

se detalhadas em suas proposta,  em perfeitas consonância com o especificado instrumento 

convocatório. 

O Diretor e Ordenador de Despesa do CEFET-MG,  decidiu, então,  pela não devolução dessas 

cadeiras, por entender, após parecer do requisitante, que as cadeiras  propícias à Administração  

seriam exatamente do mesmo modelo das cadeiras já entregues. Ao invés de decidir pela troca 

das cadeiras, ou então, optar pelo cancelamento da aquisição desse item, com alegações de 

interesse público, e, imediatamente após, requerer a abertura de nova licitação com alterações de 
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suas características para aquisição das cadeiras idênticas àquelas já entregues, o Diretor Geral, 

simplesmente, optou por dar o assunto por encerrado, mantendo a aquisição das cadeiras com 

características irregulares, sob a alegação seguinte: “Reitero a determinação de que o material 

seja pago e patrimoniado em razão de se tratar de mobiliário de padrão e qualidade superiores 

ao licitado, portanto, mais vantajoso para a Adm. Pública. Encaminhe-se”. 

Desta forma, se consumou a fraude, a Administração “comprou gato por lebre”, dando origem à 

denúncia.  

Neste caso, ora apresentado, a ilicitude configurada  como fraude à licitação ocorre 

posteriormente aos atos de responsabilidade da Comissão de Licitação, no preciso momento em 

que se deu a análise da amostra e o recebimento do bem, para posterior pagamento e tombamento 

do mesmo, com características físicas em flagrante desconformidade com aquele adquirido pela 

Administração. 

-  Ao Controle Interno competiria intervir tempestivamente ao detectar que: 

. O requisitante ao avaliar a amostra apresentada deveria se ater e considerar, estritamente, apenas 

as especificações por ele reivindicadas e previstas no instrumento convocatório para sua análise.  

. As cadeiras apresentadas e recebidas pelo órgão licitante não atendiam, na íntegra, às 

especificações do instrumento convocatório.  

. A análise de valor feita pelo administrador a respeito das cadeiras, declarando-as mais propícias 

ao interesse público,  foi embasada em seu subjetivismo. A esta altura do procedimento licitatório 

as únicas cadeiras propícias seriam aquelas julgadas vencedoras e adjudicadas pela Comissão de 

Licitação, posteriormente,  homologadas pelo Ordenador de Despesas. 

. Ao perceber que as características dessas cadeiras eram mais vantajosas para a Administração, o 

requisitante deveria exarar parecer fundamentado, justificando seu entendimento, e, 

imediatamente, propor a anulação do item pertinente, retificando a requisição inicial com a 

solicitação de nova licitação para a aquisição de cadeiras, elaborando, então, nova descrição em 

conformidade com o bem desejado, o que poderia redundar em vantagens que iriam  muito além 

daquelas que se julgou obtidas nessa contratação irregular, face o princípio da competitividade. 
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. Houve falha no ato administrativo de  recebimento  do objeto contratado, pois esse ato em um 

procedimento licitatório está claramente  regulamento no artigo 73, inciso II, alínea “a” e “b”, da 

Lei nº. 8666/93, que dispõe: “Art. 73 – Executado o contrato, o seu objeto será recebido: II – em 

se tratando de compras ou de locação de equipamentos; a) provisoriamente, para efeito de 

posterior verificação da conformidade do material com a especificação;  b) definitivamente, após 

a verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação”.  

Assim, o Controle Interno, seguramente, constataria que  a concretização desse ato  

administrativo  se configurou como fraude à licitação, por violar os princípios seguintes: 

  a) vinculação ao  instrumento  convocatório,  princípio  básico da licitação. Estabelecidas  

                 as regras do  certame,  tornam-se   inalteráveis   para    aquela    licitação durante  todo     

                 o    procedimento.  Se   no   decorrer   da  licitação,   a    Administração entender    por      

                 sua   inviabilidade,  em  nome  do  interesse   público deverá    invalidá-la   e   reabri-la  

                 nos moldes que acreditar ideais.  De forma  diferente  incorre em  ilegalidade,    que no  

                 caso    em tela, configurou-se em fraude à licitação. 

b)  O   Administrador   Público  ao  alegar  ser    o   “mobiliário  de  padrão  e   qualidade  

      superiores ao licitado, portanto, mais vantajoso para  a Administração    Pública”,faz 

      uma análise de valor, fundamentada no subjetivismo, usando o “Poder Discricionário”  

      de   forma    abusiva   e  ilegal.  Afronta   a  legislação   e  comete  ato  fraudulento  ao  

      contrariar   o   princípio  da legalidade, que  pressupõe,  como  princípio    consagrado, 

      que   a   Administração  Pública   encontra-se   submetida  aos   mandamentos  da   lei,    

      dela   não  podendo   se  desviar   sob  pena  de   invalidação  do  ato administrativo   e 

      responsabilização   por   ato  ilícito,  com  as  sanções  previstas  em  lei. Ao exceder  e  

      cometer  abuso  de poder, indo além  do  que a lei  permite,  o  Administrador invalida 

      o ato, pois  ninguém pode agir em nome da Administração sem a  devida  competência   

      para  tal.   Sua  conduta  torna-se   ilegítima,   podendo   se  configurar  como crime de  

      abuso de poder, e, com agravante, se houver dolo.    

c)   essa  contratação  afrontou os princípios da igualdade e competitividade,  quando não 

      propiciou  aos fornecedores  proponentes  condições  de igualdade e  competitividade   

      para   proporem   à   Administração   condições   para  fornecimento  de  um  bem com   
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      características das quais não tomaram conhecimento; 

d)   essa  decisão  caracteriza  improbidade  administrativa. A  probidade  é  dever  de todo  

      Administrador   Público,   este   é   um   dos   princípios  específicos  da  licitação,    é, 

      também,   mandamento   constitucional   (CF  -  art.  37,  §  4º), que   pode  conduzir  a  

      “suspensão  dos  direitos  políticos, a  perda  da  função  pública,   a  indisponibilidade  

      dos  bens  e  o  ressarcimento  ao  erário,  na  forma  e  gradação  previstas em lei, sem  

      prejuízo da  ação penal cabível”, em função do mal que causa à sociedade;.  

e)   essa decisão afronta, ainda, o princípio da  moralidade  administrativa,   segundo o  

      qual   deve o Administrador Público   utilizar-se  de  sua  autoridade e  poder  para   

      determinar-se  não só pelos preceitos legais vigentes, mas igualmente pelo preceito  

      moral. 

 

. Deficiência do TCU 

O Ministro Relator e  a Secretaria de Controle Externo do Estado de Minas Gerais/Secex-MG: 

            a)  apesar  de toda documentação que instruiu a denúncia, inclusive fotografias, não foram  

                 competentes  o  bastante  para  confrontar  descrição  do instrumento convocatório com  

                 objeto recebido e constatar que a fraude constituía-se em recebimento de cadeiras  com  

                 assento  e  encosto  confeccionados  em  polipropileno, no lugar  de “assento e encosto  

                 moldados   anatomicamente   em   madeira   compensada  de  11 mm no  mínimo”, e  

                 não em ausência de assentos e encostos estofados em parte dessas cadeiras.  

                 Deixaram   se   ludibriar   por   informações    processuais    fraudulentas    de    que    a  

                 desconformidade das especificações se devia à ausência de estofamentos;  
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             b) omissão  ou benevolência quanto à aplicação da Lei nº 8666/93. Tornam-se coniventes  

                 com  as   ilegalidades,  quando,  em momento  algum, se  posicionaram  contrários     à  

                 Administração  por  sua  conduta  revestida  de improbidade administrativa ao afrontar,  

                 flagrantemente,  os  princípios  primordiais  da  Administração  Pública,  em especial o  

                 princípio da vinculação ao instrumento convocatório.   

 

 

- SÍNTESE  

Ilicitude – Recebimento de cadeiras em  desconformidade com Edital de Licitação 

Processo nº: 23062.001894/06-59 – Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais – 
CEFET-MG  
Pregão Eletrônico Nº. 041/2006  -  Aquisição de estação de trabalho e outros.  
 

 Decisão do TCU  
 
 Na primeira situação (item I acima), consoante informado na instrução de fls. 141-145 vol. 
principal (subitem 2.3), verificou-se o saneamento da irregularidade apurada, consistente na 
desconformidade das especificações dos móveis adquiridos (cadeiras) com aquelas 
constantes do edital do Pregão Eletrônico n.º 041.2006, por meio da colocação posterior, por 
parte da empresa fornecedora, do estofamento faltante. 
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Ocorrência 
 

 . Aquisição de cadeiras em desconformidade com especificações do Edital de Licitação. 
 

No ato administrativo de Tombamento Patrimonial dessas cadeiras, constatou-se uma primeira 
ilicitude. Inicialmente, verificou-se que das 407 cadeiras adquiridas, 223 delas encontravam-se 
sem os estofados do assento e encosto, que, nesse modelo de cadeiras, são removíveis. Esse 
fato foi relatado no respectivo Processo Administrativo, por meio de despacho ao requisitante 
responsável pela avaliação da amostra das cadeiras, que, então, advertiu ao fornecedor, que 
providenciou a regularização com a entrega dos estofados faltantes. Posteriormente, ao se 
verificar,  no instrumento convocatório, a descrição  exata dessas 407 cadeiras, o pregoeiro 
constatou que todas elas apresentavam, em  suas características,  irregularidades insanáveis. 
Não se tratava de cadeiras com “assento e encosto moldados anatomicamente em madeira 
compensada de 11 mm no mínimo”, mas, sim,  de  cadeiras confeccionadas em polipropileno 
(resina plástica), cuja estrutura e  medidas, também, não correspondiam ao determinado no 
instrumento convocatório. 
  

 

- Contraposição  

Controle Interno                                             X                                           Controle Externo 

Incumbência do Controle Interno  

Obstar a efetivação do ato administrativo ao: 

. Observar que o requisitante ao avaliar a 
amostra apresentada para entrega deveria se 
ater e considerar, estritamente, apenas as 
especificações por ele reivindicadas e previstas 
no instrumento convocatório para sua análise, 
rejeitando então sua proposição.     

. Detectar que cadeiras apresentadas e 
recebidas não atendiam, na íntegra, às 
especificações do instrumento convocatório.  
 
. Observar que análise de valor a respeito das 
cadeiras, declarando-as mais propícias ao 
interesse público, encontra-se embasada em 
subjetivismo. Àquela altura do procedimento 
licitatório as únicas cadeiras propícias seriam 
aquelas julgadas vencedoras em conformidade  
com o edital, adjudicadas pela Comissão de 
Licitação, e posteriormente homologadas pelo 

Deficiências do TCU  

. Apesar  de toda documentação que instruiu a 
denúncia, inclusive fotografias, o TCU não foi 
competente bastante para confrontar a 
descrição  do instrumento convocatório com o 
objeto  recebido  e constatar  que a fraude 
constituía-se em recebimento de cadeiras com  
assento e encosto  confeccionados  em  
polipropileno,  no  lugar  de “assento e 
encostos  moldados  anatomicamente  em  
madeira  compensada  de 11 mm no mínimo”, 
e não   em ausência de assentos e encostos 
estofados em parte dessas cadeiras, como a 
Administração fez o TCU acreditar.  
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Ordenador de Despesas. 
 
. Observar que o requisitante ao perceber que 
as características dessas cadeiras eram mais 
vantajosas para a Administração, deveria 
exarar parecer fundamentado, justificando seu 
entendimento, e, imediatamente, propor a 
anulação do item pertinente, retificando a 
requisição inicial com a solicitação de nova 
licitação para a aquisição de cadeiras, 
elaborando, então, nova descrição em 
conformidade com o bem desejado, o que 
poderia redundar em vantagens que iriam  
muito além daquelas que se julgou obtidas 
nessa contratação, face o princípio da 
competitividade. 

. Detectar ocorrência de falha no ato 
administrativo de  recebimento  do objeto 
contratado, pois esse ato em um procedimento 
licitatório está claramente  regulamento no 
artigo 73, inciso II, alínea “a” e “b”, da Lei nº. 
8666/93, que dispõe: “Art. 73 – Executado o 
contrato, o seu objeto será recebido: II – em se 
tratando de compras ou de locação de 
equipamentos; a) provisoriamente, para efeito 
de posterior verificação da conformidade do 
material com a especificação;  b) 
definitivamente, após a verificação da 
qualidade e quantidade do material e 
conseqüente aceitação”.  
 

 

 Cadeiras recebidas 

. Deixaram   se   ludibriar   por   informações  
processuais  fraudulentas    de    que a 
desconformidade das especificações das 
cadeiras  com o edital se devia à ausência de 
estofamentos em parte dessas cadeiras;  

.Tornaram-se coniventes   com as    diversas 
ilegalidades  quando não se  posicionam  
contrários     à  Administração  por  sua  
conduta  revestida  de improbidade 
administrativa ao afrontar, flagrantemente, os 
princípios  primordiais  da  Administração  
Pública,  em especial o princípio da vinculação 
ao instrumento convocatório.  
 

 

 

 

4.1.1.2.   Ilicitude – Pagamento de obra inconclusa e classificação irregular da despesa 

Processo nº: 23062.000315/05-33 – Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas 

Gerais  

Pregão Eletrônico Nº. 004/2005  -  Pintura Campi I, II e IV / CEFET-MG 
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Esta fraude se apresenta  na modalidade Pregão Eletrônico nº. 004/2005, cujo objeto é “Pintura 

nos Campi  I, II e IV do CEFET-MG”. 

O pregão eletrônico  tem seus procedimentos licitatórios realizados observando estritamente os 

princípios da licitação, desde a elaboração do  instrumento convocatório, passando pelas fases de 

habilitação e julgamento das proposta, até a elaboração da Ata de Adjudicação do Serviço de 

Pintura à empresa  “Dervish Engenharia e Consultoria Ltda”. 

 

TRANSCRIÇÃO 2 

. Acórdão 1083/2009 – Plenário TCU 

 

[...] 

2. Conforme sintetizado pela Secretaria de Controle Externo no Estado de Minas Gerais /  

Secex/MG na instrução inicial de fls. 98-102 do vol. principal, são apontadas as seguintes 

ocorrências: 

[...] 

2.1.2. Pregão eletrônico 004.2005: 

           a) serviço não realizado e pago integralmente de pintura da fachada do prédio escolar do 

Campus I; 

           b) contratação classificada indevidamente como "reforma de edifício", para possibilitar 

50% de acréscimo de serviço no Aditivo ao Contrato n.º 011/2006; 

[...] 

ANÁLISE  (Secex-MG) 

                       Tendo em vista os documentos oriundos do CREA/RS (Norma de Fiscalização n.º 

3, de 20/10/2006), do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome ("Orientação 

Técnica de Arquitetura e Engenharia para Projeto de Reforma" ) e da Prefeitura Municipal de 

Belo Horizonte (Decreto-Lei n.º 84, de 21/12/1940), apresentados às fls. 160/178, e tendo em 

vista as razões de justificativa do Prefeito do CEFET-MG, Sr. Rodrigo Manoel Pires Amaral; do 

Diretor de Administração, Sr.Gray Farias Moita; do Procurador-Chefe, Sr. Celso Luiz Santos 

Júnior; bem como do Diretor- Geral, Sr. Flávio Antônio dos Santos, considera-se que os 

argumentos apresentados são suficientes para que o serviço de pintura seja considerado uma 
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reforma, restando, então, que o acréscimo de 43,9% do valor do contrato original está de acordo 

com a previsão do par. 1º do art. 65 da Lei 8.666/93. 

Diante do exposto, consideram-se acolhidas razões de justificativa apresentadas 

pelos responsáveis. 

[...] 

 

. Voto do Ministro Relator 

 

10. Quanto à segunda situação (item II acima), cuja irregularidade seria decorrente da 

inobservância do limite de acréscimo de 25% para contrato de obras, serviços e compras 

estabelecido na Lei n.º 8.666, de 1993, observo que os responsáveis lograram demonstrar que os 

serviços realizados (pintura), por meio 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 011/2005, 

caracterizaram-se como reforma de edifício do CEFET/MG. 

11. Desta forma, tendo em conta que o percentual de acréscimo contratual efetivado na espécie 

foi de 43,9%, constata-se que o referido percentual amolda-se ao limite legal (50%) previsto na 

Lei n.º 8.666, de 1993, para essa hipótese (reforma de edifico), motivo pelo qual tem-se por 

afastada a irregularidade. 

[...] 

. Análise (do autor) à luz da Lei nº 8666/93 

 

Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 041/2006 

Nesta contratação de serviço de pintura da fachada principal do Prédio Escolar do CEFET-MG 

apresentaram-se duas fraudes. Uma, quanto à execução do serviço de pintura como contratado, 

ou seja, para pintura da fachada principal, quando então, por questões técnicas, o serviço não foi 

executado, porém, a despesa foi  paga integralmente. A outra se configurou sob a forma de 

acréscimos contratuais acima dos limites estipulados no art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93, para a 

prestação de serviço. 

O instrumento convocatório, em seu “item 4” -  “Pintura acrílica em cores padrão sobre parede 

externa revestida em granitina, com fornecimento do material – 3.669,90 m²”, determinava  a 

realização de pintura da Fachada Principal do Prédio Escolar – Campus I, em Belo Horizonte. 



144 
 

-  Ao Controle Interno competiria intervir tempestivamente ao detectar que: 

. O serviço de pintura não foi executado na Fachada Principal do Prédio Escolar como 

determinado no instrumento convocatório, nem ao menos pode se afirmar  que o serviço de 

pintura tenha sido executado em outro local, como justifica  a Administração, pois não existe no 

respectivo Processo Administrativo registros que o comprove. Entretanto, mesmo que o serviço 

de pintura houvesse sido executado em outro local, isso, por si só, configuraria em fraude à 

licitação, por não corresponder os custos àqueles pertinentes às especificidades locais da 

contratação  original licitada. 

Iniciada a execução do serviço de pintura constatou-se que a tinta especificada no instrumento 

convocatório, não era propícia para a pintura da parede revestida com 3.669,90 m² de granitina. 

Decidiu-se  então,  aproveitar   a  contratação  desse  item,  transferindo  a  pintura da fachada do 

Prédio Escolar para paredes internas de salas diversas que  se encontravam, segundo a 

Administração, também necessitadas de pintura. Assim, alegou-se que foram realizados serviços 

de pintura nessas salas localizadas nos  Campi  I e II, em  Belo  Horizonte, e Campus IV do 

CEFET-MG, situado no interior do Estado de  Minas  Gerais. Não há, entretanto,   registros  

precisos,  no  respectivo Processo  Administrativo, que identifique e comprove essa execução da 

pintura em alhures, que não o local determinado no instrumento convocatório.                  

Há  que se esclarecer, que o Serviço de Pintura originalmente contratado a um  determinado 

preço por metro quadrado, tinha um custo específico em função das especificidades da área 

correspondente à fachada principal do prédio a ser pintada.  A fachada   Principal  do  Prédio 

Escolar  –  Campus I,  Belo  Horizonte,  atinge  uma altura predial de 04 (quatro) andares, 

exigindo instalação de andaimes, profissionais especializados, equipamentos de segurança para 

os mesmos,  dispositivos de segurança para freqüentadores do CEFET-MG, etc. 

Não  consta   no   Processo  Administrativo  registros  pertinentes a  uma  conversão de área, em 

função das especificidades   dessa fachada e das especificidades e localização das  áreas para as 

quais, supostamente, possa ter sido esse serviço de pintura transferido. 

Não obstante, caso para a transferência do serviço houvesse sido realizado esse cálculo de 

conversão, considerando todas as variáveis econômicas envolvidas, essa atuação não se resume 
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em legalidade do ato administrativo, já que outra deveria ser a decisão legal em função do objeto 

original contratado. 

Como não houve competência técnica da Administração para, anteriormente à elaboração do 

instrumento convocatório, especificar a tinta ideal para a cobertura da parede em granitina, a 

decisão correta para essa contratação, dentro dos limites estipulados em lei  seria embasada nos 

Artigo 78, inciso XVII da Lei nº. 8666/93 - “Constituem motivo para rescisão do contrato: a 

ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução 

do contrato”. 

Deveria, portanto, ser realizada a rescisão contratual, a bem do interesse público, ao invés de 

transferir a execução do serviço de pintura para outro local, como tenta a Administração se 

justificar, dever-se-ia ter sido elaborado uma nova licitação, com alteração da descrição do 

material a ser utilizado de forma  tecnicamente correta e eficaz. 

 

Quanto à fraude sob a forma de irregular acréscimo contratual, o art. 65, § 1º, da Lei 8666/93 

dispõe que “O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma  de edifício ou 

de equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos”. 

Durante a execução do serviço de pintura, também foi  constado, conforme registra parecer do 

Prefeito do CEFET-MG, que havia necessidade de contratar acréscimos ao mesmo: 1º - 

“Considerando que os recursos financeiros do Termo Aditivo ao Contrato   011/2005  de  

Serviços de Pintura nos Campus I, II, IV foram insuficientes para a demanda  instalada  do  

mesmo  serviço;    2º -  Considerando  que  os  prédios do CEFET-MG estão bastante 

desgastados com o tempo, apresentando mal estado de conservação.  Solicito  reforço  

orçamentário  para  melhoria  de  atendimento ao  Serviço de Pintura, no valor de R$ 99.104,00 

(noventa e nove mil, cento e quatro reais)  assim  como  aditivo  de  prazo  de  execução  de 60 

dias após o término do  contrato original, conforme planilha em anexo”.     

Ocorre que, na autuação inicial do Processo Administrativo nº.2306.000315/05.33, a despesa 

com o Serviço de Pintura, foi classificado em conformidade com o disposto na “Tabela de 
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Natureza da Despesa – SIAFI/Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 

Federal” como  “ 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”. 

 Nessa classificação, por se tratar  de um serviço, o acréscimo contratual máximo admitido é de  

25%, portanto, o valor de R$ 99.104,00 acrescentado ao processo, corresponde a 43,9% da 

contratação original  – R$ 228.033,00, extrapolando em 18,9% o limite máximo autorizado no § 

1º do artigo 65 da Lei nº. 8666/93, afrontando o disposto no § 2º. do mesmo artigo dessa lei, o 

que configurou-se em fraude  à licitação. 

Com objetivo de ocultar essa fraude e a má fé da Administração, atendendo a solicitação  da 

Procuradoria Jurídica/CEFET-MG, solicitação essa, suspeita em função da evidente intenção de 

burla à lei, o Prefeito desta Instituição, a essa altura, impedido de alterar a classificação da 

autuação inicial do processo,  denominou “Reforma de Prédio”, o que inicialmente foi 

classificado  como “Serviço”, para que, então, observado o disposto no § 1º do artigo 65, da Lei 

nº. 8666/93,  pudesse realizar, não obstante a ilegalidade, o acréscimo de 43,9% dentro do limite 

de 50% autorizado nesse artigo. 

 

                 - Possíveis hipóteses  para efetivação desses atos administrativos fraudulentos:  

a)  a  despesa  com  “Serviços de Pintura”,  contratada  por meio de Pregão Eletrônico,  

    pode ter obtido  a   classificação  “33.90.39 –  Outros Serviços de Terceiros / Pessoa  

    Jurídica” para, no   final  de  exercício,  “fugir”,  caso  classificada  como  “Reforma   

    de  Edifício”,  da  obrigatória  modalidade  de  licitação  “Tomada  de  Preços”,  em  

    função das especificidades e determinações burocráticas legais inerentes à mesma; 

                b) essa  mesma  despesa  pode  ter  sido  classificada  na  Natureza  de  Despesa   como   

                     “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”, por não haver, à época,  

                      disponibilidade orçamentária para contratação na classificação como “ Reforma  de  

                      Edifício”: 

                      - Despesas de Capital – 4.0.00.00.00;   

                      -  Investimentos - 4.4.00.00.00;  

                      - Obras e Instalações - 4.4.20.51.00, 4.4.30.51.00, 4.4.40.51.00, 4.4.50.51.00    

                                                           4.4.90.51.00  ou  4.4.91.51.00  -  (SIAFI);    ou ainda, 
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                c)   os acréscimos contratuais ilegais podem  ter sido  efetivados  por   haver , à   época,  

                       início  do  exercício  seguinte, disponibilidade  de  recursos orçamentários, em uma  

                       das  classificações  para  “Obras  e  Instalações”, o  que,  ante a  impossibilidade de  

                       reclassificação  da  “Natureza  de  Despesa”,  repercutiu  na  decisão fraudulenta de  

                       denominar “Reforma  de  Edifício”   o  que  constava,  desde  a  autuação inicial do  

                       Processo  Administrativo,  classificado  como “Serviço  de  Pintura”,  e  impedia os  

                       acréscimos acima de 25%, como fora, fraudulentamente, realizado. 

 

. Deficiência do TCU 

O Ministro Relator e  a Secretaria de Controle Externo do Estado de Minas Gerais/Secex-MG: 

                  a) nova  omissão  ou  benevolência  quanto à aplicação da Lei nº 8666/93, tornando-se  

                      coniventes ao aceitar, impunemente, condutas com afronta direta aos princípios da  

                      vinculação ao instrumento convocatório, da competitividade, e da economicidade,  

                      com justificativas, não importam quais, para a alteração do objeto licitado, qual  

                      seja, a prestação de serviços de pintura em locais outros que não o constante do  

                      instrumento convocatório original; 

                  b) não  cumprimento  do  que dispõe o art. 70 da CF/88, que determina a “fiscalização  

                      contábil,  financeira,  orçamentária,  operacional  e   patrimonial  da  União   e   das  

                      entidades  da  administração  direta  e  indireta,  quanto  à  legalidade, legitimidade,  

                      economicidade,  aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo  

                      Congresso Nacional,  mediante  controle externo, e pelo sistema de controle interno  

                      de   cada  Poder”,   ao  acatar, coniventemente,  justificativas ilegais que explicam a  

                      magia  inexplicável  através  da  qual  uma  mesma  despesa  pública da União, num  

                      mesmo  processo  administrativo,  originariamente  classificado  na  “Natureza    de  

                      Despesa”  - 33.90.39 –  Outros Serviços de Terceiros, se transforma, para realização  

                      de  Termo  Aditivo  Contratual,  em  “Natureza de Despesa”  - 33.90.51 -  Obras   e  

                      Serviços de  Engenharia, caracterizando, com oportunismo, serviço de pintura como  

                      serviço  de  reforma, para fazer jus ao acréscimo de 50 %  conforme disposto no§ 1º  

                      do artigo 65, da Lei nº. 8666/93. 
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- SÍNTESE 

  

Ilicitude – Pagamento de obra inconclusa e classificação irregular da despesa 

Processo nº: 23062.000315/05-33 – Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais  

Pregão Eletrônico Nº. 004/2005  -  Pintura Campi I, II e IV / CEFET-MG 

  
Ocorrências 

       1 .  Serviço não concluído e pago integralmente. 
       2 .  Contratação classificada indevidamente como "reforma de edifício". 
 
Nesta contratação de serviço de pintura da fachada principal do Prédio Escolar do CEFET-
MG apresentaram-se duas fraudes. Uma, quanto à execução do serviço de pintura como 
contratado, ou seja, para pintura da fachada principal, quando então, por questões técnicas, o 
serviço não foi executado, porém, a despesa foi  paga integralmente. A outra se configurou 
sob a forma de acréscimos contratuais acima dos limites estipulados no art. 65, § 1º da Lei nº 
8.666/93, para a prestação de serviço. 
 
 
  
                                                       
 Decisão do TCU  
 
1 .  Serviço não concluído e pago integralmente.  
 
Em exame preliminar, concluiu, de plano, a unidade técnica pelo não-conhecimento da 
maioria das irregularidades apontadas na denúncia, seja por não serem afetas à 
competência desse Tribunal, seja pelo fato de estarem desacompanhadas de elementos de 
prova, constituindo-se em afirmações genéricas do denunciante, ou pela impossibilidade 
material de comprovação das ocorrências. 
  
 

 
- Contraposição  

Controle Interno                                             X                                           Controle Externo 

Incumbência do Controle Interno 

Obstar a efetivação do ato administrativo ao: 

. Detectar que o serviço de pintura, por 
questões técnicas de revestimento de parede, 
não fora executado na “Fachada Principal do 
Prédio Escolar” como determinado no 

Deficiências do TCU 
 
. Em exame preliminar, concluiu, de plano, a 
unidade técnica pelo não conhecimento da 
maioria das irregularidades apontadas na 
denúncia, seja por não serem afetas à 
competência desse Tribunal, seja pelo fato de 
estarem desacompanhadas de elementos de 
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instrumento convocatório, e exarar parecer 
contrário à transferência da execução desse 
serviço de pintura para outro local em função 
das especificidades locais da contratação  
original licitada, impedindo o fato ocorrido. 

. Determinar  a rescisão contratual nos 
termos do Artigo 78, inciso XVII da Lei nº. 
8666/93 - “Constituem motivo para rescisão 
do contrato: a ocorrência de caso fortuito ou 
de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do contrato”, 
fundamentada na incompetência técnica da 
Administração para, anteriormente à 
elaboração do instrumento convocatório, 
especificar a tinta ideal para a cobertura da 
parede em granitina. 

. Determinar a abertura de novo 
procedimento licitatório com a necessária 
alteração da descrição do material a ser 
utilizado para execução do serviço de pintura 
de forma  tecnicamente  eficaz. 

 

prova, constituindo-se em afirmações 
genéricas do denunciante, ou pela 
impossibilidade material de comprovação das 
ocorrências. 
 
. Omissão quanto à aplicação da Lei nº 
8666/93, tornando-se  coniventes ao aceitar, 
impunemente, condutas com afronta direta 
aos princípios   da vinculação ao instrumento 
convocatório, da competitividade, e da 
economicidade, com justificativas, não 
importam quais, para a alteração do objeto 
licitado, qual  seja, a prestação de serviços de 
pintura em locais outros que não o constante 
do  instrumento convocatório original. 
 

 

  
 

Decisão do TCU 
 
 2 .  Contratação classificada indevidamente como "reforma de edifício".  
 

ANÁLISE  (Secex-MG) 
      Tendo em vista os documentos oriundos do CREA/RS (Norma de Fiscalização n.º 3, de 
20/10/2006), do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome ("Orientação 
Técnica de Arquitetura e Engenharia para Projeto de Reforma" ) e da Prefeitura Municipal 
de Belo Horizonte (Decreto-Lei n.º 84, de 21/12/1940), apresentados às fls. 160/178, e tendo 
em vista as razões de justificativa do Prefeito do CEFET-MG, Sr. Rodrigo Manoel Pires 
Amaral; do Diretor de Administração, Sr.Gray Farias Moita; do Procurador-Chefe, Sr. 
Celso Luiz Santos Júnior; bem como do Diretor- Geral, Sr. Flávio Antônio dos Santos, 
considera-se que os argumentos apresentados são suficientes para que o serviço de pintura 
seja considerado uma reforma, restando, então, que o acréscimo de 43,9% do valor do 
contrato original está de acordo com a previsão do par. 1º do art. 65 da Lei 8.666/93. 
    Diante do exposto, consideram-se acolhidas razões de justificativa apresentadas pelos 
responsáveis. 
[...] 
. Voto do Ministro Relator 



150 
 

10. Quanto à segunda situação (item II acima), cuja irregularidade seria decorrente da 
inobservância do limite de acréscimo de 25% para contrato de obras, serviços e compras 
estabelecido na Lei n.º 8.666, de 1993, observo que os responsáveis lograram demonstrar 
que os serviços realizados (pintura), por meio 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 011/2005, 
caracterizaram-se como reforma de edifício do CEFET/MG. 
11. Desta forma, tendo em conta que o percentual de acréscimo contratual efetivado na 
espécie foi de 43,9%, constata-se que o referido percentual amolda-se ao limite legal (50%) 
previsto na Lei n.º 8.666, de 1993, para essa hipótese (reforma de edifico), motivo pelo qual 
tem-se por afastada a irregularidade. 
[...] 
 
 
 
 
 
- Contraposição  

Controle Interno                                             X                                           Controle Externo 
Incumbência do Controle Interno 
  
Obstar a efetivação do ato administrativo: 
 
. Ante a  solicitação de acréscimo contratual 
por insuficiência dos recursos liberados 
inicialmente e após a  análise do disposto no 
art. 65, § 1º, da Lei 8666/93 determinando 
que “O contratado fica obrigado a aceitar, 
nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nas 
obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado 
do contrato, e, no caso particular de reforma  
de edifício ou de equipamento, até o limite 
de 50% (cinqüenta por cento) para os seus 
acréscimos”, caberia ao Controle Interno 
exarar parecer contrário à liberação acima do 
limite de 25% para impedir a ocorrência da 
fraude após observar/detectar que: 
 
1º. Na autuação inicial do Processo 
Administrativo nº.2306.000315/05.33, a 
despesa com o Serviço de Pintura foi 
classificado em conformidade com o 
disposto na “Tabela de Natureza da Despesa 
– SIAFI/Sistema Integrado de Administração 
Financeira do Governo Federal” como  “ 
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros / 

Deficiências do TCU  
 
. Não  cumprimento  do  que dispõe o art. 70 
da CF/88, que determina a “fiscalização  
contábil,  financeira,  orçamentária,  
operacional  e   patrimonial  da  União   e  
das entidades  da  administração  direta  e  
indireta,  quanto  à  legalidade, legitimidade,  
economicidade,  aplicação das subvenções e 
renúncia de receitas, será exercida pelo  
Congresso Nacional,  mediante  controle 
externo, e pelo sistema de controle interno  
 de cada  Poder”,  ao  acatar, coniventemente,  
justificativas ilegais que explicam a  
magia  inexplicável  através  da  qual  uma  
mesma  despesa  pública da União, num 
mesmo  processo  administrativo,  
originariamente  classificado  na  “Natureza  
de  Despesa”  - 33.90.39 –  Outros Serviços 
de Terceiros, se transforma, para realização  
de  Termo  Aditivo  Contratual,  em  
“Natureza de Despesa”  - 33.90.51 -  Obras  
e Serviços de  Engenharia, caracterizando, 
com oportunismo, serviço de pintura como  
serviço  de  reforma, para fazer jus ao 
acréscimo de 50 %  conforme disposto no§ 
1º do artigo 65, da Lei nº. 8666/93. 
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Pessoa Jurídica”. 
 
2º.   Nessa classificação, por se tratar  de um 
serviço, o acréscimo contratual máximo 
admitido é de  25%,  e que, portanto, o valor 
de R$ 99.104,00 acrescentado ao processo, 
corresponde a 43,9% da contratação original  
( R$ 228.033,00) extrapolando em 18,9% o 
limite máximo autorizado no § 1º do artigo 
65 da Lei nº. 8666/93, afrontando o disposto 
no § 2º. do mesmo artigo dessa lei, o que 
configura-se como fraude. 
 
3º.  A Administração, a essa altura, impedida 
de alterar a classificação da autuação inicial 
do processo, denominou “Reforma de 
Prédio”, o que inicialmente foi classificado  
como “Serviço”, para que, então, observado 
o disposto no § 1º do artigo 65, da Lei nº. 
8666/93,  pudesse realizar, não obstante a 
ilegalidade, o acréscimo de 43,9% dentro do 
limite de 50% autorizado nesse artigo. 

 
 

 

 

4.1.1.3.   Ilicitude -  Contratação de despesa sem procedimento licitatório 

 

Processo nº: 23062.002427/05-38 – Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas 

Gerais 

Tomada de Preços Nº. 001/2005  -  Execução de Obra de Construção do Prédio 

Biblioteca/Refeitório / CEFET-MG 

Essa  fraude se apresenta  na modalidade Tomada de Preços nº. 001/2006, cujo objeto é 

“Execução de Obra de Construção do Prédio Biblioteca/Refeitório - CEFET-MG”. 

Essa Tomada de Preços tem seus procedimentos licitatórios realizados observando  estritamente 

os princípios da licitação, desde a elaboração do  instrumento convocatório, passando pelas fases 

de habilitação e julgamento das proposta, até a elaboração da Ata de Adjudicação do Serviço de 

Pintura à empresa  “Tectum Engenharia Ltda”. 
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TRANSCRIÇÃO 3 

. Acórdão 1083/2009 – Plenário TCU 

 

[...] 

2. Conforme sintetizado pela Secretaria de Controle Externo no Estado de Minas Gerais /  

Secex/MG na instrução inicial de fls. 98-102 do vol. principal, são apontadas as seguintes 

ocorrências: 

    2.1. Ilegalidade, fraude em licitação pública, prevaricação, abuso de poder 

           [...] 

          2.1.4. Tomada de Preços 001.2005: 

           a) aditivo a contrato, com inclusão de serviços não contemplados no objeto inicialmente 

licitado; 

[...] 

OCORRÊNCIA 

Informação adicional contida nas razões de justificativa do Sr. Flávio Antônio dos 

Santos, relativa à evidência de que os serviços e materiais embutidos no aditivo não pertencem 

ao objeto inicial do Contrato n.º 013/2005. 

O Sr. Flávio Antônio dos Santos alega que "o 4º Termo Aditivo reclamado decorre 

de adição contratual relativa ao incremento ao projeto básico inicial de piso e revestimento de 

marmorite, além de fornecimento e assentamento de peitoril. Representou R$ 52.437,51, isto é, 

3,2% do contrato. Pois bem, ainda que não tenha figurado tais itens na planilha de descrição 

dos serviços do projeto básico inicial, eles são necessários e fazem parte da construção de um 

prédio. O fato de aditar o contrato dentro do percentual que a lei permite (neste caso 25%) e 

tendo como fim o seu objeto licitado, qual seja: a construção de um prédio, não pode ser 

considerada como aquisição de itens estranhos aos licitados acarretando compra direta sem 

previsão legal". 

Ainda de acordo com os esclarecimentos apresentados pelo Diretor Geral, "quanto 

ao preço, os documentos ora anexados comprovam a compatibilidade de preços dos itens 

complementares do 4º Termo Aditivo, com os de mercado, deixando prejudicado, pois, qualquer 

alusão de desconformidade e superando a lacuna exposta no Relatório citado, fl. 144". 
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ANÁLISE (Secex-MG) 

Os pagamentos efetuados à empresa Tectum Engenharia Ltda., conforme Notas 

Fiscais constantes dos autos, foram os seguintes: 

Medição Data Valor Folha da Nota Fiscal correspondente à Medição, no Anexo 2 

1ª 16/1/2006 55.104,95 507 

2ª 17/2/2006 127.404,66 541 

3ª 4/4/2006 179.758,47 574 

4ª 2/5/2006 138.419,54 592 

5ª 5/6/2006 107.061,13 606 

6ª 7/7/2006 162.600,89 615 

7ª 4/8/2006 77.796,24 630 

8ª 24/8/2006 57.168,83 639 

9ª 18/9/2006 25.280,19 647 

10ª 9/12/2006 47.933,64 655 

11ª 24/11/2006 75.620,65 663 

12ª 15/12/2006 62.727,78 671 

13ª 11/1/2007 77.141,88 683 

14ª 15/2/2007 40.800,89 701 

15ª 27/2/2007 58.288,45 710 

Sub-Total 1.293.108,19 

16ª 3/4/2007 87.724,69 722 

17ª 7/5/2007 62.126,52 730 

18ª 25/5/2007 43.432,48 745 

19ª 15/6/2007 49.610,42 760 

20ª 26/6/2007 68.638,77 768 

Sub-Total 311.532,88 

Total 1.604.641,07 

22. O valor do contrato 013/2005, de 16/12/2005 foi R$ 1.293.108,26 (fls. 497/506 

do anexo 2). O valor do 4º Termo Aditivo, de 16/2/2007 (fls. 718/720 do anexo 2), foi R$ 

311.532,88, o que correspondeu a 24 % do valor original do contrato. 
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23. A planilha contida às fls. 720 (4º Termo Aditivo) evidencia que os serviços e 

materiais embutidos no aditivo não pertencem ao objeto inicial do Contrato n.º 013/2005 e, 

conseqüentemente, os preços unitários não estavam contemplados na planilha inicial, às fls. 

476/480. A título de exemplo, houve inclusão de itens como "Piso e Revestimento tipo 

marmorite" e "Fornecimento e assentamento de Revestimento tipo granito, peitoril", 

descaracterizando o objeto inicialmente licitado. 

24. Muito embora as informações adicionais enviadas pelo Sr. Flávio Antônio dos 

Santos apontem para o fato de que o acréscimo não foi referente a objeto estranho ao 

inicialmente contratado, qual seja, a construção de um prédio, há que se considerar o fato de 

que os serviços e os preços constantes do aditivo não foram objeto de competição entre 

licitantes. Entende-se, então, que tal procedimento caracteriza-se como descumprimento do art. 

2º da Lei 8.666/93, decorrente da contratação direta por dispensa de licitação, sem que 

estivessem presentes os requisitos legais exigidos no art. 24 da mesma lei. 

25. Além disso, o acréscimo de novos itens a uma obra constitui-se afronta ao art. 8º 

da Lei 8.666/93, transcrito a seguir: 

"Art. 8º - A execução das obras e dos serviços deve programar-se, sempre, em sua 

totalidade, previstos seus custos atual e final e considerados os prazos de sua execução." 

26. Propõe-se que as razões de justificativa do Diretor-Geral, Sr. Flávio Antônio 

dos Santos, não sejam acolhidas e que se aplique multa, nos termos do art. 58, caput e inciso II, 

da Lei n.º 8.443/1992, face ao descumprimento dos arts. 2º e 8º da Lei 8.666/93, decorrente da 

contratação direta por dispensa de licitação, sem que estivessem presentes os requisitos legais 

exigidos no art. 24 da mesma lei."    

8. Registro que, ainda nessa instrução, foram abordadas questões relativas à 

suposta contratação de projetos executivos de forma parcelada, com dispensa de licitação, e à 

gestão patrimonial no âmbito do CEFET/MG, as quais ensejaram propostas de determinação à 

CGU para acompanhamento e prestação de informação nas próximas contas anuais. 

 

 

. Voto do Ministro Relator 

 

[...]  
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III . quanto à planilha anexa ao 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2005, 

celebrado com a empresa TECTUM ENGENHARIA LTDA., houve inclusão de serviços não 

contemplados no objeto inicialmente licitado (Anexo 2 - Planilha de Descrição dos Serviços e 

Custos Institucional da Tomada de Preços nº 001/2005). Os serviços e os preços não foram 

objeto de competição entre licitantes. O procedimento caracteriza-se como descumprimento do 

art. 2º da Lei 8.666/93, decorrente da contratação direta por dispensa de licitação, sem que 

estivessem presentes os requisitos legais exigidos no art. 24 da mesma lei. 

- Responsável: Flávio Antônio dos Santos, Diretor-Geral do CEFET/MG. 

[...] 

12. No pertinente à ocorrência referenciada no item III acima, divirjo do 

encaminhamento da unidade técnica, manifestando-me pelo acolhimento das justificativas 

apresentadas pelo Sr. Diretor-Geral do CEFET/MG. 

13. Nada obstante tenha ocorrido a inclusão de itens de serviços, no valor de R$ 

311.532,88, por meio do 4º Termo Aditivo ao Contrato n.º 013/2005, celebrado com a empresa 

TECTUM ENGENHARIA LTDA., não contemplados na planilha de descrição dos serviços do 

projeto básico, entendo que não isso não seja motivo suficiente para caracterizar burla à Lei de 

Licitações. 

14. A propósito, foram acrescidos pelo mencionado termo aditivo os seguintes 

serviços: instalações elétricas, piso e revestimento tipo marmorite; telhado e escadas; 

fornecimento e instalação de estrutura metálica; fornecimento e assentamento de revestimento 

tipo granito, peitoril, contrapiso polido, instalações hidro sanitárias; incêndio. 

15. Com efeito, chego a esse entendimento ao observar, primeiramente, que os 

acréscimos realizados não transfiguraram o objeto contratado, qual seja: a construção de prédio 

da biblioteca e refeitório. Além disso, embora a inclusão dos referidos possa denotar, em parte, 

alguma falha na elaboração do projeto básico da obra, os serviços contratados, como alegou o 

responsável, eram necessários e faziam parte da construção do prédio. 

16. Especificamente aos serviços de "piso revestimento tipo marmorite" e 

"fornecimento e assentamento de revestimento tipo granito, peitoril", que representaram apenas 

3,2% do valor total pago na obra (R$ 1.656.721,51), considero, igualmente, não se possa 

afirmar, peremptoriamente, que a inclusão dos mesmos caracterize desvirtuamento do objeto, até 
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porque, conforme justificado às fls. 210-212 pela Diretoria de Planejamento e Gestão do 

CEFET/MG, havia motivação técnica para a referida inclusão. 

17. Deste modo, a considerar que se tratava uma alteração essencialmente 

qualitativa, penso que foram atendidos os pressupostos estabelecidos na paradigmática Decisão 

215/1999 / Plenário / TCU, mormente a não-transfiguração do objeto contratado e a 

necessidade de completa execução do objeto original do contrato, com a ressalva de que não foi 

extrapolado ao final do contrato o limite legal de acréscimo de 25% estabelecido no art. 65 da 

Lei n.º 8.666, de 1993, já que o acréscimo foi equivalente a 24,09% do valor inicial. 

18. Ademais, em razão da inclusão de itens não previstos na planilha original, bem 

como não se tratando de contratação por preço unitário, descarta-se, a priori, o repudiado "jogo 

de planilhas", ressaltando-se ainda que não há nos autos elementos que comprovem a 

ocorrência de sobrepreço nos itens aditados; ao contrário, os elementos fls. 213-217 do vol. 

permitem, a princípio, atestar a razoabilidade dos preços praticados. 

19. Por fim, verifico também que não restou comprovada nos autos a má-fé do 

gestor com a referida inclusão de serviços, devendo-se igualmente ressaltar que a obra 

contratada atende plenamente seu objetivo proposto. 

20. Quanto às ocorrências relacionadas à suposta contratação de projetos 

executivos de forma parcelada, com dispensa de licitação, bem assim à gestão patrimonial no 

âmbito do CEFET/MG, conquanto não tenham comprovadas as irregularidades apontadas nesta 

denúncia, entendo de bom alvitre as determinações propostas pela unidade técnica, no sentido de 

que a Controladoria-Geral da União acompanhe e informe acerca delas nas próximas contas. 

21. Com essas considerações, entendo que, no mérito, a presente Denúncia deva ser 

considerada parcialmente procedente, sejam acolhidas as razões de justificativa apresentadas 

pelas responsáveis, bem assim expedidas as determinações e as comunicações pertinentes. 

22. Outrossim, com vistas a melhor subsidiar o exame das contas do CEFET/MG 

referente ao exercício de 2007, considero apropriada a proposta de se determinar a juntada do 

presente processo àquelas contas, para análise em conjunto e em confronto com os fatos ora 

relatados. 

Ante o exposto, acolhendo parcialmente a proposta da unidade técnica, VOTO no 

sentido de que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto a este Plenário. 
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TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 20 de maio de 

2009. 

JOSÉ JORGE 

Relator 

Acórdão 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Denúncia, acerca de supostas 

irregularidades ocorridas no âmbito do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas 

Gerais / CEFET/MG. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante 

as razões expostas pelo Relator, [...] 

Quorum 

13.1. Ministros presentes: Ubiratan Aguiar (Presidente), Marcos Vinicios Vilaça, 

Valmir Campelo, Walton Alencar Rodrigues, Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo 

Carreiro e José Jorge (Relator). 

13.2. Auditor convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

13.3. Auditores presentes: Marcos Bemquerer Costa, André Luís de Carvalho e 

Weder de Oliveira 

Publicação Ata 19/2009 

Plenário Sessão 20/05/2009.” 

. Análise (do autor) à luz da Lei nº 8666/93 

 

Essa contratação contempla em seu Instrumento Convocatório original, “Execução de Estrutura 

em Concreto; Execução e Assentamento de Esquadrias em Alumínio; Fornecimento, Execução e 

Montagem de Elevador; Execução e Fornecimento de Cobertura Metálica”, entre outros. 

Entretanto, ocorreram acréscimos contratuais de itens que não se encontravam, originariamente, 

no Instrumento Convocatório da Tomada de Preços Nº. 001/2005, tais como: “Execução de Piso 

e Revestimento Tipo Marmorite; Fornecimento e Assentamento de Revestimento Tipo Granito; 

Peitoril; e, Contra-piso Polido”. 
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As condições para dispensas e inexigibilidades de licitação para aquisição de bens, ou  

contratação obras e serviços na Administração Pública encontram-se relacionadas nos arts. 24 e 

25 da Lei nº 8666/93. Essa contratação através de acréscimos, sem a necessária licitação prévia, 

por não se encontrar dentro de qualquer das hipóteses ressalvadas na Lei 8666/93, configurou-se 

como fraude à licitação.  

Ao Controle Interno competiria intervir tempestivamente ao detectar: 

O acréscimo de novos itens para continuidade da obra, no presente caso, descaracteriza o objeto 

inicialmente licitado,  não atendendo ao disposto no § 1º, art. 65 da Lei 8666/93, por serem os 

mesmos  estranhos aos itens licitados e não constarem nas “Planilhas de Descrição de Material”, 

parte integrante do instrumento convocatório da licitação, com os respectivos valores 

apresentados pela empresa vencedora, de forma a se calcular o custo  desses itens para a 

Administração Pública. 

Assim a Administração afronta o disposto no caput do art. 2º da Lei 8666/93 – “As obras, 

serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da 

Administração Pública, quando contratada com terceiros, serão necessariamente precedidas de 

licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei”, e, também, o que dispõe caput do art. 8º. 

da Lei 8666/93 – “A execução das obras e dos serviços deve programar-se, sempre, em sua 

totalidade, previstos seus custos atual e final, e considerados os prazos de sua execução”. 

A recusa  em  promover  a  licitação desses itens, com a decisão discricionária de compra  direta  

sem previsão legal, afronta o disposto no art. 3º da Lei 8666/93, que apresenta a licitação como 

instrumento administrativo que garante a seleção da proposta mais vantajosa para a 

Administração. Assim, essa decisão agride os  princípios constitucionais e princípios básicos da 

Administração Pública. 

. Deficiência do TCU 

- Secretaria de Controle Externo do Estado de Minas Gerais/Secex-MG: 

Acertada a decisão de servidores da Secex-MG, após análise criteriosa dos procedimentos 

denunciados e das justificativas apresentadas para o presente  caso, opinando pela aplicação de 

multa por descumprimento dos arts. 2º e 8º da lei nº 8666/93, decorrente da contratação direta por 
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dispensa de licitação e ausentes os requisitos legais dispostos no art, 24 dessa mesma lei. É a 

decisão esperada para que se resguarde o interesse público, combata a corrupção, e se faça  

justiça.  No entanto, não foi acatada pelo Ministro Relator, cuja deliberação obteve apoio dos 

demais Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário. 

- Ministro Relator: 

  

O Ministro José Jorge, justificando seu Voto,  faz considerações que soam como escárnio ante 

objetividade da legislação que regula os procedimentos licitatórios da Administração Pública. 

Sua análise complacente com que busca retirar o mérito dos argumentos técnicos da Secex-MG, 

é, notoriamente, uma forma de se omitir para a tomada de uma decisão contrária às repetidas 

práticas corruptas dessa Administração que tem, para si, o poder discricionário como insuperável 

quando se trata de decidir questões de interesse público, como se privadas fossem, 

indubitavelmente, por sua crença na condescendência dos juízes e na impunidade propiciada 

pelos tribunais. 

 
É inconcebível, neste caso,  justificar o Voto em Plenário do Ministro Relator com suas alegações 

de que:  a)“os serviços contratados, como alegou o responsável, eram necessários e faziam parte 

da construção do prédio”; b) havia motivação técnica para a referida inclusão; c) a considerar 

que se tratava uma alteração essencialmente qualitativa;  d) a não-transfiguração do objeto 

contratado e a necessidade de completa execução do objeto original do contrato, com a ressalva 

de que não foi extrapolado ao final do contrato o limite legal de acréscimo de 25% estabelecido 

no art. 65 da Lei n.º 8.666, de 1993;e, por último, e) ressaltando-se ainda que não há nos autos 

elementos que comprovem a ocorrência de sobrepreço nos itens aditados. 

Apreciando o Relatório e Voto do Ministro Relator – José Jorge, apresentado  no supra citado 

Acórdão 1083/2009 – Plenário do Tribunal de Contas da União / TCU, que versa sobre denúncias 

de irregularidades diversas no âmbito do CEFET-MG, e concede total liberdade ao administrador 

público para atuar segundo sua vontade, é preocupante no sentido da possibilidade de, 

futuramente, vir o acórdão em tela a ser invocado para argumentação na defesa de decisões  

similares. Essa abordagem é oportuna para registrar que esse acórdão deve ser entendido como 
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sinalização de mudança de rumo na jurisprudência desse tribunal de contas, pois ele, por si só, 

poderia vir a arruinar o arcabouço jurídico que regula a licitação no âmbito do Poder Público.  

Nova omissão ou benevolência evidenciam-se no Voto do Ministro Relator quanto à aplicação da 

Lei nº 8666/93. Torna-se, o Ministro, conivente ao aceitar, impunemente, condutas com afronta 

direta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia, da 

competitividade, e da economicidade, com fundamento em justificativas, não importam quais, já 

que nenhuma delas foi apresentada, anteriormente, no sentido de enquadrar essa aquisição dentro 

de um dos motivos para dispensa ou inexigibilidade de licitação de que tratam os arts. 24 e 25 da 

Lei n°. 8666/93.  

O entendimento do Ministro,  justificado por  jurisprudência,  “17. Deste modo, a considerar que 

se tratava uma alteração essencialmente qualitativa, penso que foram atendidos os pressupostos 

estabelecidos na paradigmática Decisão 215/1999 / Plenário / TCU, mormente a não-

transfiguração do objeto contratado e a necessidade de completa execução do objeto original do 

contrato, com a ressalva de que não foi extrapolado ao final do contrato o limite legal de 

acréscimo de 25% estabelecido no art. 65 da Lei n.º 8.666, de 1993, já que o acréscimo foi 

equivalente a 24,09% do valor inicial.”, no sentido de justificar seu voto se engana ao julgar 

similaridade entre a Decisão 215/1999 / Plenário / TCU, com o caso em tela.  

O caso da Decisão 215/1999, Diário Oficial da  União – DOU (1999)  reconhecida como 

paradigmática pelo Ministro Relator, José Jorge de Vasconcelos Lima, trata-se de “obra pública, 

para construção de barragem, em adiantado estágio de execução, em que se verificou a 

necessidade de acréscimos nos quantitativos de obras e serviços, em virtude da situação 

encontrada quando das escavações da fundação”, ou seja, tais acréscimos se deram após a 

ocorrência de fato superveniente à licitação, portanto fato não era conhecido anteriormente à 

realização do serviço. Entretanto, no caso em tela, de modo adverso, é óbvia e incontestável a 

haver a necessidade de execução de  contra-piso, piso e peitoril, e fornecimento e assentamento 

de seus respectivos revestimentos, anteriormente à execução da obra de construção do Prédio 

Biblioteca/Refeitório, é evidente não se tratar de necessidades conhecidas a posteriori. Ademais, 

como aludido, não se tratava de aquisição que enquadrasse em casos de dispensa ou 

inexigibilidade de licitação, portanto há obrigatoriedade de procedimento licitatório.  
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- SÍNTESE 

Ilicitude -  Contratação de despesa sem procedimento licitatório 

Processo nº: 23062.002427/05-38 – Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais 

Tomada de Preços Nº. 001/2005  -  Execução de Obra de Construção do Prédio 

Biblioteca/Refeitório / CEFET-MG 

 
 

Ocorrência 
 

Aditivo contratual -  inclusão de serviços não contemplados no objeto inicialmente licitado. 
 
Essa contratação contempla em seu Instrumento Convocatório original, “Execução de 
Estrutura em Concreto; Execução e Assentamento de Esquadrias em Alumínio; 
Fornecimento, Execução e Montagem de Elevador; Execução e Fornecimento de Cobertura 
Metálica”, entre outros. Entretanto, ocorreram acréscimos contratuais de itens que não se 
encontravam, originariamente, no Instrumento Convocatório da Tomada de Preços Nº. 
001/2005, tais como: “Execução de Piso e Revestimento Tipo Marmorite; Fornecimento e 
Assentamento de Revestimento Tipo Granito; Peitoril; e, Contra-piso Polido”. 
As condições para dispensas e inexigibilidades de licitação para aquisição de bens, ou  
contratação obras e serviços na Administração Pública encontram-se relacionadas nos arts. 
24 e 25 da Lei nº 8666/93. Essa contratação através de acréscimos, sem a necessária licitação 
prévia, por não se encontrar dentro de qualquer das hipóteses ressalvadas na Lei 8666/93, 
configurou-se como fraude à licitação.  
 
 
  

Decisão do TCU 
 

[...]  
III . quanto à planilha anexa ao 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2005, 

celebrado com a empresa TECTUM ENGENHARIA LTDA., houve inclusão de serviços não 
contemplados no objeto inicialmente licitado (Anexo 2 - Planilha de Descrição dos Serviços 
e Custos Institucional da Tomada de Preços nº 001/2005). Os serviços e os preços não foram 
objeto de competição entre licitantes. O procedimento caracteriza-se como descumprimento 
do art. 2º da Lei 8.666/93, decorrente da contratação direta por dispensa de licitação, sem 
que estivessem presentes os requisitos legais exigidos no art. 24 da mesma lei. 

- Responsável: Flávio Antônio dos Santos, Diretor-Geral do CEFET/MG. 
[...] 

12. No pertinente à ocorrência referenciada no item III acima, divirjo do 
encaminhamento da unidade técnica, manifestando-me pelo acolhimento das justificativas 
apresentadas pelo Sr. Diretor-Geral do CEFET/MG. 
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13. Nada obstante tenha ocorrido a inclusão de itens de serviços, no valor de R$ 
311.532,88, por meio do 4º Termo Aditivo ao Contrato n.º 013/2005, celebrado com a 
empresa TECTUM ENGENHARIA LTDA., não contemplados na planilha de descrição dos 
serviços do projeto básico, entendo que não isso não seja motivo suficiente para caracterizar 
burla à Lei de Licitações. 

14. A propósito, foram acrescidos pelo mencionado termo aditivo os seguintes 
serviços: instalações elétricas, piso e revestimento tipo marmorite; telhado e escadas; 
fornecimento e instalação de estrutura metálica; fornecimento e assentamento de 
revestimento tipo granito, peitoril, contrapiso polido, instalações hidro sanitárias; incêndio. 

15. Com efeito, chego a esse entendimento ao observar, primeiramente, que os 
acréscimos realizados não transfiguraram o objeto contratado, qual seja: a construção de 
prédio da biblioteca e refeitório. Além disso, embora a inclusão dos referidos possa denotar, 
em parte, alguma falha na elaboração do projeto básico da obra, os serviços contratados, 
como alegou o responsável, eram necessários e faziam parte da construção do prédio. 

16. Especificamente aos serviços de "piso revestimento tipo marmorite" e 
"fornecimento e assentamento de revestimento tipo granito, peitoril", que representaram 
apenas 3,2% do valor total pago na obra (R$ 1.656.721,51), considero, igualmente, não se 
possa afirmar, peremptoriamente, que a inclusão dos mesmos caracterize desvirtuamento do 
objeto, até porque, conforme justificado às fls. 210-212 pela Diretoria de Planejamento e 
Gestão do CEFET/MG, havia motivação técnica para a referida inclusão. 

17. Deste modo, a considerar que se tratava uma alteração essencialmente 
qualitativa, penso que foram atendidos os pressupostos estabelecidos na paradigmática 
Decisão 215/1999 / Plenário / TCU, mormente a não-transfiguração do objeto contratado e 
a necessidade de completa execução do objeto original do contrato, com a ressalva de que 
não foi extrapolado ao final do contrato o limite legal de acréscimo de 25% estabelecido no 
art. 65 da Lei n.º 8.666, de 1993, já que o acréscimo foi equivalente a 24,09% do valor 
inicial. 

18. Ademais, em razão da inclusão de itens não previstos na planilha original, 
bem como não se tratando de contratação por preço unitário, descarta-se, a priori, o 
repudiado "jogo de planilhas", ressaltando-se ainda que não há nos autos elementos que 
comprovem a ocorrência de sobrepreço nos itens aditados; ao contrário, os elementos fls. 
213-217 do vol. permitem, a princípio, atestar a razoabilidade dos preços praticados. 

19. Por fim, verifico também que não restou comprovada nos autos a má-fé do 
gestor com a referida inclusão de serviços, devendo-se igualmente ressaltar que a obra 
contratada atende plenamente seu objetivo proposto. 
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- Contraposição  

Controle Interno                                             X                                           Controle Externo 
Incumbência do Controle Interno  
 
Obstar a efetivação do ato administrativo ao: 

. Detectar que o  acréscimo de novos itens 
para continuidade da obra, nesse caso, 
descaracteriza o objeto inicialmente licitado,  
não atendendo ao disposto no § 1º, art. 65 da 
Lei 8666/93, por serem os mesmos  estranhos 
aos itens licitados e não constarem nas 
“Planilhas de Descrição de Material”, parte 
integrante do instrumento convocatório da 
licitação, com os respectivos valores 
apresentados pela empresa vencedora, de 
forma a se calcular o custo  desses itens para 
a Administração Pública. 

.  Observar que dessa forma a Administração 
afronta o disposto no caput do art. 2º da Lei 
8666/93 – “As obras, serviços, inclusive de 
publicidade, compras, alienações, 
concessões, permissões e locações da 
Administração Pública, quando contratada 
com terceiros, serão necessariamente 
precedidas de licitação, ressalvadas as 
hipóteses previstas nesta Lei”, e, também, o 
que dispõe caput do art. 8º. da Lei 8666/93 – 
“A execução das obras e dos serviços deve 
programar-se, sempre, em sua totalidade, 
previstos seus custos atual e final, e 
considerados os prazos de sua execução”. 

.   Exarar parecer reiterando que a recusa  em  
promover  a  licitação desses itens, com a 
decisão discricionária de compra  direta  sem 
previsão legal, afronta o disposto no art. 3º 
da Lei 8666/93, que apresenta a licitação 
como instrumento administrativo que garante 
a seleção da proposta mais vantajosa para a 
Administração, impedindo, assim, uma 
fraude que ofende os  princípios 
constitucionais e os princípios básicos da 
Administração Pública. 
 

Deficiências do TCU 
 
. Parecer  da Secretaria de Controle Externo 
do Estado de Minas Gerais/Secex-MG: 
 
. “23. A planilha contida às fls. 720 (4º 
Termo Aditivo) evidencia que os serviços e 
materiais embutidos no aditivo não 
pertencem ao objeto inicial do Contrato n.º 
013/2005 e, conseqüentemente, os preços 
unitários não estavam contemplados na 
planilha inicial, às fls. 476/480. A título de 
exemplo, houve inclusão de itens como "Piso 
e Revestimento tipo marmorite" e 
"Fornecimento e assentamento de 
Revestimento tipo granito, peitoril", 
descaracterizando o objeto inicialmente 
licitado. 
  24. Muito embora as informações 
adicionais enviadas pelo Sr. Flávio Antônio 
dos Santos apontem para o fato de que o 
acréscimo não foi referente a objeto estranho 
ao inicialmente contratado, qual seja, a 
construção de um prédio, há que se 
considerar o fato de que os serviços e os 
preços constantes do aditivo não foram 
objeto de competição entre licitantes. 
Entende-se, então, que tal procedimento 
caracteriza-se como descumprimento do art. 
2º da Lei 8.666/93, decorrente da 
contratação direta por dispensa de licitação, 
sem que estivessem presentes os requisitos 
legais exigidos no art. 24 da mesma lei. 
    25. Além disso, o acréscimo de novos itens 
a uma obra constitui-se afronta ao art. 8º da 
Lei 8.666/93, transcrito a seguir: 
"Art. 8º - A execução das obras e dos 
serviços deve programar-se, sempre, em sua 
totalidade, previstos seus custos atual e final 
e considerados os prazos de sua execução." 
  26.  Propõe-se que as razões de justificativa 
do Diretor-Geral, Sr. Flávio Antônio dos 
Santos, não sejam acolhidas e que se aplique 
multa, nos termos do art. 58, caput e inciso 
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  II, da Lei n.º 8.443/1992, face ao 
descumprimento dos arts. 2º e 8º da Lei 
8.666/93, decorrente da contratação direta 
por dispensa de licitação, sem que 
estivessem presentes os requisitos legais 
exigidos no art. 24 da mesma lei."    
  
. Esse correto parecer de servidores da 
Secex-MG que,  após análise criteriosa dos 
procedimentos denunciados e das 
justificativas apresentadas para o presente  
caso, opinam pela aplicação de multa por 
descumprimento dos arts. 2º e 8º da lei nº 
8666/93, decorrente da contratação direta por 
dispensa de licitação e ausentes os requisitos 
legais dispostos no art, 24 dessa mesma lei. 
Essa seria a decisão do  esperada do TCU 
para que se resguarde o interesse público, 
combata a corrupção, e se faça  justiça.  No 
entanto, tal parecer  não foi acatado pelo 
Ministro Relator, cuja deliberação 
discriminada nos  itens 12 a 19 da Decisão 
TCU supra, obteve aprovação dos demais 
Ministros do Tribunal de Contas da União, 
reunidos em Sessão do Plenário. 
 

O Ministro Relator, justificando seu Voto,  
faz considerações que soam como escárnio 
ante o caráter objetivo da legislação que 
regula os procedimentos licitatórios da 
Administração Pública. Sua análise 
complacente com que busca retirar o mérito 
dos argumentos técnicos da Secex-MG, é, 
notoriamente, uma  forma de se omitir para a 
tomada de uma decisão contrária às repetidas 
práticas corruptas de uma Administração que 
tem, para si, o poder discricionário como 
insuperável quando se trata de decidir 
questões de interesse público, como se 
privadas fossem. 
 
É inconcebível, neste caso,  justificar o Voto  
alegações de que:   
“a)os serviços contratados, como alegou o 
responsável, eram necessários e faziam parte 
da construção do prédio”;  
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b) havia motivação técnica para a referida 
inclusão; 
 c) a considerar que se tratava de uma 
alteração essencialmente qualitativa;  
 d) a não-transfiguração do objeto 
contratado e a necessidade de completa 
execução do objeto original do contrato, com 
a ressalva de que não foi extrapolado ao 
final do contrato o limite legal de acréscimo 
de 25% estabelecido no art. 65 da Lei n.º 
8.666, de 1993;e, por último,  
e) ressaltando-se ainda que não há nos autos 
elementos que comprovem a ocorrência de 
sobrepreço nos itens aditados.” 

Apreciando o Relatório e Voto do Ministro 
Relator - Acórdão 1083/2009 – Plenário do 
Tribunal de Contas da União / TCU, que 
versa sobre denúncias de irregularidades 
diversas no âmbito do CEFET-MG, e 
concede total liberdade ao administrador 
público para atuar segundo sua vontade, é 
preocupante no sentido da possibilidade de, 
futuramente, vir o acórdão em tela a ser 
invocado para argumentação em defesa de 
decisões  similares.  

Merece especial atenção o entendimento 
equivocado do Ministro,  justificado por  
meio  de jurisprudência: 

  “17. Deste modo, a considerar que se 
tratava de uma alteração essencialmente 
qualitativa, penso que foram atendidos os 
pressupostos estabelecidos na paradigmática 
Decisão 215/1999 / Plenário / TCU, 
mormente a não-transfiguração do objeto 
contratado e a necessidade de completa 
execução do objeto original do contrato, com 
a ressalva de que não foi extrapolado ao 
final do contrato o limite legal de acréscimo 
de 25% estabelecido no art. 65 da Lei n.º 
8.666, de 1993, já que o acréscimo foi 
equivalente a 24,09% do valor inicial.” 

Em análise mais detida constata-se que o 
Ministro Relator se engana ao julgar 
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similaridade entre a Decisão 215/1999 / 
Plenário / TCU, com o caso em tela.  

O caso da Decisão 215/1999, Diário Oficial 
da  União – DOU (1999)  reconhecida como 
paradigmática pelo Ministro Relator, trata-se 
de contratação de “obra pública, para 
construção de barragem, em adiantado 
estágio de execução, em que se verificou a 
necessidade de acréscimos nos quantitativos 
de obras e serviços, em virtude da situação 
encontrada quando das escavações da 
fundação”, ou seja, tais acréscimos se deram 
após a ocorrência de fato superveniente à 
licitação, portanto fato não conhecido 
anteriormente à realização do serviço. 
Entretanto, no caso em tela, de modo 
adverso, é óbvio e incontestável  haver a 
necessidade de execução de  contra-piso, 
piso e peitoril, e fornecimento com 
assentamento de seus respectivos 
revestimentos, anteriormente à execução da 
obra de construção do Prédio 
Biblioteca/Refeitório. Evidente não se tratar 
de necessidades conhecidas a posteriori. 
Ademais,  não se tratava de aquisição que 
enquadrasse em casos de dispensa ou 
inexigibilidade de licitação, portanto havia 
obrigatoriedade de  licitação.  

Enfim,  decide  o Ministro Relator  olvidar o 
que leciona Meirelles (2005), ao afirmar  que 
na Administração Pública, não há espaço 
para liberdades e vontades particulares, deve, 
o agente público, sempre agir com a 
finalidade de atingir o bem comum, os 
interesses públicos, e sempre segundo àquilo 
que a lei lhe impõe, só podendo agir 
secundum legem. Enquanto no campo das 
relações entre particulares é lícito fazer tudo 
o que a lei não proíbe, na Administração 
Pública só é permitido fazer o que a lei 
autoriza. A lei define até onde o 
administrador público poderá  atuar de forma 
lícita, sem  cometer ilegalidades, define 
como ele deve agir.  
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Enfim,  decide  o Ministro Relator  olvidar o que leciona Meirelles (2005), ao afirmar  que na 

Administração Pública, não há espaço para liberdades e vontades particulares, deve, o agente 

público, sempre agir com a finalidade de atingir o bem comum, os interesses públicos, e sempre 

segundo àquilo que a lei lhe impõe, só podendo agir secundum legem. Enquanto no campo das 

relações entre particulares é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe, na Administração Pública só 

é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei define até onde o administrador público poderá atuar 

de forma lícita, sem  cometer ilegalidades, define como ele deve agir. 

Destarte, como demonstrado nesse “Estudo de Caso”, um Controle Interno eficaz e independente  

quando empregado tempestivamente de forma a obstar a concretização de ilicitudes, efetuando a 

correção necessária imediatamente após se detectar a irregularidade, torna-se para a 

Administração Pública, um instrumento adequado e de grande eficácia para minimizar a 

ocorrência de desvios nos procedimentos licitatórios, fazendo com que prevaleça a disposição 

contida no art. 3º  da Lei Nº. 8666/93, que determina:  

 

“A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, 
a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita 
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos”. 

  

 
4.2. Pesquisa Kroll The Risk Consulting Company  e  Transparência Brasil  
       -  A Percepção da corrupção no setor privado nacional   
 

Essa pesquisa foi realizada em 2003 através de questionário subdivido em percepções, 

experiência e comportamento das empresas pesquisadas. Esse questionário é disponibilizado na 

Internet pela “Kroll The Risk Consulting Company - Brasil e a ONG Transparência Brasil”, com 

intuito de se conhecer qual a percepção do empresariado brasileiro no que é pertinente à 

corrupção que acomete o setor privado brasileiro.  
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Os dados obtidos nessa pesquisa revelam encontrar-se a corrupção como quesito preponderante 

em termos de interferência no desenvolvimento empresarial nacional, requerendo esse fenômeno 

global mecanismos de controle para refrear os males que provoca à sociedade sem qualquer 

distinção setorial.  

Nessa pesquisa ficou constatado que o fenômeno “Corrupção” é o segundo maior obstáculo para 

o desenvolvimento da economia nacional no ano de 2003. 

 

Em ambientes de negócio empresarial tornam-se usuais, tanto entre empresas da iniciativa 

privada como na relação dessas empresas com o setor público,  práticas corruptas que propiciam 

o enriquecimento privado com infração de normas públicas ou privadas, bem como a coação da 

empresa privada por agentes públicos que buscam rendimentos indevidos aproveitando-se de sua 

posição na Administração Pública. Tais situações representam,  no ambiente de negócios das 

empresas, a corrupção presente nos meios públicos e privados. 

 

Com o objetivo de coletar informações no meio empresarial acerca desse fenômeno foi realizada  

no Brasil uma pesquisa entre empresas a respeito do  tema “Corrupção” no setor privado 

nacional, que segundo as empresas Kroll The Risk Consulting Company/KRCC  e  Transparência 

Brasil/TB (2003), apresentada  a seguir. Foram convidadas quatro mil empresas para responder à 

pesquisa, 78 delas enviaram respostas sobre corrupção. Um terço dos questionários de pesquisa 

foi preenchido por presidentes e diretores das empresas consultadas, e o restante pela média 

gerência e assessoria – advogados, auditores e analistas. 

 

Perfil das empresas pesquisadas  

 

 

Mais de metade das empresas tem mais de 500 funcionários e, na maioria dos casos, atua nos setores   

industrial (44%) e de serviços (36%). O capital é predominantemente fechado (72%) e o controle da 

maioria (52%) é nacional. 
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      Tabela 2  - Estrutura das empresas 

 

 

 

 

   

 
 
 

     Fonte: KRCC / TB, 2003 

 
 
 
    Tabela 3 - Principais clientes das empresas 

 

 
 
 
 
 

 
     Fonte: KRCC / TB, 2003 

As empresas fornecem principalmente ao setor privado, conforme reflete o faturamento proveniente 
dos dois setores. 
 
     Tabela 4 -  Distribuição geográfica das empresas  

 
 
 
 
 
 
 
                                       Fonte: KRCC / TB, 2003 

Número de funcionários    # %
 Até 50  21 22%
De 51 a 100  4 4%
De 101 a 500  18 19%
 # %

Setor de atuação # %

Comércio 12 13%
Indústria 41 44%
Serviços Financeiros 34 36%
Outros  7

Capital # %
Aberto  23  24%

Fechado 68 72%

Não informado 3

Controle # %
Estrageiro 37 39%
Nacional 49 52%

Não informado 8 9%

Setor público # % 
Até 10% 50 53% 
De 10 a 20% 9 10% 
De 20 a 50% 9 10% 
De 50 a 100% 9 10% 
Não informado 17 18%

Setor privado # % 
Até 10% 5 5% 
De 10 a 20% 0 0% 
De 20 a 50% 4 4% 
De 50 a 100% 73 78% 
Não informado 12 13%

Estados 
Espírito Santo                                      1 
Goiás                                      1 
Rio Grande do Sul                                      1 
Santa Catarina                                      1 
Minas Gerais                                      5 
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Em termos geográficos, as empresas respondentes situam-se quase todas na região Sudeste, com 

forte concentração em São Paulo. 

  
 

                    Tabela 5 - Nível hierárquico dos pesquisados nas empresas 

  
 
  
 
 
 
 
 
                                        Fonte: KRCC / TB, 2003  

Cerca de um terço dos questionários foi preenchido por funcionários do alto escalão das empresas 

consultadas (presidência e diretoria), um quarto por funcionários de nível gerencial e os demais 

(40%) por assessores (advogados, auditores, analistas). 

      Tabela  6  -  Percentual de faturamento das empresas proveniente do setor público 

  

  Total Federal Estadual Municipal 
 # % # % # % # % 
De 0 a 10%  40 51% 38 49% 38 49% 43 55% 
De 10% a 20% 8 10% 8 10% 3 4% 5 6% 
De 20% a 50% 7 9% 5 6% 11 14% 4 5% 
De 50% a 100% 9 12% 8 10% 3 4% 5 6% 

Não informado 14 18% 19 24% 23 29% 21 27% 

Nível hierárquico # %

Alto escalão 32 34%

Médio escalão 24 26%

Outro/Não informado 38  

  

 

 

 

 

     Fonte: KRCC / TB, 2003 

A grande maioria das empresas depende pouco do fornecimento ao Estado. No agregado, as 
empresas fornecem igualmente para as três esferas. 

 
Questões levantadas na pesquisa  
 
1 - Em sua opinião, quais são os obstáculos mais sérios para o desenvolvimento empresarial no 
Brasil? 
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    Gráfico 1  -  Obstáculos para o desenvolvimento 

 

 
    

     Fonte: KRCC / TB, 2003 

 

A corrupção é considerada o segundo mais sério obstáculo ao desenvolvimento empresarial no 

Brasil, superado  apenas pela alta carga tributária. 

II - Qual o nível geral de corrupção em seu setor? 
   
          Gráfico 2 - Nível geral de corrupção no setor 
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          Fonte: KRCC / TB, 2003 
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A  tabela seguinte resume os resultados. “Hoje” (isto é, na época da pesquisa, meados-final de 

2003) e dois anos no futuro. As respostas eram dadas numa escala de seis níveis, de “Muito 

baixo” a “Muito alto”. 

Empregando-se a média ponderada dos resultados, obtêm-se as seguintes “notas” para as três 

perguntas (quanto mais alta a “nota”, pior a percepção). A mesma pergunta, feita na pesquisa 

Kroll/TBrasil de 2002, levou às “notas” descritas na coluna da direita: 

 
        Tabela 7 -  Nível Geral de Corrupção no setor 

 
 
 
 
 
 

 2003 2002 
 3 anos atrás 3,4 4,4 
 Hoje 3,1 3,6 
 Daqui a 2 anos 3,2 3,5 

          Fonte: KRCC / TB, 2003 

Levando-se em conta a imprecisão dos números, pode-se afirmar que a percepção das empresas 
não se alterou significativamente de 2002 para 2003. Se alguma diferença houve, foi no otimismo 
relativo observado na pesquisa de 2002 (uma atribuição maior de corrupção para o passado em 
relação ao “presente” e ao futuro), que não se observou no levantamento de 2003. 
 
 
III -  Qual é a freqüência de cobrança de propinas e prática de nepotismo? 
 
     Gráfico 3 - Cobrança de propina e prática de nepotismo 
     

      Fonte:  KRCC / TB, 2003 
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Embora as “notas” médias atribuídas ao nível geral de corrupção nos setores de atuação das 

empresas se situem em patamares intermediários, o mesmo não se verifica quando as perguntas 

focalizam áreas específicas de atuação do Estado. 

 

A tabela abaixo resume os mesmos dados, agregando-se as opções “Nunca”, “Raramente” e “Às 

vezes” na categoria “Freqüência baixa” e as outras duas opções na categoria “Freqüência alta”. 

As três colunas mais à direita exibem os números correspondentes obtidos na pesquisa de 2002. 

 

 
 
 Tabela 8 - Freqüência de cobrança de propinas e prática de nepotismo  

                                                         Resumo dos resultados 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

              Ano   2003            Ano   2002 
       Freqüência        Freqüência  
  Baixa    Alta 

    NR 
  Baixa   Alta 

     NR 

Fiscalização Tributária   15%    83%    1%   25%   64%    11% 
Licitações     9%    87%    4%     9%   74%    17% 
Fiscalizações técnicas   13%    86%    1%    
Polícia   15%    83%    1%     3%   86%    11% 
Permissões   12%    77%  12%     3%   87%    10% 
Comércio exterior   18%    79%    3%   21%   61%    18% 
Judiciário   33%    64%    3%   16%   75%      9% 
Privatizações   29%    56%  14%   36%   38%   26% 

       Fonte:  KRCC / TB, 2003 

A avaliação de todas as áreas é bastante desfavorável. 

A área vista com menos desconfiança é a de Privatizações, mas mesmo assim, na opinião dos 

respondentes, nelas a cobrança de propinas e o nepotismo acontecem “Um tanto freqüentemente” 

ou “Muito freqüentemente” para um total agregado de 56% dos respondentes. 

   

IV - A empresa sofreria perda de faturamento e/ou posição de mercado se envolvida em 

pagamentos de propinas? 
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        Gráfico 4 - Envolvimento da empresa -  perda de faturamento e/ou de mercado 

 

          Fonte:  KRCC / TB, 2003  

 

O risco de perda de faturamento e/ou posição de mercado por envolvimento em casos de 

corrupção é considerado alto em todas as diferentes circunstâncias indagadas. Ainda assim, é de 

se observar que cerca de um quinto das empresas não enxerga riscos nas mesmas circunstâncias. 

 
 
Percepções pertinentes a licitações públicas 
  

 
          Gráfico 5 -  Participantes em licitação pública 

            

            Fonte:  KRCC / TB, 2003 

 
Pouco mais da metade (40) das empresas participa ou já tentou participar de licitações públicas. 

I –  A empresa já foi sujeita a pedidos de propina? 
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            Gráfico 6 - Pedidos de propina 

 

 
 

                Fonte: KRCC / TB, 2003 

De 40 empresas, 25 (62%) afirmaram já terem sido sujeitas a pedidos de propinas ou outros 

pagamentos indiretos por parte de administradores públicos ou políticos com respeito ao certame, ao 

contrato, a pagamentos devidos e outros assuntos relacionados. 

O quadro que isso revela é alarmante. 

Destarte, segundo as empresas pesquisadas, a gravidade do fenômeno é indiscriminada nas três 

esferas do Estado conforme mostra os dados seguintes: 

 

            Tabela  9  -  Percepção da corrupção nas três esferas públicas 

 
 

                                  Fonte:  KRCC / TB, 2003 

 Municipal Estadual Federal 

Não 10% 3% 8% 

Sim 90% 98% 93% 

Reação comportamental do empresariado  

 

Este levantamento procurou explorar o ambiente em que as empresas operam e seu 

comportamento em relação à prevenção e punição de atos de corrupção praticados por seus 

funcionários. 
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I -   A corrupção é aceita tacitamente pelas políticas gerenciais das empresas de seu Setor? 

      Gráfico 7 -  Aceitação de corrupção pelas políticas gerenciais  
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        Fonte:      KRCC / TB, 2003 

Verifica-se que para nada menos que 21% das empresas, as políticas gerenciais do setor em que 

atuam incorporam tacitamente a possibilidade de corrupção no trato com agentes do Estado. 

 

II -  Sua empresa conta com um código de ética que proíba explicitamente o pagamento de 

propinas? 

 

 
 
   Gráfico 8 - Código de ética para proibir propina 

 

  

           Fonte: KRCC / TB, 2003  
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Um dos mecanismos empregados para lidar com a corrupção é a adoção de códigos de ética que 

proíbam explicitamente a sua prática. As empresas majoritariamente adotam tais códigos, como 

mostra o gráfico: 

Todas as empresas que responderam afirmativamente à pergunta anterior declararam contar com 

um código de ética desse tipo. 

III -  .  A empresa possui mecanismos de aviso de suspeita de corrupção? 

      .   O mecanismo protege o denunciante de represálias?  

 

Gráfico 9  -  Mecanismo de aviso de suspeita de corrupção 

 
 

 

 Fonte:  KRCC / TB, 2003 

 

Outro mecanismo de combate à corrupção em empresas é a disponibilização de um procedimento 

de aviso de suspeitas. 

Mais da metade das empresas conta com tal mecanismo (e são 91% entre as que dispõem de 

código de ética que proíbe corrupção, mostrando que os dois andam juntos), e quase todas elas 

garantem que os denunciantes sejam protegidos de represálias. 
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A existência de mecanismos formais precisa ser confrontada com a ocorrência efetiva de casos de 

investigação e punição de pessoas implicadas em casos de pagamento ou oferecimento de 

propinas a agentes públicos. 

 
IV -  Já houve em sua empresa casos de investigação de funcionários suspeitos de terem pago ou 

oferecido propinas a terceiros? 

  
        

      Gráfico 10  -  Casos de investigação de funcionários suspeitos 

 

 
 

       Fonte:  KRCC / TB, 2003 

   

Os resultados do levantamento indicam que o enforcement está aquém das intenções formais. 

Assim, quando perguntadas se já houve investigação de casos de funcionários suspeitos de 

participação em atos de corrupção, apenas 22% das empresas responderam afirmativamente. 

É interessante observar a distribuição dessas respostas quando cruzadas com as respostas às perguntas 

anteriores, relativas à presença de código de ética e de mecanismos de denúncia: 
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Tabela 10  -  Cruzamento de respostas  -  Código de ética e mecanismos de controle 

 

 

Já houve em sua empresa casos de investigação de funcionários suspeitos de terem pago ou 
oferecido propinas a terceiros? 

 
 Toda

s 
Com código de ética        Sem  código de ética Com mecanismo    Sem mecanismo 

Não 49% 49%                             57% 43%                       56% 
Sim 22% 20%                             36% 30%                       32% 
NS 29% 31%                               7% 27%                       12% 

Totais 78 61                                14 44                          34 
 

Fonte:  KRCC / TB, 2003 

Assim, pode-se perceber que a presença de código de ética e de mecanismos de denúncia nas 

empresas não parece refletir-se em diferença significativa na freqüência de casos concretos 

investigados.  

V -  Já houve caso de punição de funcionário por oferta de propina?  
  
Gráfico 11  - Casos de punição de funcionário por oferta de propina 

 

 
 Fonte:   KRCC / TB, 2003 

Além da investigação, há a punição daqueles considerados culpados. 

Apenas 14% das empresas reportaram tais punições. 
   

O cruzamento dessas respostas com as questões anteriores produz os seguintes resultados: 
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      Tabela 11 -  Cruzamento de dados 

Já houve caso de punição de funcionário por oferta de propina? 
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Não 62% 59% 86% 57% 68% 47% 95% 17% 
Sim 14% 16% 7% 20% 6% 47% 5% 4% 
NS 24% 25% 7% 23% 26% 6% 0% 78% 

Totais 78 61 14 44 34 17 38 23 
  Fonte: KRCC / TB, 2003 

Defesa de direitos nas instâncias administrativas, nos tribunais de contas e no judiciário 
 
 
 
O grau com que as empresas defendem seus direitos junto às instâncias formais existentes para isso 

fornece uma informação importante sobre a forma como se inserem no ambiente institucional. 

Três perguntas procuraram levantar dados a respeito. 

Os resultados são apresentados para o total da amostra e para os cruzamentos com a participação em 

licitações e se a empresa foi vítima de pedidos de propina relacionados aos certames. 

 
I - Nos últimos dois anos, sua empresa formulou contestações administrativas junto a órgãos 
públicos de qualquer esfera contra atos percebidos como decorrentes de corrupção ou suspeitos 
de configurar dirigismo em licitações públicas? 
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Gráfico 12 -  Defesa de direitos a nível administrativo em órgãos públicos de qualquer 
esfera contra atos percebidos como decorrentes de percepção de corrupção em licitação 

 

 
  Fonte;   KRCC / TB, 2003 

 
 

Tabela 12 -  Defesa de direitos a nível administrativo em órgãos públicos de qualquer esfera 
contra atos percebidos como decorrentes de percepção de corrupção em licitação 

 
 Todas Participa de licitações Já foi sujeita a pedido de propina 

em licitações 
Não 67 31 18 
Sim 11 9 7 

Totais 78 40 25 
Fonte:  KRCC /TB, 2003 

 

II -  Nos últimos dois anos, sua empresa formulou pedidos de investigação/intervenção de 
Tribunais de Contas contra atos administrativos de órgãos públicos percebidos como decorrentes 
de corrupção ou suspeitos de configurar dirigismo em licitações públicas? 
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Gráfico 13 -  Defesa de direitos em tribunais de contas federal ou estadual contra atos 
administrativos de órgãos públicos percebidos como decorrentes de percepção de corrupção 
em licitação 
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Fonte:  KRCC / TB, 2003 
 
Tabela 13 -  Defesa de direitos em tribunais de contas federal ou estadual contra atos 
administrativos de órgãos públicos percebidos como decorrentes de percepção de corrupção 
em licitação 

 

 Fonte:  KRCC / TB, 2003 

  
Todas 

Participa de 
licitações 

Já foi sujeita a pedido de propina 
em licitações 

Não 76 38 24 
Sim 2 2 1 

Totais 78 40 25 

 
 
III -  Nos últimos dois anos, sua empresa entrou na Justiça para tentar reverter decisões 
administrativas de órgãos públicos percebidas como decorrentes de corrupção ou suspeitas de 
configurar dirigismo em licitações públicas? 
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Gráfico 14 - Defesa de direitos na justiça para reverter decisões administrativas de órgãos 
públicos  percebidas como decorrentes de corrupção em licitação de órgãos públicos 

 

 
 
 Fonte:  KRCC / TB, 2003 

 
 

Tabela 14 - Defesa de direitos na justiça para reverter decisões administrativas de órgãos 
públicos  percebidas como decorrentes de corrupção em licitação de órgãos públicos 

 
  

Toda
s 

Participa de 
licitações 

Já foi sujeita a pedido de propina 
em licitações 

Não 76 38 24 
Sim 2 2 1 

Totais 78 40 25 

 Fonte: KRCC / TB, 2003 

Dessa forma, há tanto mais tendência de as empresas recorrerem aos mecanismos formais quanto 

mais elas percebem ser prejudicadas por atos da administração suspeitos de corrupção. Apesar 

disso, os números dominantes são os negativos: A contestação de atos administrativos, a 
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formulação de denúncias aos Tribunais de Contas e o recurso ao Judiciário são muito pouco 

usados pelas empresas. 

Um dos fatores que pode explicar isso é a avaliação desfavorável que se faz da isenção com que 

os pleitos são examinados, com a notável exceção do Judiciário: 

IV - Em sua opinião, os pleitos foram examinados com isenção? 

Tabela 15 - Exame de pleitos por atos prejudiciais em licitação 

RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Não                                    9 

Sim                                   2 

Total                               11 

 

TRIBUNAL DE CONTAS 

Não                                   2 

Sim                                  0 

Total                               2 
 

  

JUDICIÁRIO 

Não                                  2 

Sim                                  7 

Total                                9 

(Números absolutos) 

Fonte: KRCC / TB, 2003 
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5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Os  discursos  sobre  a  corrupção  no  Brasil  restringem-se a perceber esse fenômeno como 

problema preponderantemente ético e moral, entendido como um comportamento desviante de 

condutas que atropela os preceitos vigentes em sociedade. No entanto, não se pode  desprezar 

que, aliada à conduta ética e moral dos indivíduos, existe condições sociais de caráter 

institucional, histórico e cultural, que também contribuem para a propagação de práticas 

corruptas presentes no dia a dia da sociedade. 

Nota-se atualmente, a nível global, a interação entre governos, empresas da iniciativa privada, 

organizações não governamentais, sociedade civil, e cidadãos, para, juntos,  caminharem em 

direção a concretização de medidas e tomada de atitudes que se disseminem para enfretamento de 

um mal – “Corrupção” -  que a todos, indiferentemente, afeta e prejudica. 

No âmbito da Administração Pública, no decorrer dos últimos anos registram-se, no Brasil, 

grandes avanços no sentido de dotar os órgãos públicos  de eficiente Controle Interno. 

Comprovam esse interesse da Administração Pública, os investimentos tecnológicos,  como a 

criação do Sistema Integrado de Administração Financeira do  Governo Federal / SIAFI, Sistema 

Integrado de Administração de Serviços Gerais / SIASG, Comprasnet – Portal de Compras do 

Governo Federal, a implantação do Sistema de Caixa Único da União, a descentralização  de  

ações  de  auditoria  e fiscalização, transparência de decisões, entre outras medidas de controle 

governamental. 

No  entanto,  pelas  informações aqui apresentadas,  pode  se constatar que, no passado recente, 

as  atuações implementadas pelos órgãos de controle no Brasil, não tem atingido o objetivo de 

coibir a ocorrência de práticas corruptas, especialmente,  e com  maiores  evidências,  nos  

procedimentos  que  envolvem  as licitações públicas. 

No Estado Democrático é, também, imprescindível  o dever de exercer o controle externo dos 

atos praticados pela Administração Pública, através  de  ação  de  órgãos não pertencentes à  
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estrutura  organizacional  do  órgão  controlado.  No entanto, a realidade é que  não se observa 

agilidade, competência ou  eficácia no controle externo exercido  pelos Tribunais de Contas. 

 Esses tribunais, cujos membros e ministros, responsáveis pelos julgamentos e decisões que  

envolvem a  Administração Pública e  procedimentos  suspeitos de seus  agentes,  são nomeados  

por critérios de caráter  absolutamente  político  para a ocupação dos cargos, não se revestem de 

independência e autonomia necessárias para, estritamente, julgar e decidir, embasados,   

exclusivamente,  em critérios técnicos  e legais  para  a eficácia  no  cumprimento de sua missão 

institucional,  expondo,  então, as instituições públicas a todo tipo de irregularidades, 

fisiologismos e manipulação política.  

As críticas a esses tribunais são contundentes e ocorrem repetitivamente, como se constata nas 

palavras do conselheiro aposentado do Tribunal de Contas do Estado da Bahia - Pedreira Lapa 

(2001 apud Ribeiro, 2004, p. 121), “O Tribunal de Contas do Estado (TCE) é como um 

espantalho na roça de milho, uma pomposa inutilidade [...] não exerce sua função primordial de 

auxílio permanente do Poder Legislativo, sendo alvo de pressão do Executivo que deveria estar 

sujeito a sua inspeção... O Tribunal de Contas acostumou-se a criar dificuldades para comprar 

facilidades do Executivo, entre as quais benesses nepotistas”. 

Por vezes repetidas impera a impunidade nos tribunais de  contas. Assim,  em julgamentos 

meramente políticos, os envolvidos, mesmo culpados pelas ilicitudes, são absolvidos, ou 

condicionados a recomendações de não reincidência das ilicitudes, como apresentado no “Estudo 

de Caso”.  

Na Administração Pública observa-se que o ordenamento jurídico pertinente às licitações,  

liderado pela Lei nº. 8666/93, seus  regulamentos e alterações, atende aos procedimentos 

licitatórios,  carecendo esses procedimentos, no entanto, de um Controle Interno que monitore  os 

atos administrativos formalizados pelos agentes públicos, desde a descrição do objeto a ser 

licitado, passando pela elaboração de editais, até a concretização dos últimos compromissos 

contratuais pós venda. 

 O órgão de Controle Interno deve ser entendido com uma função estatal, exercida por 

técnicos de carreira e dirigentes, isentos e imunes a qualquer tipo de interferência política, com 



187 
 

preservação necessária de sua independência para o desenvolvimento dessa atividade, e 

protegidos de retaliações e coerções de superiores  hierárquicos ímprobos. 

 

É ainda imprescindível, para maior eficiência e obtenção de resultados eficazes em 

procedimentos licitatórios, que as instituições e entes públicos contemplem em sua estrutura 

organizacional, agentes públicos qualificados, com subordinação hierárquica a órgão de Controle 

Interno independente do órgão controlado. É impossível  conceber um Controle Interno eficaz e 

independente se seus  integrantes encontram-se hierarquicamente subordinados àquelas 

autoridades que devem ser controladas. Desta forma pode se estabelecer um Controle Interno 

preventivo que, antes de se concretizar o ato ilegal ou irregular, evite as ocorrências de ilicitudes 

e improbidades administrativas que lesem os cofres públicos.  

 

Com um Controle Interno preventivo e eficaz nos órgãos públicos, que viabilize detectar e sanar 

as irregularidades, prévia e tempestivamente, para as devidas correções e adequações,  reduzir-se-

ão os necessários processos para julgamento dos tribunais de contas, por conseguinte, reduzir-se-

ão a impunidade e  os onerosos custos impostos por esses tribunais ao erário público e à 

sociedade brasileira. 

 

Pelo o  que  foi  explicitado  neste  trabalho,  acerca  do  “Controle Interno na Administração 

Pública – Licitações”, acredita-se  demonstrado estar que o “Controle Interno”,   se parte 

integrante da estrutura das organizações públicas,  se  presente  e  dotado de autonomia e 

independência, muito tem a contribuir  nesse  embate  da   Administração  Pública brasileira,  

com  o  objetivo  de  minimizar  as  práticas ilícitas nos procedimentos licitatórios.    

               

“De tanto ver triunfar as nulidades; de tanto ver prosperar a 
desonra, de tanto ver crescer a injustiça. De tanto ver 
agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem 
chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter 
vergonha de ser honesto.” 

                                                  Rui Barbosa 

            José Maria da Cruz 

http://www.frasesfamosas.com.br/de/rui-barbosa.html
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  APÊNDICE  
  
 
ACÓRDÃO TCU 
 
Tribunal de Contas da União (1999) 
Identificação -Acórdão 1083/2009 - Plenário 
Número Interno do Documento - AC-1083-19/09-P 
Grupo/Classe/Colegiado - GRUPO II / CLASSE VII / Plenário 
Processo - 014.190/2007-2  
Natureza - Denúncia 
Entidade - Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais ¿ CEFET/MG 
Interessados 
Responsáveis: Flávio Antônio dos Santos, Diretor-Geral (503.025.236-34); Celso Luiz Santos 
Junior, Procurador-Chefe (678.661.746-87); Gray Farias Moita, Diretor de Administração 
(549.612.204-00); Rodrigo Manoel Pires Amaral, Prefeito do CEFET-MG (318.737.586-34) 
Sumário 
DENÚNCIA. IRREGULARIDADES DIVERSAS NO ÂMBITO DO CEFET/MG. NÃO-
ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE EM RELAÇÃO A PARTE 
DAS OCORRÊNCIAS. CONHECIMENTO DA DENÚNICA QUANTO ÀS DEMAIS. 
AUDIÊNCIA. ACOLHIMENTO DAS RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS. SANEAMENTO DE 
IRREGULARIDADE. NÃO-VIOLAÇÃO AO LIMITE LEGAL DE ACRÉSCIMO 
CONTRATUAL. INCLUSÃO DE SERVIÇOS NÃO PREVISTOS NA PLANILHA 
ORIGINAL DO PROJETO BÁSICO. NÃO-TRANSFIGURAÇÃO DO OBJETO 
CONTRATADO. NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO DA INCLUSÃO. PROCEDÊNCIA 
PARCIAL. DETERMINAÇÕES E COMUNICAÇÕES. 
- A inclusão no contrato, por meio de aditivo, de itens de serviços não previstos na planilha 
original do projeto básico não permite por si só concluir pela violação à Lei de Licitações, 
especialmente quando constatado que os serviços não transfiguram o objeto contratado e 
necessários à sua plena execução, bem assim respeitado o limite legal de acréscimo contratual 
Assunto - Denúncia 
Ministro Relator - José Jorge 
Representante do Ministério Público - não atuou 
Unidade Técnica - Secretaria de Controle Externo no Estado de Minas Gerais ¿ Secex/MG 
Advogado Constituído nos Autos - não há 
Relatório do Ministro Relator 
Trata-se de Denúncia acerca de irregularidades no âmbito do Centro Federal de Educação 
Tecnológica de Minas Gerais ¿ CEFET/MG, na qual se atribui ao seu Diretor-Geral, Sr. Flávio 
Antônio dos Santos, a prática de diversos atos e ações administrativas supostamente ilegais. 
2. Conforme sintetizado pela Secretaria de Controle Externo no Estado de Minas Gerais ¿ 
Secex/MG na instrução inicial de fls. 98-102 do vol. principal, são apontadas as seguintes 
ocorrências: 
2.1. Ilegalidade, fraude em licitação pública, prevaricação, abuso de poder 
2.1.1. Pregão eletrônico 041.2006, para aquisição de estação de trabalho e outros: 
a) denunciante é afastado de chefia e da função de pregoeiro e removido para o Departamento de 
Pessoal, por apontar irregularidade. O denunciante é reconduzido à chefia que exercia, mas não é 
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mais responsável pelas compras. 
b) supressão de documento processual assinado pelo denunciante, apontando irregularidade; 
c) aquisição de cadeiras que não correspondiam às especificações contidas no edital de licitação, 
após parecer favorável à aquisição da cadeira apresentada como amostra; 
2.1.2. Pregão eletrônico 004.2005: 
a) serviço não realizado e pago integralmente de pintura da fachada do prédio escolar do 
Campus I; 
b) contratação classificada indevidamente como "reforma de edifício", para possibilitar 50% de 
acréscimo de serviço no Aditivo ao Contrato n.º 011/2006; 
2.1.3. Pregão eletrônico 004.2006: contratação de revestimento tipo textura em relevo para a 
fachada do prédio do Campus I, sendo que foi pago o mesmo serviço licitado no Pregão 
eletrônico 004.2005; 
2.1.4. Tomada de Preços 001.2005: 
a) aditivo a contrato, com inclusão de serviços não contemplados no objeto inicialmente licitado; 
2.1.5. Outros indícios de irregularidade: 
a) contratação de projetos executivos de forma parcelada, com dispensa de licitação, sendo que 
os valores aproximam-se do limite máximo para a dispensa de licitação; 
b) não incorporação ao patrimônio do CEFET de bens móveis adquiridos com recursos 
repassados à Fundação CEFETMINAS ou por meio de convênios; 
c) falta de fiscalização da execução do contrato para execução do Serviço de Reorganização 
Patrimonial, para cumprir determinação da CGU, conforme Relatório 160754/2005; 
d) falha na atualização dos Termos de Responsabilidade dos bens patrimoniais; 
e) ausência de plaqueta de tombamento patrimonial do notebook utilizado pelo Diretor-Geral; 
2.2. Ilegalidade, abuso de poder, prevaricação, tráfico de influência, omissão, favorecimento 
2.2.1. o denunciante foi requisitado, nos termos da Lei n.º 9.020/1995, para complementar o 
quadro de pessoal da Defensoria Pública da União, e não foi concretizada a sua liberação; 
2.2.2. cessão de servidora para a AGU, caracterizando diferente tratamento de pedidos de 
servidores; 
2.2.3. designação de professor como Presidente de Comissão Permanente de Licitação, com 
concessão de gratificação FG.2, sendo que aos servidores Técnicos Administrativos não foi 
concedida gratificação; 
2.2.4. descumprimento de decisões do TCU relativas a pagamentos indevidos de incorporações a 
servidores, ocupantes e ex-ocupantes de Cargos de Direção. 
3. Nesse exame preliminar, concluiu, de plano, a unidade técnica pelo não-conhecimento da 
maioria das irregularidades apontadas na denúncia, seja por não serem afetas à competência 
deste Tribunal, seja pelo fato de estarem desacompanhadas de elementos de prova, constituindo-
se em afirmações genéricas do denunciante, ou pela impossibilidade material de comprovação 
das ocorrências. 
4. Por outro lado, ante os indícios de irregularidades apurados na denúncia, entendeu a 
Secex/MG pela necessidade de audiência do Sr. Diretor-Geral em razão das seguintes 
ocorrências: 
a) No Pregão eletrônico 041.2006, para aquisição de Estação de Trabalho e Outros, foram 
adquiridas, da empresa Art-Base Indústria e Comércio de Móveis para Escritórios Ltda., 203 
cadeiras que não correspondiam às especificações do Anexo I do edital - Termo de Referência - 
item 12, caracterizando inconformidade com o objeto adjudicado no procedimento licitatório, 
com inobservância do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, contido no caput do 
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art. 3º da Lei 8.666/1993; 
b) No 1º Termo Aditivo ao Contrato n.º 011/2005 (decorrente do Pregão eletrônico 004.2005, 
tendo como objeto "Obras Civis - Pequenas Obras / Pintura em Geral - Serviço de pintura nos 
campi I, II e IV do CEFET-MG"), celebrado com a empresa DERVISH ENGENHARIA & 
CONSULTORIA LTDA., no valor de R$225.559,66 houve acréscimo no valor contratual de R$ 
99.104,00, ultrapassando o percentual de 25% definido como limite, nos termos dos §§ 1º e 2º 
do art. 65 da Lei 8.666/1993; 
c) Na planilha anexa ao 4º Termo Aditivo ao Contrato n.º 013/2005, celebrado com a empresa 
TECTUM ENGENHARIA LTDA., houve inclusão de serviços não contemplados no objeto 
inicialmente licitado (Anexo 2 - Planilha de Descrição dos Serviços e Custos Institucional da 
Tomada de Preços n.º 001/2005). Os serviços e os preços não foram objeto de competição entre 
licitantes. O procedimento caracteriza-se como descumprimento do art. 2º da Lei 8.666/93, 
decorrente da contratação direta por dispensa de licitação, sem que estivessem presentes os 
requisitos legais exigidos no art. 24 da mesma lei. 
5. Na seqüência, após realizada a audiência do Sr. Diretor-Geral do CEFET/MG, vieram aos 
autos as razões de justificativa de fls. 112-117 do vol. principal, bem assim os elementos 
constantes do Anexo 3 e 4, que foram objeto da instrução de fls. 141-145 do vol. principal. 
Nessa ocasião, concluiu a Secex-MG pelo afastamento da irregularidade constante do item "a" e 
pela existência da irregularidade constante do item "c", ambas acima referenciadas. 
6. Outrossim, entendeu aquela unidade pela necessidade de realização nova audiência quanto à 
ocorrência presente no item "b" supra, desta feita também com a oitiva do Prefeito do 
CEFET/MG, do Diretor de Administração e do Procurador-Chefe do CEFET/MG, em razão da 
alegação apresentada pelo Sr. Diretor-Geral de que a celebração do mencionado termo aditivo 
havia lastreado-se em pareceres técnicos e jurídicos proferidos por aqueles responsáveis. 
7. Foram, então, efetivadas as mencionadas audiências, cujas razões de justificativa foram objeto 
de exame na instrução conclusiva de fls. 221-228 do vol. principal, conforme excerto que 
transcrevo a seguir: 
"(...) 
II - Análise das Razões de Justificativa dos Srs. Rodrigo Manoel Pires Amaral, Gray Farias 
Moita, Celso Luiz Santos Júnior e Flávio Antônio dos Santos 
12. Foram encaminhadas ao TCU as razões de justificativa (fls.157/194) - relativas à audiência 
de fls. 147/149, acerca do aditivo contratual no valor de R$ 99.104,00 - do Sr. Rodrigo Manoel 
Pires Amaral, do Sr. Gray Farias Moita e do Sr. Celso Luiz Santos Júnior. A correspondência 
solicitando as razões de justificativa do Sr. Flávio Antônio dos Santos (fl. 150) foi devolvida 
pela ECT, pelo motivo "MUDOU-SE" (fls. 152). 
13. Foi então reenviada a correspondência relativa à audiência do Sr. Flávio Antônio dos Santos 
(fls. 198), a qual foi respondida conforme documentos acostados às fls. 205/217. 
14. Passa-se, então, à análise das razões de justificativa apresentadas. 
OCORRÊNCIA 
Informações contidas nas razões de justificativa relativas ao questionamento sobre a 
caracterização de serviço de pintura como reforma. 
ANÁLISE 
Tendo em vista os documentos oriundos do CREA/RS (Norma de Fiscalização n.º 3, de 
20/10/2006), do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome ("Orientação Técnica 
de Arquitetura e Engenharia para Projeto de Reforma" ) e da Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte (Decreto-Lei n.º 84, de 21/12/1940), apresentados às fls. 160/178, e tendo em vista as 
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razões de justificativa do Prefeito do CEFET-MG, Sr. Rodrigo Manoel Pires Amaral; do Diretor 
de Administração, Sr.Gray Farias Moita; do Procurador-Chefe, Sr. Celso Luiz Santos Júnior; 
bem como do Diretor- Geral, Sr. Flávio Antônio dos Santos, considera-se que os argumentos 
apresentados são suficientes para que o serviço de pintura seja considerado uma reforma, 
restando, então, que o acréscimo de 43,9% do valor do contrato original está de acordo com a 
previsão do par. 1º do art. 65 da Lei 8.666/93. 
Diante do exposto, consideram-se acolhidas razões de justificativa apresentadas pelos 
responsáveis. 
OCORRÊNCIA 
Informação adicional contida nas razões de justificativa do Sr. Flávio Antônio dos Santos, 
relativa à evidência de que os serviços e materiais embutidos no aditivo não pertencem ao objeto 
inicial do Contrato n.º 013/2005. 
O Sr. Flávio Antônio dos Santos alega que "o 4º Termo Aditivo reclamado decorre de adição 
contratual relativa ao incremento ao projeto básico inicial de piso e revestimento de marmorite, 
além de fornecimento e assentamento de peitoril. Representou R$ 52.437,51, isto é, 3,2% do 
contrato. Pois bem, ainda que não tenha figurado tais itens na planilha de descrição dos serviços 
do projeto básico inicial, eles são necessários e fazem parte da construção de um prédio. O fato 
de aditar o contrato dentro do percentual que a lei permite (neste caso 25%) e tendo como fim o 
seu objeto licitado, qual seja: a construção de um prédio, não pode ser considerada como 
aquisição de itens estranhos aos licitados acarretando compra direta sem previsão legal". 
Ainda de acordo com os esclarecimentos apresentados pelo Diretor Geral, "quanto ao preço, os 
documentos ora anexados comprovam a compatibilidade de preços dos itens complementares do 
4º Termo Aditivo, com os de mercado, deixando prejudicado, pois, qualquer alusão de 
desconformidade e superando a lacuna exposta no Relatório citado, fl. 144". 
ANÁLISE 
Os pagamentos efetuados à empresa Tectum Engenharia Ltda., conforme Notas Fiscais 
constantes dos autos, foram os seguintes: 
Medição Data Valor Folha da Nota Fiscal correspondente à Medição, no Anexo 2 
1ª 16/1/2006 55.104,95 507 
2ª 17/2/2006 127.404,66 541 
3ª 4/4/2006 179.758,47 574 
4ª 2/5/2006 138.419,54 592 
5ª 5/6/2006 107.061,13 606 
6ª 7/7/2006 162.600,89 615 
7ª 4/8/2006 77.796,24 630 
8ª 24/8/2006 57.168,83 639 
9ª 18/9/2006 25.280,19 647 
10ª 9/12/2006 47.933,64 655 
11ª 24/11/2006 75.620,65 663 
12ª 15/12/2006 62.727,78 671 
13ª 11/1/2007 77.141,88 683 
14ª 15/2/2007 40.800,89 701 
15ª 27/2/2007 58.288,45 710 
Sub-Total 1.293.108,19 
16ª 3/4/2007 87.724,69 722 
17ª 7/5/2007 62.126,52 730 
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18ª 25/5/2007 43.432,48 745 
19ª 15/6/2007 49.610,42 760 
20ª 26/6/2007 68.638,77 768 
Sub-Total 311.532,88 
Total 1.604.641,07 
22. O valor do contrato 013/2005, de 16/12/2005 foi R$ 1.293.108,26 (fls. 497/506 do anexo 2). 
O valor do 4º Termo Aditivo, de 16/2/2007 (fls. 718/720 do anexo 2), foi R$ 311.532,88, o que 
correspondeu a 24 % do valor original do contrato. 
23. A planilha contida às fls. 720 (4º Termo Aditivo) evidencia que os serviços e materiais 
embutidos no aditivo não pertencem ao objeto inicial do Contrato n.º 013/2005 e, 
conseqüentemente, os preços unitários não estavam contemplados na planilha inicial, às fls. 
476/480. A título de exemplo, houve inclusão de itens como "Piso e Revestimento tipo 
marmorite" e "Fornecimento e assentamento de Revestimento tipo granito, peitoril", 
descaracterizando o objeto inicialmente licitado. 
24. Muito embora as informações adicionais enviadas pelo Sr. Flávio Antônio dos Santos 
apontem para o fato de que o acréscimo não foi referente a objeto estranho ao inicialmente 
contratado, qual seja, a construção de um prédio, há que se considerar o fato de que os serviços e 
os preços constantes do aditivo não foram objeto de competição entre licitantes. Entende-se, 
então, que tal procedimento caracteriza-se como descumprimento do art. 2º da Lei 8.666/93, 
decorrente da contratação direta por dispensa de licitação, sem que estivessem presentes os 
requisitos legais exigidos no art. 24 da mesma lei. 
25. Além disso, o acréscimo de novos itens a uma obra constitui-se afronta ao art. 8º da Lei 
8.666/93, transcrito a seguir: 
"Art. 8o A execução das obras e dos serviços deve programar-se, sempre, em sua totalidade, 
previstos seus custos atual e final e considerados os prazos de sua execução." 
26. Propõe-se que as razões de justificativa do Diretor-Geral, Sr. Flávio Antônio dos Santos, não 
sejam acolhidas e que se aplique multa, nos termos do art. 58, caput e inciso II, da Lei n.º 
8.443/1992, face ao descumprimento dos arts. 2º e 8º da Lei 8.666/93, decorrente da contratação 
direta por dispensa de licitação, sem que estivessem presentes os requisitos legais exigidos no 
art. 24 da mesma lei." 
8. Registro que, ainda nessa instrução, foram abordadas questões relativas à suposta contratação 
de projetos executivos de forma parcelada, com dispensa de licitação, e à gestão patrimonial no 
âmbito do CEFET/MG, as quais ensejaram propostas de determinação à CGU para 
acompanhamento e prestação de informação nas próximas contas anuais. 
9. Ao final, a Analista instruinte formulou a seguinte proposta de encaminhamento, aprovada no 
âmbito da Secex-MG: 
"27. Em decorrência da análise nos presentes autos, propomos a esta Corte de Contas: 
27.1 - rejeitar as razões de justificativa do Diretor-Geral, Sr. Flávio Antônio dos Santos, com 
aplicação de multa, nos termos do art. 58, caput e inciso II, da Lei n.º 8.443/1992, em razão do 
descumprimento do art. 2º da Lei 8.666/93, decorrente da contratação direta por dispensa de 
licitação, realizada por meio do 4º Termo Aditivo ao Contrato n.º 013/2005, sem que estivessem 
presentes os requisitos legais exigidos no art. 24 da mesma lei; 
27.2 - dar conhecimento à CGU, para que verifique nas próximas contas da Unidade, sobre 
indícios de irregularidade relativos a: 
a) contratações de obras e serviços feitos de forma fracionada, com dispensa de licitação, 
contrariando os arts. 8º e 23, parágrafo 5º, c/c o art. 24, inc. I, todos da Lei 8.666/93; 
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b) não incorporação ao patrimônio do Cefet/MG de bens móveis adquiridos com recursos 
repassados à Fundação CEFETMINAS ou com recursos de convênios (fls. 99/100); 
c) falta de fiscalização da execução do contrato para execução do Serviço de Reorganização 
Patrimonial, para cumprir determinação da CGU (fls. 99/100); 
d) falha na atualização dos Termos de Responsabilidade dos bens patrimoniais (fls. 99/100); 
e) ausência de plaqueta de tombamento patrimonial do notebook utilizado pelo Diretor-Geral 
(fls. 99/100). 
27.3 ¿ com fulcro no art. 250, parágrafo 2º do RITCU, anexar o presente processo às contas do 
CEFET/MG relativas ao exercício de 2007, para que as irregularidades apontadas possam ser 
avaliadas em conjunto com outras possíveis irregularidades." 
É o Relatório. 
Voto do Ministro Relator 
Aprecia-se, nesta oportunidade, Denúncia acerca irregularidades ocorridas no âmbito do Centro 
Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais ¿ CEFET/MG. 
2. A peça exordial faz alusão à prática de diversos atos e ações ilegais por parte do Diretor-Geral 
da Instituição, Sr. Flávio Antônio dos Santos, consistentes em fraude à licitação, abuso de poder, 
prevaricação, tráfico de influência, omissão e favorecimento. 
3. Quanto à admissibilidade, faço a ressalva inicial de que parte significativa das ocorrências 
indicadas na Denúncia (subitens 2.1.1 ¿ alíneas "a" e "b"-, 2.1.2 ¿ alínea "a"-, 2.1.3, 2.1.5, 2.2, 
todos do Relatório precedente) não ensejam o seu exame por este Tribunal, tendo em vista o que 
dispõe os arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU. 
4. Consoante ressaltou a instrução de fls. 98-102 do vol. principal, tais ocorrências versam sobre 
matérias não afetas à competência do Tribunal ou não acompanhadas de elementos de prova, 
constituindo-se em afirmações genéricas do denunciante, ou mesmo pela impossibilidade 
material de comprovação das ocorrências. 
5. Apesar disso, nada obsta o encaminhamento de cópia da deliberação à Secretaria de Educação 
Profissional e Tecnológica (Setec) do Ministério da Educação - órgão responsável pela 
supervisão dos CEFET´s ¿ para a adoção das providências que julgar cabíveis. 
6. Em relação às ocorrências restantes (abaixo descritas), entendo que estão atendidos os 
requisitos de admissibilidade previstos à espécie, razão pela qual pode o Tribunal conhecer da 
Denúncia. 
7. Dito isso, e passando ao exame de mérito, registro inicialmente que os respectivos 
responsáveis arrolados no processo foram ouvidos em audiência acerca das seguintes 
ocorrências: 
I ¿ quanto ao Pregão eletrônico 041.2006, para aquisição de Estação de Trabalho e Outros, 
foram adquiridas, da empresa Art-Base Indústria e Comércio de Móveis para Escritórios Ltda., 
203 cadeiras que não correspondiam (ausência de estofamento) às especificações do Anexo I do 
edital - Termo de Referência - item 12, caracterizando inconformidade com o objeto adjudicado 
no procedimento licitatório, com inobservância do princípio da vinculação ao instrumento 
convocatório, contido no caput do art. 3º da Lei 8.666/1993; 
- Responsável: Flávio Antônio dos Santos, Diretor-Geral do CEFET/MG. 
II ¿ quanto ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 011/2005 (decorrente do Pregão eletrônico 
004.2005, tendo como objeto "Obras Civis - Pequenas Obras / Pintura em Geral - Serviço de 
pintura nos campi I, II e IV do CEFET-MG"), celebrado com a empresa DERVISH 
ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA., no valor de R$225.559,66 houve acréscimo no 
valor contratual de R$ 99.104,00, ultrapassando o percentual de 25% definido como limite, nos 
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termos dos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei 8.666/1993; 
- Responsáveis: Flávio Antônio dos Santos, Diretor-Geral do CEFET/MG; Rodrigo Manoel 
Pires Amaral, Prefeito do CEFET-MG; Diretor de Administração do CEFET/MG, Sr. Gray 
Farias Moita; Celso Luiz Santos Júnior, Procurador-Chefe do CEFET/MG. 
III ¿ quanto à planilha anexa ao 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2005, celebrado com a 
empresa TECTUM ENGENHARIA LTDA., houve inclusão de serviços não contemplados no 
objeto inicialmente licitado (Anexo 2 - Planilha de Descrição dos Serviços e Custos Institucional 
da Tomada de Preços nº 001/2005). Os serviços e os preços não foram objeto de competição 
entre licitantes. O procedimento caracteriza-se como descumprimento do art. 2º da Lei 8.666/93, 
decorrente da contratação direta por dispensa de licitação, sem que estivessem presentes os 
requisitos legais exigidos no art. 24 da mesma lei. 
- Responsável: Flávio Antônio dos Santos, Diretor-Geral do CEFET/MG. 
8. Relativamente às duas primeiras ocorrências, acompanho o entendimento da unidade técnica, 
no sentido de que as razões de justificativas apresentadas pelos responsáveis podem ser 
acolhidas. 
9. Na primeira situação (item I acima), consoante informado na instrução de fls. 141-145 vol. 
principal (subitem 2.3), verificou-se o saneamento da irregularidade apurada, consistente na 
desconformidade das especificações dos móveis adquiridos (cadeiras) com aquelas constantes do 
edital do Pregão Eletrônico n.º 041.2006, por meio da colocação posterior, por parte da empresa 
fornecedora, do estofamento faltante. 
10. Quanto à segunda situação (item II acima), cuja irregularidade seria decorrente da 
inobservância do limite de acréscimo de 25% para contrato de obras, serviços e compras 
estabelecido na Lei n.º 8.666, de 1993, observo que os responsáveis lograram demonstrar que os 
serviços realizados (pintura), por meio 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 011/2005, 
caracterizaram-se como reforma de edifício do CEFET/MG. 
11. Desta forma, tendo em conta que o percentual de acréscimo contratual efetivado na espécie 
foi de 43,9%, constata-se que o referido percentual amolda-se ao limite legal (50%) previsto na 
Lei n.º 8.666, de 1993, para essa hipótese (reforma de edifico), motivo pelo qual tem-se por 
afastada a irregularidade. 
12. No pertinente à ocorrência referenciada no item III acima, divirjo do encaminhamento da 
unidade técnica, manifestando-me pelo acolhimento das justificativas apresentadas pelo Sr. 
Diretor-Geral do CEFET/MG. 
13. Nada obstante tenha ocorrido a inclusão de itens de serviços, no valor de R$ 311.532,88, por 
meio do 4º Termo Aditivo ao Contrato n.º 013/2005, celebrado com a empresa TECTUM 
ENGENHARIA LTDA., não contemplados na planilha de descrição dos serviços do projeto 
básico, entendo que não isso não seja motivo suficiente para caracterizar burla à Lei de 
Licitações. 
14. A propósito, foram acrescidos pelo mencionado termo aditivo os seguintes serviços: 
instalações elétricas, piso e revestimento tipo marmorite; telhado e escadas ¿ fornecimento e 
instalação de estrutura metálica; fornecimento e assentamento de revestimento tipo granito, 
peitoril, contrapiso polido, instalações hidro sanitárias ¿ incêndio. 
15. Com efeito, chego a esse entendimento ao observar, primeiramente, que os acréscimos 
realizados não transfiguraram o objeto contratado, qual seja: a construção de prédio da biblioteca 
e refeitório. Além disso, embora a inclusão dos referidos possa denotar, em parte, alguma falha 
na elaboração do projeto básico da obra, os serviços contratados, como alegou o responsável, 
eram necessários e faziam parte da construção do prédio. 
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16. Especificamente aos serviços de "piso revestimento tipo marmorite" e "fornecimento e 
assentamento de revestimento tipo granito, peitoril", que representaram apenas 3,2% do valor 
total pago na obra (R$ 1.656.721,51), considero, igualmente, não se possa afirmar, 
peremptoriamente, que a inclusão dos mesmos caracterize desvirtuamento do objeto, até porque, 
conforme justificado às fls. 210-212 pela Diretoria de Planejamento e Gestão do CEFET/MG, 
havia motivação técnica para a referida inclusão. 
17. Deste modo, a considerar que se tratava uma alteração essencialmente qualitativa, penso que 
foram atendidos os pressupostos estabelecidos na paradigmática Decisão 215/1999 ¿ Plenário ¿ 
TCU, mormente a não-transfiguração do objeto contratado e a necessidade de completa 
execução do objeto original do contrato, com a ressalva de que não foi extrapolado ao final do 
contrato o limite legal de acréscimo de 25% estabelecido no art. 65 da Lei n.º 8.666, de 1993, já 
que o acréscimo foi equivalente a 24,09% do valor inicial. 
18. Ademais, em razão da inclusão de itens não previstos na planilha original, bem como não se 
tratando de contratação por preço unitário, descarta-se, a priori, o repudiado "jogo de planilhas", 
ressaltando-se ainda que não há nos autos elementos que comprovem a ocorrência de sobrepreço 
nos itens aditados; ao contrário, os elementos fls. 213-217 do vol. permitem, a princípio, atestar 
a razoabilidade dos preços praticados. 
19. Por fim, verifico também que não restou comprovada nos autos a má-fé do gestor com a 
referida inclusão de serviços, devendo-se igualmente ressaltar que a obra contratada atende 
plenamente seu objetivo proposto. 
20. Quanto às ocorrências relacionadas à suposta contratação de projetos executivos de forma 
parcelada, com dispensa de licitação, bem assim à gestão patrimonial no âmbito do CEFET/MG, 
conquanto não tenham comprovadas as irregularidades apontadas nesta denúncia, entendo de 
bom alvitre as determinações propostas pela unidade técnica, no sentido de que a Controladoria-
Geral da União acompanhe e informe acerca delas nas próximas contas. 
21. Com essas considerações, entendo que, no mérito, a presente Denúncia deva ser considerada 
parcialmente procedente, sejam acolhidas as razões de justificativa apresentadas pelas 
responsáveis, bem assim expedidas as determinações e as comunicações pertinentes. 
22. Outrossim, com vistas a melhor subsidiar o exame das contas do CEFET/MG referente ao 
exercício de 2007, considero apropriada a proposta de se determinar a juntada do presente 
processo àquelas contas, para análise em conjunto e em confronto com os fatos ora relatados. 
Ante o exposto, acolhendo parcialmente a proposta da unidade técnica, VOTO no sentido de que 
o Tribunal adote a deliberação que ora submeto a este Plenário. 
TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 20 de maio de 2009. 
JOSÉ JORGE 
Relator 
Acórdão 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Denúncia, acerca de supostas irregularidades 
ocorridas no âmbito do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais ¿ 
CEFET/MG. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante 
as razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. com fundamento nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU, conhecer da presente 
Denúncia, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 
9.2. acolher as razões de justificativas apresentadas pelo Srs. Flávio Antônio dos Santos, 
Rodrigo Manoel Pires Amaral, Gray Farias Moita e Celso Luiz Santos Júnior; 
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9.3. determinar à Controladoria-Geral da União que acompanhe e informe nas próximas contas 
anuais do CEFET/MG acerca das seguintes ocorrências: 
9.3.1. contratações de obras e serviços feitos de forma fracionada, com dispensa de licitação, 
contrariando os arts. 8º e 23, parágrafo 5º, c/c o art. 24, inc. I, todos da Lei n.º 8.666/93; 
9.3.2. não incorporação ao patrimônio do Cefet/MG de bens móveis adquiridos com recursos 
repassados à Fundação CEFETMINAS ou com recursos de convênios; 
9.3.3. falta de fiscalização da execução do contrato para execução do Serviço de Reorganização 
Patrimonial; 
9.3.4. falha na atualização dos Termos de Responsabilidade dos bens patrimoniais; 
9.3.5. ausência de plaqueta de tombamento patrimonial do notebook utilizado pelo Diretor-
Geral. 
9.4. retirar dos autos a chancela de sigiloso; 
9.5. remeter cópia da presente deliberação, bem como do Relatório e do Voto que a 
fundamentam, à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) do Ministério da 
Educação; 
9.6. determinar a juntada dos autos às contas ordinárias da CEFET/MG relativas ao exercício de 
2007 
Quorum 
13.1. Ministros presentes: Ubiratan Aguiar (Presidente), Marcos Vinicios Vilaça, Valmir 
Campelo, Walton Alencar Rodrigues, Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro e 
José Jorge (Relator). 
13.2. Auditor convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 
13.3. Auditores presentes: Marcos Bemquerer Costa, André Luís de Carvalho e Weder de 
Oliveira 
Publicação 
Ata 19/2009 – 
Plenário  /   Sessão 20/05/2009 
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Documento(s):014-190-2007-2.rtf  
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	Os coronéis encarnam a figura do senhor feudal da Idade Média, com seu poder e controle dos eleitores interioranos eles detém:
	“Privilégios econômicos – toda atividade provém de sua iniciativa ou é dele tributária; sociais – é a família tradicional, subordinando mulher, filhos, colaterais, parentes por afinidade civil, afilhados, agregados; políticos – é o verdadeiro chefe, pois os vereadores, as autoridades nomeadas e tudo  mais dependem dele e entram em relações harmoniosas; religiosos – os padres são quase sempre ligados a eles, recebem seus favores e prestam-lhes serviços (JAGUARIBE et al  1986 apud HABIB 1994, p. 28  ). 
	Lidar com a polícia, com a justiça, com os cobradores de impostos, obter uma estrada, pleitear uma ponte são tarefas que exigem a presença de quem possa recomendar o pobre cidadão, mal alfabetizado e sem maneiras. Diante do guichê da coletoria o contribuinte solitário pagará todo o tributo de seu trabalho, se a lei não for abrandada pelas circunstâncias. Um “simples” crime de morte, tratado pela lei, com o delegado, o promotor, os jurados e o juiz não advertidos, dará cadeia. Outro  será o resultado se o réu ou o contribuinte tiveram um compadre ou um padrinho – quem tem padrinho não morre pagão” (FAORO 1979 apud  HABIB 1994,  p.30).
	No decorrer do governo de Getúlio Dorneles Vargas, relata Habib, embora não o afete diretamente no aspecto moral, a corrupção não se afasta do Brasil, dela se utilizando aqueles que se aproximam do poder com intuito de dele se beneficiarem. Esse período conturbado que se estende de 1930 a 1945, apesar dos avanços dos direitos sociais e trabalhistas, não pode ser tomado como exemplar para a Administração Pública. 
	Com a queda de Getúlio Vargas ascende ao poder o Presidente Eurico Gaspar Dutra – 1946 a 1951, que  com grande manipulação, e comprometido com os que o apoiam, inclusive “coronéis”,  não altera o quadro deixado por seu antecessor.
	“Fraude eleitoral,  malversação de verbas públicas, desvio de rendas, tráfico de influências, “apadrinhamento”, propinas e subornos, interesses políticos escusos, beneficiamento de oligarquias com isenções fiscais, com cargos e salários excessivamente elevados, “coronelismo” (com todo tipo de condescendência criminosa, acobertamento de criminosos, empreitadas sinistras, suborno de membros do judiciário, do ministério público, da polícia judiciária, perseguições políticas por interesses inconfessáveis, etc.), agenciamento de empréstimos em empresas públicas, enfim, numa só palavra: corrupção, eis o que se transformara a República” (HABIB, 1994, p. 37).       Grifo  do autor
	Getúlio Vargas, eleito democraticamente, retorna  ao poder como Presidente da República  entre 1951 e 1954, nesse período, um dos mais conturbados da República, há, através de publicações na imprensa, acusações de corrupção promovida por amigos  instalados no Banco do Brasil, no Fundo Sindical e nos Institutos. Afastado do poder,  Vargas declara em sua carta-testamento “que deixava a vida para entrar para a história”.
	“A questão tornou-se mais grave no contexto da crise do segundo Governo Vargas, que culminou no suicídio o presidente em agosto de 1954.  Denúncia de práticas políticas e administrativas corruptas cometidas pelo grupo varguista tronou-se uma das principais bandeiras da oposição liberal, notadamente da UDN. O discurso contra a corrupção calava fundo também nos meios castrenses, cujos valores morais eram  particularmente sensíveis às acusações de malversação da coisa pública. Acusou-se Vargas e seus auxiliares de se aproveitarem de verbas públicas em benefício próprio, enriquecendo à custa do tesouro nacional. Quanto à pessoa do presidente Vargas não havia muito  dizer, a não ser o financiamento do Banco do Brasil para a montagem do jornal Última Hora, criado para apoiá-lo num contexto em que a grande imprensa era hostil ao governo. As críticas mais pesadas dirigiam-se ao grupo palaciano em torno do presidente, e o próprio Vargas parece ter se assustado com a dimensão do problema” (MOTTA, R. 2008, p. 243).
	É eleito Presidente da República,  para o qüinqüênio  1955/1960, o mineiro de Diamantina  Juscelino Kubitschek. Juscelino. inicia um período de grande desenvolvimento do Brasil em cumprimento às promessas de combate à corrupção e ao seu Plano de Metas com uma administração progressista para avançar 50 anos em 5.  A essa época a corrupção se propaga nos negócios da política, no funcionalismo público interessado em recompensas para se deslocar para Brasília/DF, e nos interesses estrangeiros no país com participação de banqueiros e grandes empresários.
	“JK herdou parte do capital eleitoral de Vargas, mas também os adversários. Ele foi visto pela oposição conservadora e liberal como um continuador do varguismo, inclusive no mau uso da máquina pública. Kubitschek encontrou sérias dificuldades para tomar posse e seu governo já começou com problemas. Logo no início da gestão ocorreu  o episódio de Jacareacanga, base aérea situada  na selva amazônica tomada por pequeno grupo de oficiais da Força Aérea rebelados contra o novo governo, a quem acusavam de tolerante com a corrupção e o comunismo. O projeto desenvolvimentista do Governo Kubitschek, cuja marca foi a realização  de grandes obras, notadamente a construção de Brasília, forneceu aos opositores novos argumentos para denunciar a corrupção, com freqüência mencionando o próprio presidente” (MOTTA, R.2008, p.244).
	Ascende ao poder o Presidente Jânio Quadros, sua promessa de reaver a moralidade não se concretiza, decepciona a nação confiante e esperançosa em ter  vida melhor, sem inflação,  sem impunidade, e sem corrupção.
	A  “Revolução de 64” tem a princípio,  como objetivo, segundo Heloisa Starling (2008), expurgar dois grandes males que sufocam  a nação brasileira, a subversão e a corrupção, para tanto entram em cena os militares que permanecem no poder para combater essas adversidades. Os governos populistas que antecedem à Revolução de 64 não são isentos de vícios, há nepotismos, privilégios, falcatruas, empobrecimento e arrocho das camadas populares, aumento da dívida externa e da inflação. Ruim assim, com o governo militar dos generais fica pior.
	“A convicção de que a sociedade se regenera, mas a política continua perversa moldou a lógica que orientou o regime militar no combate à corrupção. Nessa lógica, o golpe de 1964 justificou parte importante de sua funcionalidade ao produzir uma espécie de intervenção ex machina capaz de acabar com os corruptos e garantir aquilo  que os militares acreditavam ser a boa ordem punitiva: o julgamento dos civis considerados incapazes de gerir a coisa pública. Animado por essa lógica, tão logo iniciou seu governo, o marechal Castello Branco prometeu dar ampla divulgação às provas de corrupção do regime anterior por meio da publicação de um livro branco da corrupção – promessa jamais cumprida por ele, entre outras coisas, porque provavelmente também seria preciso admitir o envolvimento de militares nos episódios de corrupção que o pretenso livro deveria relatar” (STARLING, 2008, p. 252). 
	O Brasil cresce a um custo político, econômico e social desastroso. Ao comando revolucionário, por meio do Ato Institucional 01 – AI-1, é dado o direito de cassar mandatos legislativos e suspender direitos políticos, adotar medidas econômicas para equilibrar as finanças internas, resgatar credibilidade para obtenção de créditos externos, atrair capitais estrangeiros, restringir crédito e coibir aumentos salariais para conter consumo e diminuir a inflação, aumentar impostos e tarifas públicas para controle do déficit nas contas do governo, suprimir direitos trabalhistas para beneficiar a iniciativa privada e baratear a mão de obra para atração de multinacionais interessadas em investir no Brasil.  
	“Quanto à ‘subversão’ conseguem ser eficientes até em demasia... Entretanto, no que diz respeito à corrupção não conseguem nem de longe, arrefecê-la, quanto mais extirpá-la como propalaram que o fariam. Muito  ao contrário. Aumentam-na, ampliam-na e são, em muitos momentos, seus principais mentores.
	Se fizeram  a “revolução” – ou o golpe – para retomar o crescimento do país e tirá-lo do marasmo administrativo em que se encontrava, como explicar-se, pois, que viessem a incorrer nos mesmos erros do passado, e o que é pior, agravando-os ainda mais?” (HABIB, 1994, p. 42/43)
	Para os brasileiros da época um governo ditatorial não é uma realidade nova, a novidade é que os militares tomaram o poder por tempo excessivo para realizar seu objetivo, “retornando-o  aos civis com a nação inteiramente esfacelada, depauperada pela sangria de centenas de corruptos, cujas ações causaram prejuízos inestimáveis aos cofres públicos, mas, sobretudo e principalmente, danos bem maiores ao patrimônio moral de seu povo”, Habib (1994, p. 44) . Com a “Revolução de 64”  e seu autoritarismo dar-se-á o recrudescimento da corrupção no país.
	“Embora não se possa cometer a injúria de atribuir aos líderes ostensivos do movimento insurrecional o propósito de institucionalizar a corrupção, isso acabou constituindo subproduto da ditadura implantada, sem disfarces, a partir do Ato Institucional nº 5. O Jornalista  J. Carlos de Assis, no livro ‘A Dupla Face da Corrupção’ , observou ter sido ‘o autoritarismo político [...] que gerou como conseqüência involuntária, mas inelutável, a permissividade econômica, por cancelar toda possibilidade de controle público sobre as instituições’, decorrendo daí que, sob o pálio do AI-5, combinaram-se ‘gangsterismo privado com a corrupção no aparelho do Estado, dentro de uma moldura institucional permissiva e até estimulante’. 
	Após a revogação do AI-5 vieram à luz os famosos escândalos financeiros, em que sempre havia, por trás do enriquecimento ilícito dos empresários particulares, a conivência dos funcionários incumbidos de exercer o controle e a fiscalização em nome do Estado”  (MORAES FILHO 1987,  p. 22-23).
	.
	Inicia-se uma nova fase na história brasileira, é a chegada da Nova República, que se estende desde 1985 até os dias atuais. É nesse momento histórico que o Brasil torna-se verdadeiramente um país democrático. Nesse ano Tancredo Neves é eleito Presidente do Brasil pelo Colégio Eleitoral, colocando fim à ditadura militar. Na véspera de assumir o governo como presidente Tancredo Neves adoece vindo a falecer em 21 de abril de 1985. Com a morte de Tancredo Neves, José Sarney, eleito vice-presidente, assume a presidência do Brasil e dá início ao processo de redemocratização do país.
	Tancredo Neves não chega a governar o país, José Sarney, que assume a presidência no período de , mar/1985 a mar/1990, muito menos. Não consegue o presidente, herdeiro ao cargo, controlar a inflação e expurgar a corrupção, obtém, ao contrário, recordes expressivos de níveis inflacionários e de imoralidade. Inúmeros escândalos estouram em seu governo,  um governo de conchavos políticos, de acertos prévios, de contratos fraudulentos, de tramóias de toda espécie. Em sua trajetória de governo ficam pelos caminhos os compromissos históricos da Nova República, em seu lugar figuram o fisiologismo, o laissez faire, o “caciquismo” político, formas insidiosas de se exercer o poder.
	O ápice da corrupção ocorre na “República de Alagoas” alcunha do governo do Presidente Fernando Collor de Melo, que no papel de “caçador de marajás” torna-se um dos presidentes mais populares do país. Um governo que em  “uma sucessão de escândalos, ou, melhor dizendo, um escândalo só, com raras interrupções de normalidade, conseguindo superar a todos os demais que lhe antecederam desde a Primeira República”, leva-o, segundo Habib,  a  cassação do mandato presidencial por impeachment, em 02 de outubro de 1992.
	A década de 90 no Brasil fica marcada economicamente pela redução do setor produtivo estatal brasileiro devido aos novos ideais políticos e econômicos, empreendidos principalmente pelo governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, conhecido na literatura como “neoliberalismo”.  Segundo  Norma Nery (2004), no período de 1997 a 2002, dados publicados na primeira edição da pesquisa Finanças Públicas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostra que “o processo de privatização provocou um forte enxugamento das estatais que passaram a ter um menor peso na economia”,  explicando  que as privatizações fazem parte das políticas públicas do governo de FHC.
	Esse processo de privatização que ocorre intensamente no governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, jan/1995 a  dez/2001,  provoca resultados desastrosos à economia nacional. Entre os  interesses públicos e privados, a promiscuidade sempre esteve presente no governo de Fernando Henrique Cardoso, tanto na área financeira, com tráfico de influência, avaliações fraudulentas, leilões manipulados, propinas milionárias, como nos processos de privatização, onde agentes envolvidos ora se encontravam em cargos-chefe do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social / BNDES como vendedor, ora  nas diretorias dos compradores. Isso mostra como no Brasil a privatização esteve contaminada pela corrupção para assegurar vantagens a grupos privados.
	“A ‘privatização’ ocorrida no Brasil esteve mancomunada o tempo todo com algumas das piores mazelas do mundo dos negócios, como tráfico de influência, avaliações fraudulentas, leilões manipulados, propinas milionárias, uso do aparelho de Estado para beneficiar amigos, trânsito promíscuo entre dirigentes que ora ocupavam cargos públicos, ora se instalavam em postos-chave das instituições “privatizadas”. A ‘privatização’ no Brasil desenvolveu-se de braços dados com a corrupção e a impunidade.
	Assim, a ‘privatização’ no Brasil foi instrumento por onde se desenvolveu em nível alarmante a corrupção. Os veementes e abundantes indícios das bandalheiras que surgiam nunca foram apurados porque FHC sempre se insurgia contra toda tentativa séria de averiguação dos escândalos” (LIMA, 2002).

