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Resumo: O presente trabalho aponta para as bases históricas da corrupção no Brasil, 
tentando entender sua expressão no país. Mesmo que lentamente, a população 
começa a cobrar punições e formas de acabar com esse problema e com isso surgem 
projetos com objetivos de não somente punir quem pratica esse crime como também 
intimidar aqueles que pretendem cometê-lo como, por exemplo, o projeto de lei que 
visa tornar o crime de corrupção um crime hediondo. Por fim, não se busca defender 
se é cabível essa medida, mas sim ponderar aspectos positivos e negativos desse 
projeto, para que não seja somente mais uma medida leviana sem real eficácia social. 

Sumário: 1. Introdução; 2. O patrimonialismo no Brasil e a confusão entre o público e 
o privado; 3. Sobre a corrupção; 3.1 Efeitos Sociais da Corrupção; 3.2 A Corrupção 
Como Crime Hediondo; 3.3 Medidas Políticas e Projetos de Lei que consideram a 
Corrupção como crime Hediondo; 4. Conclusão; 5. Referências. 
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Abstract: The present work points to the historical bases of corruption in Brazil, trying 
to understand its expression in the country. Even slowly, the population begins to 
collect punishments and ways to end this problem and with this come projects with the 
purpose of not only punishing those who practice this crime but also intimidating those 
who intend to commit it, such as the bill Which aims to make the crime of corruption a 
heinous crime. Finally, there is no attempt to defend whether this measure is 
appropriate, but rather to consider positive and negative aspects of this project, so 
that it is not just another measure of lack of real social effectiveness. 
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1. Introdução 

Corrupção é um assunto sobre o qual cada vez mais frequentemente se ouve 

falar, e que está cada vez mais presente no cotidiano da população brasileira, 

especialmente devido aos escândalos públicos noticiados em todos os meios de 

comunicação.  

  

A diversidade de definição sobre a corrupção deve-se a vários fatores, 

especialmente fatores culturais. A história de um povo influencia no seu presente e o 

mesmo ocorre em relação ao que é considerado corrupção.  

 

Marcos Fernandes Gonçalves da Silva (1995), após uma análise de diversas 

definições de corrupção, do histórico e da esfera pública do país, chegou na seguinte 

definição:  

A corrupção pública é uma relação social (de caráter pessoal, 
extra-mercado e ilegal) que se estabelece entre dois agentes ou 
dois grupos de agentes (corruptos e corruptores), cujo objetivo 
é a transferência renda dentro da sociedade ou do fundo 
público, para a realização de fins estritamente privados. Tal 
relação envolve a troca de favores entre os grupos de agentes 
e geralmente a remuneração dos corruptos com o uso da 
propina e de qualquer tipo de pay-off. (SILVA, 1995, p. 14) 

 

 Defendendo que o país necessita de uma reforma política urgente, Marcos 

Vinicius Furtado Coêlho (2004, p. 1) afirma:  

 

A corrupção é uma chaga que drena os recursos públicos que 
poderiam ser investidos na garantia dos direitos fundamentais. 
A endêmica apropriação privada dos recursos públicos, em 
todos os níveis de governo, é um obstáculo ao pleno 
desenvolvimento do Brasil como nação moderna.  

 

Por sua vez, Eduardo Cambi (2014) evidencia que “O Brasil perde, todos os 

anos, 2,3% do PIB em razão da corrupção, o que corresponde a cerca de R$ 100 

bilhões.” 

 

O problema da corrupção não é atual, sendo alterada ao longo do tempo 

somente a forma como ocorre e os agentes nela envolvidos. Assim, por ser também 

uma questão histórica, há uma imensa dificuldade em conter os corruptos em sua 

prática tão nefasta.  

 

A ideia presente no Brasil de que “o crime compensa” é reforçada a cada 

escândalo nacional que não é punido rápida e adequadamente, e que causa aos 
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brasileiros não somente a sensação de impunidade, mas também a descrença em seus 

representantes, o que fica claramente demonstrado com a quantidade de brasileiros 

que deixam de comparecer às urnas em período eleitoral. Em pesquisa feita em junho 

de 2013, em meio às manifestações de rua no país, ficou demonstrado que 89% dos 

cidadãos não se sentiam representados por seus partidos políticos.  

 

A Organização Não Governamental (ONG) “Transparência Internacional” deu 

início a uma campanha denominada “Desmascare os corruptos”, e recentemente 

divulgou o resultado de uma votação popular internacional sobre casos de corrupção 

que já tiveram destaques. A Petrobras foi eleita como o segundo maior escândalo 

relacionado a corrupção, ficando atrás somente de Viktor Yanukovych, ex-presidente 

ucraniano, acusado de desvio de recursos para sua conta pessoal (G1.COM, 2016). 

 

A referida ONG apoia medidas contra a corrupção, como as 10 (dez) medidas 

para combater o problema apresentadas pelo Ministério Público Federal no Brasil, e é 

de extrema importância que tais medidas tenham o apoio dessa instituição reconhecida 

mundialmente no combate contra à corrupção.  

 

O caso Petrobras ficou na frente de outros sete casos, que também tiveram 

grande destaque, como por exemplo o caso de Ricardo Martinelli, ex-presidente do 

Panamá, que teria desviado grande quantia do dinheiro público e até mesmo o da 

Federação Internacional de Futebol (FIFA), que comprovadamente cometeu o crime de 

lavagem de dinheiro. Os delitos cometidos na Petrobras são, desde 2014, investigados 

pela Operação “Lava Jato”, encabeçada pela Polícia Federal, e diversos personagens 

envolvidos já foram condenados por crimes como lavagem de dinheiro e corrupção. 

(G1.COM, 2016). 

 

O projeto de iniciativa popular com um pacote de dez ações para combater a 

corrupção, que veiculou em 2016, arrecadou 2 milhões de assinaturas. Tal proposta foi 

encaminhada ao Congresso Nacional pelo Ministério Público em 29 de março de 2016. 

Tendo em vista o complicador da iniciativa popular e a lentidão por natureza do 

procedimento para análises de Projetos de Lei nesta seara, há um longo caminho pela 

frente no combate à corrupção, porém, já é possível notar uma mudança no 

comportamento ou, pelo menos, nos valores e percepções dos brasileiros a respeito 

dessa questão.  

 

Por sua vez, como efeito perverso, pode-se observar um crescimento de um 

movimento “antipolítica”. Paulo Henrique Arantes, na reportagem “A justa e perigosa 

antipolítica” (CAASP, 2015, p.18) citou Gyorgy Konrad, para conceituar essa forma de 

ação:  
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A antipolítica é a atividade política daqueles que não querem 
ser políticos e que recusam sua cota de poder. A antipolítica 
não apoia e nem se opõe a governo – é diferente. Seus adeptos 
vigiam o poder político, exercem pressão com base apenas no 
seu estatuto cultural e moral. A antipolítica é a rejeição ao 
monopólio do poder pela classe política. Se a oposição política 
ganha o poder, a antipolítica mantém-se à mesma distância e 
mostra a mesma independência em relação ao novo governo. 

 

Com a mudança cultural que aos poucos vem ocorrendo no Brasil, é necessário 

estudar formas que permitam barrar e punir a corrupção. Neste sentido, alguns 

Projetos de Lei (PL) foram apresentados como resposta para essa problemática, como 

o PL número 5900/2013, que visa alterar a Lei dos Crimes Hediondos, acrescentando 

entre outros delitos, a corrupção passiva e ativa, como forma de conter esse mal que 

afeta não somente a economia do país como também a vida de todos os cidadãos 

brasileiros.  

 

Frente a este quadro, neste artigo, busca-se compreender como o passado 

histórico do Brasil e a forma como a população brasileira encara a corrupção 

contribuem para que o país esteja no nível de corrupção presente e enraizado hoje no 

nosso sistema político, clamando por possíveis soluções para esse problema e 

evidenciando o quanto a sociedade é afetada por ele.  

 

O método de pesquisa utilizado pauta-se na análise dialética, voltada para uma 

compreensão totalizante do real, por meio da qual se pretende perceber os diferentes 

elementos sociais interligados a uma mesma totalidade. No estudo em tela, a dialética 

permite entender o fenômeno da corrupção como expressão de uma realidade mais 

ampla, em meio a qual, o agir e o pensar, articulam-se num mesmo conjunto de 

relações. Assim, parafraseando Konder (1991), a abordagem dialética permite que 

sejam analisadas questões políticas articuladas às várias dimensões do conjunto da 

sociedade brasileira, da sua economia, da sua história, das suas contradições atuais.  

 

Para tanto, busca-se descrever as características do fenômeno da corrupção no 

Brasil, o que se faz a partir de Pesquisa Bibliográfica, desenvolvida com base em 

material já elaborado a respeito da temática abordada, envolvendo especialmente 

fontes jornalísticas e teóricas, além do levantamento de projetos de lei acerca do 

assunto tratado. 

 

2. O patrimonialismo no Brasil e a confusão entre o público e o privado 

 

Sérgio Buarque de Holanda, na clássica obra Raízes do Brasil (2009), consegue 

fazer uma análise da herança cultural do Brasil, por meio do “Homem cordial”, 

descrevendo o brasileiro como desobediente às regras sociais, egoísta, não 
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demonstrando respeito à hierarquia, e, principalmente, capaz de desenvolver uma 

intimidade com os demais que pode até ser considerada desrespeitosa. Assim, 

demonstrando pouco rigor nas relações pessoais desde a época da colonização 

portuguesa, o brasileiro vivencia uma condição em que apresenta grande dificuldade 

para a diferenciação entre o público e o privado.  

 

O autor aponta ter sido muito difícil a transição dos valores rurais para os novos 

valores que estavam surgindo com a era do trabalho industrial. A esse respeito, o 

autor evidencia que o Estado não faz parte de um círculo familiar, e que por isso, o 

brasileiro possui dificuldade de se portar em relação à essência de suas ordens.  

 

Sérgio Buarque de Holanda (2009) enfatiza ainda que historicamente, para os 

indivíduos que ocupavam posições públicas, era de extrema dificuldade diferenciar o 

público do privado, levando à dificuldade de separar o funcionário “patrimonial” do 

simples burocrata. O primeiro deveria ser aquele voltado a cuidar de funções públicas 

(o que deveria fazê-lo como se fossem do seu interesse particular e não como 

interesse objetivo, da forma que um verdadeiro Estado burocrático deve agir). 

Contudo, para escolher os integrantes que iriam exercer o cargo público, a seleção não 

era feita com base nas capacidades próprias do candidato, mas sim na confiança 

pessoal que o candidato possuía.  

 

Segundo o autor, foram raros os momentos em que os integrantes da vida 

política no Brasil agiram objetivamente e não fundados em interesses particulares. 

 

Atitudes eram pautadas em laços afetivos, mesmo fora do âmbito doméstico; a 

família colonial era a representação de poder, o privado invadia o público e, a família, 

o Estado. 

 

Com base nesta análise, percebe-se que desde o início do desenvolvimento do 

país, faltava a este um ordenamento impessoal, marcando a dificuldade de adaptação 

ao regime democrático.  

 

O poder de coerção, o poder de uma parte influenciar ilícita, ilegal e 

ilegitimamente a outra parte, é de grande relevância no trabalho sobre a corrupção 

como forma de violência e sua qualificação como crime, sob o ponto de vista de que se 

a corrupção é uma forma de uso de força em uma relação, deve ser vista como uma 

forma de violência, ainda que simbólica, mas fortemente perversa.  

 

Mesmo que por vezes a corrupção seja “aceita” pela sociedade, não se pode 

dizer que se trata de um “crime sem vítimas”. É notório que as vítimas no crime de 

corrupção são os contribuintes, os consumidores, o público, o povo, ou seja, boa parte 

da sociedade, percebida como uma categoria impessoalizada e ampla. Assim, é 
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necessário analisar quando a corrupção se torna um dano que afeta a população de 

um país, a ponto de que haja a mobilização dessa em barrar e punir esse crime. Nesse 

contexto surge a pergunta: tratar-se-ia de uma questão de quantidade?  

 

Quando se trata de corrupção, a vítima pode se encontrar perplexa, confusa, 

desencantada, cansada e descrente, e esse descrédito pode ser visto como uma das 

explicações para a falta de mobilização, quando o povo já não acredita que possa 

haver mudança na vida política e não consegue se opor a um fenômeno tão perverso e 

entranhado em nossa história.  

 

No Brasil, pode-se encontrar satisfatória explicação nesta visão, ou ainda, 

considerar outra vertente que aponta a explicação para a história do país, 

demonstrando que a falta de bons exemplos na vida política fez com que alguns 

comportamentos fossem vistos como normais e, consequentemente, fossem se 

tornando naturalizados no comportamento e na visão de mundo do brasileiro.  

 

É necessário, antes de tudo, a diferenciação do que é público e do que é 

privado para que se possa ter a consciência de que não basta qualificar atos como 

ilegítimos, ilegais e injustos, é necessário que haja confiança e atitudes para que 

ocorra mudança efetiva nesse cenário.  

 

Atualmente, pode-se perceber que há uma divisão entre o que é tolerável e o 

que não é. Neste sentido, como qualifica Schilling (1999, p.51), o que tem sido visto é 

“uma crise das ilegalidades toleradas”, a qual pode ser tomada como um marco para a 

luta contra os regimes políticos.  

 

Pode-se perceber então, que o imaginário social brasileiro que considerava a 

corrupção como algo inevitável, tem sido modificado, trazendo uma nova percepção, 

evidenciando que esta prática causa danos intensos, possui responsáveis e esses 

devem ser efetivamente punidos.  

 

Mas, quais as formas de investigação e punição cabíveis e previstas para esse 

mal público? No Brasil, uma forma de investigação desse crime que adquiriu grande 

importância a partir da década de 80 foram as Comissões Parlamentares de Inquérito 

(CPIs), porém, essas têm sido vistas como ineficientes e improdutivas, intensificando o 

desprestígio do Poder Legislativo em sua atuação independente frente ao Executivo.  

 

Nesta análise, concluindo que essa ineficiência é consequência da relação 

política existente entre o Poder Legislativo e Executivo, Flávia Schilling (1999, p. 53) 

evidencia que  
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(...) não houve “inflação” de comissões de inquérito no Senado 
que justificasse sua ineficiência. Esta ineficiência reflete-se no 
fato de que apenas 19 Comissões, no total de 37, chegaram ao 
Relatório final, e, destas, somente oito apresentaram projeto de 
resolução relativamente às conclusões, sendo que seis foram 
aprovadas (...). 

 

Foi apontada assim a resposta, mesmo que vista como insuficiente, para a 

forma de investigação, porém, vale dizer que a CPI não tem o poder de punição frente 

aos fatos apurados, restando ainda o questionamento sobre como punir esse crime.  

 

Importante enfatizar que, em grande dose, também o Judiciário aparece como 

motivo de descrença para a população brasileira, principalmente quando envolve 

questões políticas. Isto ocorre, especialmente, quando se tem em vista, por exemplo, o 

tratamento diferenciado acerca de alguns crimes contra patrimônio público e crimes 

contra propriedade privada. Os operadores do Direito já reconhecem a necessidade de 

mudança nesse Poder e da participação de um Ministério Público democrático para 

punir a corrupção e definir novos limites entre o privado e o público.  

 

O passado do país é um dos grandes causadores do mal atual: a população 

descrente e confusa entre os limites do público e privado desenvolveu uma percepção 

de que algumas situações são “normais” ou “naturais”; os valores éticos como 

condutores do comportamento social foram deixados de lado; o senso de justiça ficou 

abalado e sem referenciais que estabelecessem limites mais sólidos. 

 

Contudo, ao ultrapassar a linha do que é “tolerável” começaram a emergir 

questionamentos sobre o que pode ser feito para barrar esse crime, levando o povo 

brasileiro a clamar pelo renascimento ou desenvolvimento de um senso de justiça 

necessário, para que haja uma mudança significativa no país, no que diz respeito ao 

tratamento dado à corrupção.  

 

3. Sobre a corrupção 

 

Francisco de Assis Betti, em seu artigo “Lei n. 8.429/92 — dos crimes de 

corrupção e suas consequências” cita Damásio Evangelista de Jesus, para esclarecer o 

fato do legislador ter separado a corrupção ativa da passiva:  

 

(...) Poderia haver um só delito para corruptor e corrupto. O 
legislador brasileiro, entretanto, para que uma infração não 
fique na dependência da outra, podendo punir separadamente 
dois sujeitos, ou um só, descreveu dois delitos de corrupção: 
passiva (do funcionário – art. 317 do Código Penal) e ativa (do 
terceiro – art. 333 do Código Penal). E que, (...) ao contrário do 
que se afirma, há concurso de agentes entre corruptor e 

http://www.sociologiajuridica.net/


Revista Sociologia Jurídica – ISSN: 1809-2721 
Número 19 – Julho/Dezembro 2014 

www.sociologiajuridica.net  
 

39 
 

corrupto. Só que o legislador, ao invés de adotar o princípio 
unitário, resolveu aplicar o pluralista: um delito para cada 
autor. 

 

A corrupção ativa implica em “Oferecer ou prometer vantagem indevida a 

funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. (...) ” 

(Art. 333 Código Penal Brasileiro). Aqui, trata-se de proteger a Administração pública e 

seu bom funcionamento, é uma punição para que tem tenta corromper o funcionário 

público e é um crime que existe mesmo que esse não tenha aceitado a proposta.  

 

O crime se realiza quando o sujeito ativo, mesmo que de forma indireta ou 

mediante terceiro, propõem ou oferece a vantagem indevida e se consuma no instante 

em que o funcionário tem conhecimento dessa proposta.  

 

A corrupção passiva, por sua vez, implica em “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. (...)”. 

(Art. 317 Código Penal Brasileiro). Aqui a Administração Pública e sua moralidade foi 

atingida. Neste caso, o funcionário público se aproveita da sua função para conseguir 

uma vantagem indevida.  

 

Ambas possuem pena de 2 (dois) a 12 (doze) anos e multa, com a possibilidade 

de acréscimo de 1/3 (um terço) se com a prática de qualquer desses delitos, o agente 

pratica, deixa de praticar ou retarda qualquer ato de ofício e com isso infrinja dever 

funcional. 

 

3.1 Efeitos Sociais da Corrupção 

 

Para ser possível um completo entendimento sobre o que é a corrupção, é 

importante considerar o que exatamente sua prática corrompe, e quais as suas 

consequências, não só materialmente, mas também de que forma afeta a sociedade, 

em suas várias dimensões. 

 

Desse modo, alguns atos podem surgir como atos corruptos, ainda que não 

tenham sido assim considerados anteriormente. Em seu artigo “A lógica da corrupção”, 

como disse Marion Minerbo (2007, p. 143), o primeiro passo para se instalar a 

corrupção é “subornar os fortes e atemorizar os fracos”; e em meio a esse fenômeno, 

são corrompidos o público, o privado e principalmente a integridade moral dos 

indivíduos.  

 

Qualquer sistema necessita de situações concretas para existir, por exemplo, 

quando há uma sentença decretada por um juiz e essa é cumprida, há a justiça e o 

http://www.sociologiajuridica.net/


Revista Sociologia Jurídica – ISSN: 1809-2721 
Número 19 – Julho/Dezembro 2014 

www.sociologiajuridica.net  
 

40 
 

sistema está funcionando, porém, ainda no mesmo exemplo, se o juiz deixa os 

interesses públicos e privados se corromperem, o sistema é enfraquecido ou até 

mesmo morre. Assim, a consequência mais grave na quebra do sistema ocorre quando 

os sistemas passam a ter outros significados, por exemplo: o valor Justiça passa a 

significar algo inexistente em uma sociedade e não um valor que os indivíduos 

possuem e, assim, esse novo significado, passa a ser considerado normal levando a 

impunidade a ser considerada aceitável. Em outros termos, quando há a mudança no 

significado dos sistemas há uma mudança de moralidade. Deste modo, a inversão de 

valores e a descrença nos sistemas, nos valores e nas instituições, causa nos 

indivíduos o sofrimento de não poder contar com os representantes do país em que 

vive, o que pode levar até mesmo a um vazio existencial.  

 

Pode-se considerar também que a corrupção possui uma função de 

desenvolvimento social, tendo em vista que, de certa forma, força a modernização, no 

sentido de que pode estabelecer laços informais entre burocratas e investidores 

privados, favorecendo o desenvolvimento econômico e também agilizar questões 

burocráticas. Contudo, a dimensão econômica também se articula a uma cultura 

política, o que implica em considerar que o sistema de valores é essencial para a 

prática da corrupção, pois faz com quem o indivíduo escolha fazer parte ou não do ato 

corrupto.  

 

Por fim, vale considerar que os prejuízos econômicos devido à corrupção são 

maiores do que os benefícios defendidos pelo funcionalismo. Portanto, não se pode 

levar em conta no estudo sobre a corrupção e seus efeitos somente as consequências 

materiais, sem levar em consideração que os valores desenvolvidos pelos indivíduos 

são de extrema importância, tendo em vista que define o que esses aceitam e não 

aceitam, definindo no imaginário social o que será considerado “certo” ou “errado”.  

 

Fernando Filgueiras, em seu artigo “A tolerância à corrupção no Brasil: uma 

antinomia entre normas morais e prática social” (2009, p.393) cita Roberto Da Matta, 

para explicar a personalidade problemática do brasileiro no que se refere à corrupção, 

ao que o autor denomina de “jeitinho brasileiro”: 

 

De acordo com Da Matta (1980), o jeitinho e a malandragem 
respeitam a um processo moral definido no plano de uma 
cultura da personalidade. O dilema brasileiro, segundo Da 
Matta, seria explicado por dicotomias entre o certo e o errado, 
entre o grande e o pequeno, entre a elite e a massa.  

Na maioria dos estudos sobre a corrupção é mencionado o caráter dos 

brasileiros, mas esse não deve ser a justificativa para sua tolerância com a corrupção, 

tendo em vista que a essa não está ligada diretamente ao caráter dos indivíduos como 
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algo naturalizado e cristalizado. Assim, permanece a questão sobre qual a justificativa 

para conformação com esse problema?  

 

 Um estudo analítico sobre a corrupção liga o fenômeno diretamente a uma 

questão moral, enfatizando que um ato político legítimo só é possível com a utilização 

racional de normas e valores. Essa abordagem analítica permite constatar que há uma 

contradição entre prática social e as normas morais e é essa contradição que gera uma 

tolerância com atos corruptos. Essa contradição é o que faz com que sejam defendidos 

valores morais como honestidade, virtudes políticas, respeito, mas também sejam 

aceitos valores que colocam a desonestidade na política como algo “normal”.  

 

Essa abordagem evidencia, portanto, que a corrupção tornou-se um fenômeno 

endêmico, atuando como uma prática predatória, por maio da qual não são 

respeitados nem valores básicos que garantam a sociabilidade.  

 

Vale ressaltar que os estudos sobre a corrupção são recentes no Brasil, e 

somente no decorrer do século XX o país começou a tomar uma postura 

modernizadora, para assim, deixar de apenas culpar seu passado histórico e o 

patrimonialismo pela frequente corrupção no país, buscando melhor compreensão que 

levasse a emergência de medidas capazes de superar tal realidade. Dessa forma, 

foram iniciados estudos com o objetivo de mostrar que além de mudanças nos órgãos 

públicos que possam barrar a prática da corrupção, é necessário também que o o 

imaginário social se transforme, e que os brasileiros se tornem mais presentes na 

cobrança por um país sem corrupção, bem como se manifestem Projetos de Lei que 

tenham como objetivo a possibilidade de barrar esse fenômeno.  

 

3.2 A Corrupção Como Crime Hediondo 

 

Conforme anteriormente exposto, pode-se perceber que a corrupção foi aceita 

pela sociedade, desde que não ultrapassasse um determinado nível. Atualmente, 

percebe-se que esse limite foi ultrapassado, fazendo assim com que se manifestassem 

grandes clamores sociais para que esse crime seja combatido e punido.  

 

Um dos pensamentos daqueles que reivindicam o fim da corrupção, e que foi 

de certa forma, reforçado pela mídia na formação da opinião pública, é o de que se o 

controle penal para esse delito for efetivado, será possível o real combate a esse 

problema, que tanto afeta não só a economia do país, mas também a realidade social, 

em suas diferentes dimensões. 
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3.3 Medidas Políticas e Projetos de Lei que consideram a Corrupção como 

crime Hediondo 

 

A partir de demandas sociais, surgiram diversos projetos de lei para atender às 

reinvindicações, como o PLS n. 363/2012, PLS n. 660/2011, PLS n. 672/2011 e PLS n. 

204/2011.  

 

O primeiro pretende classificar a corrupção como crime hediondo, desde que a 

conduta esteja relacionada com licitações, contratos, programas e atos relacionados à 

previdência social. 

 

Já o PLS n. 660/2011, pretende além de incluir a corrupção no rol dos crimes 

hediondos e aumentar suas penas mínimas de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, modificar no 

Art. 1º da Lei 7.960, o inciso III, garantindo a inclusão da prisão temporária para o 

agente que praticar esse crime. 

 

O terceiro projeto de lei mencionado acima tem como objetivo classificar a 

corrupção como crime hediondo, desde que a conduta esteja relacionada com 

licitações, contratos, programas e atos relacionados à saúde e educação pública. 

 

O PLS n. 204/2011 propõem acrescentar ao rol dos crimes hediondos a 

corrupção passiva e ativa, entre outros delitos, majorando assim suas penas. Esse já 

foi aprovado pelo Plenário.  

 

Logo, aliou-se a esses projetos a proposta da Presidente com o mesmo objetivo 

de tornar a corrupção crime hediondo.  

 

Já em 2002, foi proposta a criação da Agência Nacional Anticorrupção, a qual 

apresentava, dentre seus objetivos, verificar as falhas do Estado quanto à corrupção e 

realizar programas contra esse problema. Uma das ideias que tomou destaque foi a 

proposta de elaboração de mecanismos com a capacidade de ampliar a retidão e a 

transparência em vários âmbitos políticos.  

 

O Brasil está entre os 35 países da América que fazem parte da Organização 

dos Estados Americanos (OEA), que possui objetivos voltados a incrementar e fortificar 

uma democracia representativa, respeitando a não intervenção e o estabelecimento do 

desenvolvimento social, cultural e econômico através de ações cooperativas.  

 

A OEA não apoia o projeto de transformar a corrupção em crime hediondo, mas 

propõe que os cidadãos possam participar mais ativamente dos processos 

administrativos e em áreas onde o Estado atua, de modo a não limitar sua participação 

em projetos de leis elaborados pelo Estado, que por muitas vezes, não saem do papel. 
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A referida organização afirma que as instituições públicas devem fortalecer a 

fiscalização e execução de atos contra a corrupção, para que tenha mais chances de 

combatê-la.  

 

Foi feita uma análise sobre a diminuição dos crimes de homicídio qualificado 

após a inclusão desses no rol dos crimes hediondos; a constatação foi a de que esses 

não diminuíram pelo fato de adquirirem tratamento jurídico mais rígido. 

 

Pode-se dizer que a resposta positiva do Poder Legislativo quanto ao projeto de 

lei 204/2011 foi dada em meio a cobranças da sociedade por medidas eficientes contra 

a corrupção, por meio de movimentos sociais mais intensos. Porém, é importante 

ressaltar que esse projeto merece estudo aprofundado, de modo a constatar se 

realmente o projeto trará benefícios e que esse não será somente mais uma forma de 

parar os clamores sociais calando o povo. 

 

Rodrigo Janot, procurador-geral da república, afirmou que projetos que visam 

combater a corrupção começaram a surgir após inúmeros processos para punir a 

corrupção, como por exemplo, a Operação “Lava Jato” (1FOLHA.UOL). Em março de 

2015, foi lançado pelo Ministério Público federal (MPF) um pacote com propostas que 

possuem como objetivo combater a corrupção: defendendo que o lucro obtido com o 

crime de corrupção seja recuperado; criando o chamado “confisco alargado”, que 

permite que todo patrimônio sem justificativa seja confiscado, e acrescentando 

também essa possibilidade no caso de tráfico de drogas; previsão de prisão para que 

haja a identificação e posterior devolução dos valores obtidos com o crime; 

possibilidade de suspensão, cassação de registro de agremiações e multa para prática 

de caixa dois e responsabilização dos partidos que fazem uso de tal prática; evitar que 

alguns erros cometidos na fase de investigação considerados pequenos possam a 

anular por completo; dificultar a prescrição de ações penais; instituir acordos entre a 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e pessoas jurídicas e físicas que cometeram 

alguma infração contra a ordem econômica e possam ajudar na investigação, esses 

são os chamados acordos de leniência e instituir varas especializadas para questão; 

fixar prazo para devolução dos processos quando houver pedido de vista, 

encerramento de processos quando houver recursos com o objetivo somente de 

protelar e executar a sentença provisoriamente, quando o processo já for julgado por 

tribunal superior; aumento de pena para os crimes de corrupção, passando a pena 

mínima de 2 (dois) para 4 (quatro) anos e a máxima para 25 anos, em casos que 

envolverem mais de 10 (dez) mil salários mínimos e em casos envolvendo mais de 100 

(cem) salários mínimos também passariam a ser considerados crime hediondo; para 

agentes públicos que enriqueceram ilicitamente, previsão de detenção de 3 (três) a 8 

(oito) anos; e, por fim, propõem maior informação e transparência para população em 

relação ao combate à corrupção. 
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Com a apresentação do Projeto de Reforma do Código Penal brasileiro, a 

questão ganhou mais força no Senado.  

 

Com essa reforma, as corrupções ativas e passivas se tornariam crimes 

hediondos, assim se tornariam crimes inafiançáveis, com a condenação, o infrator 

iniciaria o cumprimento da sua pena em regime fechado, o tempo para a progressão 

para o regime semiaberto e aberto seria maior e as penas mínimas e máximas para o 

crime seriam majoradas, a mínima seria de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e a máxima 

para 25 (vinte e cinco) anos.  

 

Em 2013, uma proposta nesse sentido chegou a ser aprovada no Senado, mas 

não obteve sucesso na Câmara. Fica evidente que é necessária uma reconstrução do 

país, focar no desenvolvimento econômico, fortalecer a democracia e reduzir as 

desigualdades e a corrupção é um problema que impossibilita que esses progressos 

sejam feitos. Analisar a relação entre democratização, transparência e reforma do 

Estado possui o objetivo de combater a corrupção no País, implementando projetos 

para tornar possível esse combate.  

 

Na busca pelo fim da corrupção, verificou-se que além de problemas 

econômicos que deveriam ser solucionados são necessários incentivos de sanções para 

a corrupção.  

 

No Brasil, fica claro que para que haja uma reforma no país são necessárias 

grandes mudanças na parte administrativa, mudanças constitucionais ou criação de 

novas instituições, assim, além de alterações relevantes no sistema executivo, 

legislativo e judiciário, é muito importante que sejam criados, e cumpridos, programas 

com o objetivo de combate á corrupção e tornar o país mais transparente e ético, 

conforme afirma José Matias Pereira, em seu artigo “Reforma do Estado e Controle da 

Corrupção no Brasil” (2004). 

 

A transparência no país é uma questão de enorme destaque no combate a essa 

problemática, é necessário verificar se os projetos que o Brasil apresenta para 

enfrentar esse problema estão sendo realmente eficientes e colocados em prática, caso 

contrário nunca se realizarão plenamente.  

 

A transparência ainda não é uma condição presente no Brasil e pode-se 

observar isso quando se verifica o que de fato é feito com os recursos que são 

destinados para área social do país. Frequentemente, o cidadão brasileiro se depara 

com informações de valores que foram destinados à educação e saúde, por exemplo, 

mas quando se depara com os serviços prestados nessas áreas não conseguem ver 

tais recursos investidos.  
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Instituições que visam maior transparência no país, como a Transparência 

Brasil e Controladoria Geral da União, realizaram estudos que comprovam que hoje a 

corrupção se mostra como uma problemática extremamente grave no sistema político 

brasileiro e na estrutura da sociedade.  

 

Com base em informações divulgadas pelos meios de comunicação esse 

problema está cada vez maior e mais frequente, porém, tendo em vista ser um crime 

difícil de medir e provar não é possível afirmar com certeza se hoje há mais ou menos 

corrupção que antigamente ou se a sensação de que está maior é devido às iniciativas 

populares em barrar e punir os criminosos, fato que, talvez, não fosse tão evidente 

antigamente.  

 

Para o país se tornar mais transparente, a participação da população é de 

extrema importância, tendo em vista que uma das formas de se obter essa 

transparência governamental é por meio das reinvindicações da sociedade por um país 

sem corrupção.  

 

José Matias Pereira (2004) em seu artigo “Reforma do Estado e Controle de 

Corrupção no Brasil” demonstra algumas medidas que podem combater a corrupção, 

essas foram elaboradas por meio de estudos de cientistas sociais como Fleischer 

(2000) e Silva (2000) e programas contra a corrupção. Assim, são expostas medidas 

como maior efetividade nas CPI’s, propondo que essas foquem a investigação somente 

naquilo para que foram criadas, deixando de se tornarem oportunidades para que 

políticos somente discursem; Não ser possível a influência política sobre os Tribunais 

de Contas estaduais e federais; Acabar com as chamadas “brechas” jurídicas; 

Acompanhamento na utilização do orçamento público e elaboração de serviços, tendo 

em vista que é nesse momento que a população deve ser priorizada; Melhorias na 

fiscalização que a Receita Federal atua sobre, por exemplo, a sonegação de impostos 

para utilização em campanhas políticas; E uma opinião unânime entre os cientistas é 

de mudança no financiamento nas campanhas eleitorais, criando uma legislação que 

cuide especificamente desse tipo de financiamento, para que com um maior controle 

essa prática não seja mais frequente.  

 

Apesar de inúmeras sugestões de novas normas e medidas para combater a 

corrupção, são necessárias uma fiscalização constante e uma política rígida de 

sanções. A esse respeito, José Matias Pereira (2004) cita as chamadas agências 

especializadas no combate a corrupção e cita países que já aderiram a elas, como o 

Chile, a Malásia e a Austrália. Tais agências não sofrem influência política formal, 

embora recebam recursos públicos para mantê-las.  

 

O autor menciona que no caso do Brasil, uma agência com esse objetivo 

deveria possuir algumas características como boa articulação entre o Judiciário e a 
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polícia; liberdade de monitoramento de indivíduos que possuem diversos bens 

incompatíveis com seu patrimônio e daqueles que participam de processos de 

contratação por meio do poder público; possibilidade congelar recursos e bens de 

indivíduos que estiverem sob investigação, estejam fora da influência política, assim 

como ocorre em outros países que já aderiram à atuação das agências e que possuam 

condições de proteger as testemunhas.  

 

Assim, após tratar das formas de combate à corrupção, fica claro também que 

não basta a criação de novas normas, mas é de extrema importância que haja o 

controle dessas normas, acompanhadas de formas de punição reais e efetivas.  

 

4. Conclusão 

 

Após esta breve reflexão, pode-se afirmar que o passado histórico do Brasil 

contribui em diversos aspectos para os problemas que vem enfrentando em relação à 

corrupção.  

 

Nunca houve de fato uma separação entre o público e o privado, o Estado e a 

família, e essa mistura na vida política fez com que os indivíduos vissem essa forma de 

administração como algo comum, tornando assim, o povo brasileiro um povo 

acostumado com a forma incorreta de se administrar a política; e também um povo 

que durante muito tempo não foi capaz de enxergar os erros e consequências 

prejudiciais que essa mistura causou ao país.  

 

Com o passar do tempo, a cultura da sociedade brasileira foi se modificando, 

fazendo com que aos poucos os indivíduos conseguissem enxergar os erros cometidos 

pela política no Brasil.  

 

A princípio, apesar de o povo brasileiro conseguir observar as ilegalidades 

cometidas pelos políticos do país e atos corruptos cometidos pelos próprios indivíduos 

em atitudes cotidianas, havia uma separação do que é tolerável e o que não é, ou 

seja, a corrupção começou a ser notada em diversos casos, em especial na política, 

mas para um povo acostumado com a mistura do público e do privado, conforme 

mencionada acima, eram atitudes toleráveis.  

 

Para que chegasse ao ponto da corrupção ser vista como algo intolerável foi um 

longo processo e a mídia é uma grande responsável para que o os brasileiros 

começassem a cobrar mudanças e mais ainda, punições para aqueles que cometessem 

o crime de corrupção.  

 

Ao longo das divulgações sobre escândalos políticos por diversos meios de 

comunicação, aumentava também a revolta e protestos contra o crime e criminosos.  
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O estudo sobre a corrupção e a forma de barrá-la é recente e aos poucos vem 

surgindo análises tratando das diversas consequências da corrupção, ultrapassando o 

estudo sobre os problemas econômicos que essa causa para um país, mas também 

evidenciando seus efeitos sociais.  

 

Com a constante mudança da percepção da população em relação à corrupção 

foi necessário buscar uma solução para essa problemática e o que mais se destaca 

nesse processo são os projetos de lei anti-corrupção e, principalmente, aqueles que 

visam tornar a corrupção um crime hediondo. Esses projetos, entre seus objetivos, 

possuem o de dar á corrupção uma sanção mais severa, fazendo com que assim, não 

só sejam punidos devidamente os infratores como também inibam os que pretendem 

cometer o crime.  

 

Por fim, embora os Projetos de Lei apresentem formalmente boas ideias para 

punir e barrar o problema da corrupção, é de extrema importância que na prática haja 

uma fiscalização e cumprimento da lei de forma efetiva, que não se limite apenas a 

silenciar a população que tanto clama pelo fim dessa prática criminosa e perversa, 

dados os efeitos econômicos e sociais que representa.  
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