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RESUMO 

 

O combate à corrupção assumiu papel de destaque na agenda internacional nas últimas décadas, 

propiciando o surgimento de diversos instrumentos político-criminais dedicados ao controle dessa 

modalidade delitiva, dentre os quais se destacam as medidas de estímulo e proteção a denunciantes 

de boa-fé, conhecidos como sistemas whistleblowing, conforme terminologia consagrada 

mundialmente. Adotando como referenciais teóricos as ideias de “prevenção técnica ou 

organizacional”, propugnada por Winfried Hassemer, e de governança democrática (ou good 

governance), extraída do atual estágio do constitucionalismo democrático, o presente trabalho tem 

o objetivo de identificar as nuances do ordenamento jurídico e da realidade sociocultural brasileira, 

de modo a estabelecer parâmetros para a implementação de políticas públicas anticorrupção no 

Brasil, com enfoque em medidas de estímulo e proteção a denunciantes de boa-fé. Nesse sentido, 

pretende-se avaliar a implementação de programas de integridade na administração pública (public 

compliance) como instrumento de institucionalização e efetivação da política pública de fomento 

à denunciação de ilícitos funcionais e sua aptidão para aumentar as cotas de responsabilização e 

prevenção a atos de corrupção. Imprimindo abordagem multidisciplinar e adotando viés jurídico-

sociológico, o presente trabalho leva em consideração o ordenamento jurídico interno vigente, a 

legislação estrangeira, assim como aspectos da realidade sociocultural brasileira indispensáveis ao 

estudo do tema. Além de ampla pesquisa bibliográfica e documental, esta dissertação foi agregada 

de pesquisa empírica, de caráter qualitativo-quantitativo, destinada a avaliar a forma como 

servidores públicos enxergam a corrupção em seus ambientes de trabalho e avaliam os sistemas 

internos de controle existentes, além de identificar os fatores determinantes de suas condutas (ação 

ou omissão) diante de atos de corrupção de que tenham conhecimento. Assim, após análise dos 

resultados da pesquisa empírica conjugados com os estudos teóricos referenciados ao longo do 

trabalho, serão apresentadas, em caráter de conclusão, algumas inferências e diretrizes que poderão 

nortear a implementação de sistemas anticorrupção no setor público brasileiro. 

 

Palavras-chave: Sistemas anticorrupção. Whistleblowing. Compliance público. 

 



ABSTRACT 

 

The fight against corruption has assumed a prominent role on the international agenda in the last 

decades, enabling the emergence of several political-criminal tools dedicated to the control of this 

type of wrongdoing, among which are the measures of encouragement and protection of 

whistleblowers, mentioning the world-renowned terminology. Adopting the ideas of “technical or 

organizational prevention”, as proposed by Winfried Hassemer, and democratic governance (or 

good governance), extracted from the current stage of democratic constitutionalism, as theoretical 

references, the present work aims to identify the legal system’s features and the Brazilian socio-

cultural reality, in order to establish standards for the implementation of anti-corruption public 

policies in Brazil, with emphasis in stimulus and protection measures for whistleblowers. In this 

sense, the intention is to evaluate the implementation of integrity programs in the public 

administration (public compliance) as an instrument of institutionalization and implementation of 

public policy to encourage the reporting wrongdoings and their ability to increase quotas of 

accountability and prevention of corruption. Adopting a multidisciplinary approach and legal-

sociological bias, the present work takes into account the current internal legal system, foreign 

legislation, as well as aspects of the Brazilian socio-cultural reality that are indispensable for the 

study of the theme. In addition to extensive bibliographic and documentary research, this 

dissertation was aggregated with empirical research, with qualitative-quantitative character, aimed 

at evaluating the way public servants see corruption in their work environments and assess the 

existing internal control systems, in addition to identifying the determinants reasons of their 

conduct (action or inaction) in relation to wrongdoings of which they are aware. Thus, after 

analyzing the results of the empirical research combined with the theoretical studies referenced 

throughout the dissertation, in conclusion, some inferences and guidelines that may guide the 

implementation of anti-corruption systems in the Brazilian public sector will be presented. 

 

Keywords: Anticorruption systems. Whistleblowing. Public compliance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O enfrentamento à corrupção assumiu posição de destaque na agenda internacional nas 

últimas décadas, devido aos seus efeitos nefastos, que, embora atinjam de maneira mais grave os 

países mais pobres, trazendo sérios entraves ao desenvolvimento econômico e social, também 

terminam por afetar as nações mais desenvolvidas, em razão do caráter transnacional que o 

fenômeno adquiriu na atualidade em virtude da globalização. 

Adota-se, no presente trabalho, um conceito bastante amplo de corrupção, conforme 

definição empregada pela Transparência Internacional, que a descreve como abuso de poder 

confiado a alguém para obtenção de ganho privado. 

Apesar do inegável avanço do Brasil no combate à corrupção nas últimas décadas, 

sobretudo decorrente do fortalecimento das instituições que integram o sistema de controle da 

administração pública e do aperfeiçoamento da legislação anticorrupção, a impunidade e a 

insuficiência das instâncias formais de controle para resolver de forma satisfatória os casos de 

corrupção ainda constitui uma realidade. 

Um dos fatores que concorrem para a impunidade dos atos de corrupção está relacionado 

ao caráter difuso desse tipo de ilícito, cujas vítimas são atingidas de forma mediata e não possuem 

interesse direto na apuração de tais fatos, o que contribui para que muitos casos de corrupção não 

cheguem ao conhecimento dos órgãos incumbidos de promover a investigação e a 

responsabilização desses delitos. 

Nesse contexto, a implementação de medidas de estímulo e proteção a reportantes de boa-

fé (whistleblowers) tem emergido internacionalmente como estratégia político-criminal capaz de 

garantir um maior índice de apuração e repressão desses ilícitos tradicionalmente impermeáveis à 

atuação das instâncias formais de controle, além de prevenir a própria disseminação de atos de 

corrupção no âmbito de determinada instituição, pública ou privada. 

Diversos países já possuem regulamentação whistleblowing, a exemplo dos Estados 

Unidos, do Reino Unido, do Canadá, da Austrália e outros. No Brasil, a recém promulgada Lei no 

13.964, de 24 de dezembro de 2019 (“Pacote Anticrime”), dentre outras ferramentas de 

enfrentamento à corrupção e à criminalidade organizada, regulamentou, ainda que de forma 

genérica, a figura do “informante do bem” (ou whistleblower, de acordo com a terminologia 

consagrada mundialmente), ao prever dispositivos voltados à criação de ouvidorias ou 



8 

 

 

corregedorias em entidades da administração pública direta e indireta da União, dos Estados e dos 

Municípios para o relato de informações sobre crimes contra a administração pública, além de 

medidas de incentivo financeiro e de proteção contra retaliações a reportantes de boa-fé, inclusive 

a preservação de sua identidade. Apesar de a referida lei adotar a terminologia “informante”, 

adotam-se neste trabalho os termos “reportante” e “denunciante”, cujos sentidos se aproximam 

mais do significado da palavra “whistleblower”. 

Considerando que a novel lei disciplinou de maneira bastante superficial o tema, ao 

contemplar, de forma genérica, apenas algumas medidas de estímulo e proteção, demandando 

regulamentação específica, o presente trabalho pretende estabelecer parâmetros para a 

consolidação do instituto do whistleblowing no Brasil, de forma a assegurar a efetividade das 

políticas públicas de enfrentamento à corrupção que tenham como pressuposto o aperfeiçoamento 

dos sistemas de prevenção, detecção e apuração de ilícitos, considerando o ordenamento jurídico 

pátrio e a realidade sociocultural brasileira. 

A dogmática penal contemporânea já reconhece a superação do paradigma punitivista no 

tratamento da corrupção (compreendida nesta dissertação como espécie de criminalidade 

macroeconômica), exigindo, cada vez mais, a adoção de medidas organizacionais criativas que 

sejam capazes de produzir efeito preventivo real, e não meramente simbólico. Nessa perspectiva, 

adota-se, como referencial teórico, a ideia de prevenção técnica ou organizacional propugnada por 

Winfried Hassemer (2008). 

Ademais, ao analisar o enfrentamento da corrupção no atual estágio de desenvolvimento 

das democracias constitucionais, cunhado por alguns como “governança democrática” ou “good 

governance” (CANOTILHO, 2006), este trabalho também utiliza as bases teóricas e 

principiológicas extraídas do constitucionalismo democrático contemporâneo, que trouxeram 

novos contornos à própria ideia de cidadania, incorporando novas formas de participação 

democrática, mais amplas que a simples noção de democracia representativa. 

Assim, foram retirados das ideias de “governança democrática” e de “prevenção técnica 

ou organizacional” conceitos e inferências que servem de norte para a compreensão do problema 

de pesquisa proposto, adotando-se os elementos em que se fundamentam tais construções teóricas 

como matriz analítica para o estudo da corrupção e a concepção de standards capazes de conferir 

tratamento mais adequado ao fenômeno corruptivo no setor público, que represente uma ruptura 
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da cultura de leniência e permissividade ainda reinante no Estado brasileiro e que se revele próspero 

à denunciação de irregularidades por particulares. 

Valendo-se do método hipotético-dedutivo, a presente pesquisa parte da hipótese 

provisória segundo a qual a implementação de programas de compliance (conformidade) no setor 

público que contemplem medidas de estímulo e proteção a reportantes de boa-fé consiste em 

modelo de sistema whistleblowing ideal para conferir maior efetividade à política pública de 

enfrentamento à corrupção no Brasil, considerando o ordenamento jurídico pátrio e a realidade 

sociocultural brasileira, possuindo aptidão para aperfeiçoar os sistemas de controle, reduzir a 

impunidade e prevenir a ocorrência de novos ilícitos, além de constituir-se em estratégia político-

criminal compatível com o novo paradigma mundial em matéria de enfrentamento ao fenômeno 

corruptivo. 

Adotando vertente jurídico-sociológica, o presente trabalho leva em consideração o 

ordenamento jurídico interno vigente, a legislação estrangeira, assim como aspectos da realidade 

sociocultural brasileira relacionados ao tema, conferindo-se uma abordagem multidisciplinar ao 

estudo. 

Além de ampla pesquisa bibliográfica e documental, o trabalho contempla pesquisa 

empírica, de caráter qualitativo-quantitativo, destinada a avaliar a forma como servidores públicos 

enxergam a corrupção em seus ambientes de trabalho e avaliam os sistemas internos de controle 

existentes, além de identificar os fatores determinantes de suas condutas (ação ou omissão) diante 

de atos de corrupção de que tenham conhecimento. 

Diante da inexistência de dados que permitissem a análise do problema investigado da 

forma como pretendido, foi construída base de dados específica, decorrente da aplicação de 

questionário (survey) a 333 (trezentos e trinta e três) servidores públicos do Estado de Goiás, entre 

os meses de abril e julho de 2020, com o escopo de examinar, a partir de análises individualizadas, 

os principais elementos que influenciam a denunciação de atos de corrupção, assim como fatores 

que levam à tolerância de um indivíduo e até mesmo sua omissão em relação a tais atos, de forma 

a identificar as medidas de estímulo e proteção que devem ser priorizadas na formulação de 

sistemas anticorrupção. 

Também foram avaliados programas de integridade implementados em órgãos públicos 

brasileiros, em especial o Programa de Compliance Público do Poder Executivo do Estado de 

Goiás, a fim de identificar seus principais pilares e as medidas nele contempladas, as quais serão 
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confrontadas com os resultados dos surveys aplicados, permitindo uma avaliação quanto à 

efetividade dos sistemas em vigor. 

Inicialmente, o trabalho promove uma abordagem acerca do enfrentamento da corrupção 

no atual estágio de desenvolvimento das democracias no mundo globalizado, avaliando de que 

forma o contexto da governança democrática trouxe novas perspectivas ao enfrentamento do 

fenômeno corruptivo. 

Tal abordagem é feita na Seção 2, a qual também contempla estudo sobre o atual estágio 

da dogmática penal em relação ao fenômeno da corrupção, com o escopo de identificar as bases 

teóricas que apontam o ideal de prevenção como paradigma reinante, avaliando a pertinência de 

modelos inovadores que se mostrem contraproducentes à corrupção. 

Na Seção 3, promove-se estudo do whistleblowing enquanto instrumento de política 

criminal para o enfrentamento à corrupção difundido internacionalmente, com apresentação de 

conceitos fundamentais e dos modelos adotados por diversos países, suas principais características 

e as principais medidas de estímulo e proteção. 

A referida seção também contempla exame crítico do ordenamento jurídico brasileiro 

frente ao instituto do whistleblowing, identificando as medidas de estímulo e proteção já previstas 

e aquelas ainda pendentes de regulamentação, com especial atenção ao regramento introduzido 

pela recém-publicada Lei no 13.964 (“Pacote Anticrime”). 

Já a Seção 4 aborda o compliance público como instrumento de efetivação da política de 

estímulo e proteção a reportantes de boa-fé, assim como as bases teóricas que fundamentaram a 

concepção de sistemas anticorrupção no cenário internacional. Na oportunidade, serão 

apresentados os resultados da pesquisa empírica realizada, permitindo algumas inferências sobre o 

tema, inclusive a análise quanto à aptidão ou não dos programas de integridade pública, tal como 

regulamentados no Brasil, para prevenir e aumentar cotas de apuração e responsabilização de atos 

de corrupção. 

Por fim, serão apresentadas as conclusões provenientes da pesquisa, indicando alguns 

parâmetros para auxiliar a concepção de modelos de sistemas whistleblowing ajustados à realidade 

jurídica e social brasileira, de modo a subsidiar a implementação de políticas públicas 

anticorrupção que levem em consideração a necessidade de introduzir estímulos que fomentem 

maior engajamento social em relação ao problema. 
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2 NOVOS PARÂMETROS GLOBAIS NO ENFRENTAMENTO À CORRUPÇÃO 

 

A corrupção é um fenômeno social complexo, sendo objeto de estudo de diversas áreas 

do conhecimento humano, como a sociologia, a economia, a ciência política e o direito. A 

preocupação com o tema decorre dos efeitos nefastos da corrupção, sobretudo quando ela se 

manifesta em níveis alarmantes, afetando praticamente todas as estruturas de poder e trazendo 

sérios prejuízos ao desenvolvimento social e econômico das nações. 

Segundo estudo de percepção da corrupção no setor público divulgado pela organização 

não governamental Transparência Internacional (2019), 2/3 (dois terços) dos 180 países 

pesquisados em 2019 apresentaram índices inferiores à metade da escala, que varia de 0 (percebido 

como altamente corrupto) a 100 (percebido como altamente íntegro). Esse resultado demonstra o 

estágio da corrupção em escala global e o quanto tal fenômeno reforça a desigualdade social dos 

países periféricos e acentua o grau de desconfiança da população em relação às instituições 

públicas. 

Especificamente no caso do Brasil (à semelhança do que ocorre em outros países em 

desenvolvimento, especialmente da América Latina), a corrupção constitui um dos grandes 

entraves ao desenvolvimento econômico e social. Ainda de acordo com o referido levantamento, o 

Brasil mantém-se estagnado no combate à corrupção, tendo apresentado em 2019 o menor índice 

de percepção da corrupção desde 2012 (TRANSPARENCY INTERNATIONAL, 2020, p. 13). 

O nível alarmante da corrupção (sobretudo em países considerados menos desenvolvidos) 

e a sofisticação das práticas corruptas, mediante cooptação de agentes públicos e particulares, a 

contaminação da relação entre o poder público e privado em ciclos de corrupção cada vez mais 

perniciosos e o alastramento da corrupção privada em escala global, que afeta até mesmo países 

altamente desenvolvidos, revelaram, ao longo das últimas décadas, a necessidade de uniformização 

e difusão internacional dos instrumentos de combate à corrupção. 

Atualmente, considera-se a corrupção como fenômeno social capaz de colocar em risco a 

estabilidade das sociedades, afetar o desenvolvimento social, econômico e político e corroer a 

própria democracia, causando efeitos que se operam de maneira cada vez mais globalizada. Por tal 

razão, observa-se nos últimos anos uma intensificação dos esforços para estabelecer parâmetros 

internacionais de combate e prevenção à corrupção. 
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En una era de tendencia globalizadora imparable, la preocupación internacional por la 

corrupción es clara. El fenómeno de la corrupción, en cualquiera de sus vertientes, sea 

social, económica o política, ocupa buena parte de las reflexiones y preocupaciones del 

mundo actual, constituyendo uno de los temas estrela dentro de la política criminal 

internacional. No es de extrañar, por ello, que en los últimos tempos se hayan visto 

intensificados internacionalmente los esfuerzos dirigidos a procurar una mejor prevención 

de este fenómeno desde el plano global (función pública global, competencia global, 

mercado global) y/o regional, y a asegurar una colaboración internacional que se presenta 

ya como irrenunciable para poder combatir la corrupción y para promover el sentido de 

responsabilidad, transparencia y legalidad. (CEPEDA; SÁNCHEZ, 2012, p. 207). 

 

O combate à corrupção, portanto, assumiu nas últimas décadas uma perspectiva 

supranacional, na medida em que as políticas e estratégias de enfrentamento passaram a considerar 

que as causas e os efeitos desse fenômeno não estão circunscritos às fronteiras de determinado país, 

requerendo, destarte, uma conjugação de esforços dos agentes privados, dos Estados e dos 

organismos internacionais (FURTADO, 2015, p. 44). 

Nessa toada, diversas medidas destinadas a diminuir os índices de corrupção e restaurar a 

confiança dos cidadãos nas instituições públicas passaram a ser recomendadas por agências 

internacionais, como a própria Transparência Internacional, dentre elas: maior controle do 

financiamento de campanhas políticas e fortalecimento dos sistemas eleitorais, administração dos 

conflitos de interesse, de modo a reduzir os riscos de interferências indevidas nos processos de 

formulação de políticas públicas, e implementação de medidas voltadas ao fortalecimento da 

cidadania e do engajamento social, garantindo os direitos políticos dos cidadãos, incluindo a 

liberdade de expressão e de associação, assim como a devida proteção a ativistas, jornalistas e 

reportantes de boa-fé (whistleblowers) no monitoramento dos gastos públicos e na exposição de 

práticas corruptas (TRANSPARENCY INTERNATIONAL, 2020, p. 5). 

Na mesma linha, organizações internacionais elaboraram inúmeros documentos visando 

uniformizar e difundir práticas de combate à corrupção, a exemplo da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e a Organização das Nações Unidas (ONU). 

O Brasil é signatário das principais convenções internacionais relacionadas ao combate à 

corrupção, dentre as quais se destacam: a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção 

(promulgada no Brasil por meio do Decreto no 5.687, de 31 de janeiro 2006); a Convenção 

Interamericana contra a Corrupção (promulgada por meio do Decreto no 4.410, de 7 de outubro de 

2002); e a Convenção de Combate à Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em 

Transações Internacionais (promulgada pelo Decreto no 3.678, de 30 de novembro de 2000). 
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Extraem-se das referidas convenções, mormente da Convenção das Nações Unidas contra 

a Corrupção (art. 1º), as diretrizes que orientam os países signatários rumo a uma política global 

de enfrentamento do fenômeno corruptivo em nível nacional e internacional, fundada em três 

pilares: 1) efetividade das medidas de prevenção e combate, com ênfase na primeira; 2) facilitação 

dos meios de cooperação internacional e assistência técnica mútuas entre os países signatários, 

incluindo as medidas de recuperação de ativos financeiros desviados; 3) promoção da integridade 

pública e da gestão responsável dos assuntos e bens públicos. 

Tais vetores coincidem com os prognósticos revelados pelas ciências criminais e pela 

ciência política, que reconhecem a imprescindibilidade de reformas organizacionais para o melhor 

enfrentamento da corrupção, tanto nos sistemas de controle e sancionamento, quanto nas próprias 

estruturas políticas e modelos de gestão administrativa, ambas com enfoque cada vez maior em 

medidas de caráter preventivo. 

 

2.1 O enfrentamento à corrupção na era da governança democrática 

 

Entende-se por governança democrática o modo de governar que vem despontando na 

atualidade como superação paulatina aos modelos anteriormente preponderantes (burocrático e 

gerencial) frente às novas dimensões das sociedades, decorrentes da globalização e evolução 

tecnológica (ESTEVE, 2009). 

Segundo Canotilho (2006, p. 327), governança democrática (ou good governance, nas 

palavras do constitucionalista) representa, em termos normativos, “a condução responsável dos 

assuntos do Estado”. 

Trata-se de um conceito relacionado, em sua origem, ao conjunto de medidas políticas e 

econômicas de desenvolvimento sedimentadas no “Consenso de Washington” e que confere 

centralidade à capacidade de os Estados gerirem seus problemas de ordem financeira e 

orçamentária, visando ao desenvolvimento (sustentável) das nações (CANOTILHO, 2006, p. 328). 

Essa nova concepção de gerenciamento estatal emergiu nas décadas de 1980 e 1990 com 

o avanço das ideias neoliberais no Reino Unido, na Alemanha e nos Estados Unidos, tendo se 

espalhado ao redor do mundo nos anos seguintes. Ela promoveu uma mudança de perspectiva sobre 

a forma de administrar e ofertar serviços públicos (TAVARES NETO; BARBOSA, 2016, p. 43). 
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Ao estabelecer o desenvolvimento humano como objetivo prioritário, a governança 

democrática reacende o papel dos direitos humanos, propiciando a reafirmação dos direitos 

fundamentais, da própria democracia e de questões relacionadas à governabilidade, 

responsabilidade (accountability) e legitimação. 

O desenvolvimento humano deve ser compreendido não apenas sob o aspecto econômico, 

devendo também perpassar pela análise de diversas outras capacidades e oportunidades conferidas 

aos cidadãos que influenciam as suas escolhas e seus comportamentos sociais, conforme conceito 

adotado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), inspirada na teoria 

seniana de justiça social. 

Assim, ganham proeminência aspectos do desenvolvimento relacionados à 

sustentabilidade, à democracia, à participação e aos próprios valores da cidadania (capital ético). 

Nesse sentido, incluem-se entre os objetivos da governança democrática o aprofundamento do 

princípio democrático, ao demandar novas formas de participação social e comprometimento dos 

cidadãos. 

Para alguns constitucionalistas, a governança democrática representa um novo 

enquadramento transnacional da estatalidade. Canotilho, por sua vez, prefere concebê-la como uma 

nova camada principiológica em que se assentam os sistemas democráticos atuais. Nessa nova 

linha principiológica, a proporcionalidade passa a ser articulada com uma outra ideia de justa 

medida na condução dos assuntos do Estado: a de uma administração vinculada a medidas materiais 

de atuação balizadas pelos princípios da sustentabilidade, racionalização, eficiência e avaliação. 

Segundo Canotilho (2006, p. 333), estes são os novos princípios do Estado de Direito democrático. 

Conferem-se, portanto, novos contornos à ideia de cidadania, centrada na pessoa humana. 

Uma cidadania que, ao pressupor accountability (dever de cuidado com a coisa pública e de 

prestação de contas) e responsiveness (sintonia entre a atuação dos poderes públicos e as aspirações 

sociais), incorpora novas formas de participação democrática, muito mais amplas que a ideia de 

democracia representativa (CANOTILHO, 2006, p. 334). 

O alcance conferido à noção de participação democrática propicia o surgimento de uma 

sociedade atenta aos problemas da pós-modernidade (o que inclui a corrupção sistêmica e a 

macrocriminalidade econômica), relacionando-se, inclusive, à ideia de segurança jurídica no 

contexto das “sociedades de risco”. 
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Enquanto no modelo de Estado Liberal a proteção à segurança esgotava-se na proteção 

dos cidadãos contra os arbítrios dos detentores do poder, nos atuais Estados Democráticos de 

Direito é preciso estender essa garantia, pois, como adverte o sociólogo Anthony Giddens (1991, 

p. 174), novas formas de riscos e perigos foram criadas, sobretudo pelo processo de globalização, 

o qual, ao mesmo tempo em que promoveu novas possibilidades de segurança global, diversificou 

as ameaças que pairam sobre o homem e suas variadas formas de interação econômica e social. 

Antes associada à ideia de limitação dos poderes estatais, a concepção de participação 

popular evoluiu nas últimas décadas e, com a consolidação do Estado Democrático de Direito e 

com o advento da governança democrática, passou a representar, também, uma série de direitos e 

garantias voltadas ao controle social da administração pública, assegurando a participação da 

sociedade civil no “[...] acompanhamento da execução e avaliação dos resultados alcançados pelas 

políticas públicas implementadas, no tocante ao alcance de seus objetivos, processos executórios 

desenvolvidos e resultados, quantitativa e qualitativamente considerados” (MOURÃO; 

FERREIRA; PIANCASTELLI, 2017, p. 153). 

Se o objetivo da governança democrática é o desenvolvimento humano (sustentável e 

equitativo), ela necessariamente pressupõe um modelo de gestão capaz de lidar com as barreiras 

ao desenvolvimento. 

Com efeito, adotando-se o conceito de desenvolvimento como “expansão de liberdades 

substantivas”, conforme propugnado por Amartya Sen (2010), o fortalecimento do sistema 

democrático constitui componente essencial do processo de desenvolvimento, na medida em que 

os direitos políticos e civis básicos representam uma das liberdades instrumentais para o alcance 

da liberdade global. 

Assentada tal premissa, a corrupção constitui um dos maiores entraves ao 

desenvolvimento econômico e social, porquanto impede a correta aplicação de recursos públicos, 

comprometendo a efetividade de políticas públicas, além de afetar diretamente o próprio sistema 

democrático, propiciando indevidas interferências do poder político e econômico nos processos 

eleitorais. 

 

A prevalência da corrupção é justificadamente considerada uma das piores barreiras no 

caminho do progresso econômico bem-sucedido – como, por exemplo, em muitos países 

asiáticos e africanos. Um nível elevado de corrupção pode tornar ineficazes as políticas 

públicas e também afastar o investimento e as atividades econômicas de setores 

produtivos, direcionando-os às colossais recompensas das atividades ilícitas. (SEN, 2010, 

p. 350). 
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Não por acaso, como bem pontuado por Lucas Furtado (2015, p. 49), ao comparar os 

indicadores que medem o desenvolvimento humano dos países (a exemplo do GINI) com rankings 

de corrupção (como o índice de percepção da corrupção divulgado anualmente pela Transparência 

Internacional), é possível observar uma correlação direta entre os países mais corruptos e aqueles 

que apresentam menores notas de desenvolvimento humano.  

A governança democrática pretende, dessa forma, a construção coletiva e consciente do 

progresso em função de valores compartilhados que se amoldem às prioridades e finalidades 

estabelecidas em torno de uma ética democrática, exigindo dos atores sociais maior engajamento e 

senso de responsabilidade sobre os assuntos de interesse coletivo, que deixam de ser geridos de 

forma exclusiva pelo Estado e passam a ser gerenciados mediante colaboração entre diversos 

setores não-estatais. 

 

A governança democrática, como seu nome indica, necessita das regras e procedimentos 

democráticos e se consolidará à medida que os valores e atitudes próprias da sociedade 

aberta e democrática sejam interiorizados pela sociedade e seus líderes políticos sejam sua 

expressão prática, e não apenas pelo respeito às regras do jogo democrático. A organização 

atual da sociedade-rede, baseada nas interdependências, requer um marco democrático de 

responsabilidades que não pode ser assegurado de maneira centralizada nem hierárquica 

pelos governos; precisa, sim, de uma responsabilidade com cooperação entre os atores e 

setores da cidadania, definida e organizada de forma plural. (ESTEVE, 2009, p. 154).  

 

Ademais, a governança democrática reacende a interdependência dos estados, 

direcionando a pauta dos governos para questões de caráter transnacional. Nesse ponto, como já 

destacado, assenta-se o crescente interesse dos organismos internacionais no combate a práticas 

corruptas em escala global, na medida em que os efeitos da corrupção sistêmica, outrora 

circunscritos ao nível local (sobretudo nos países considerados periféricos), passaram a afetar cada 

vez mais os interesses das nações economicamente dominantes, comprometendo a competitividade 

de empresas multinacionais, a expansão de seus negócios e o próprio fluxo de investimentos. 

Nesse sentido, a Convenção da OCDE sobre o Combate da Corrupção de Funcionários 

Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais, da qual o Brasil é signatário 

(Decreto no 3.678, de 30 de novembro de 2000), em seu preâmbulo, apresenta a corrupção como 

um “[...] fenômeno difundido nas Transações Comerciais Internacionais, incluindo o comércio e o 

investimento, que desperta sérias preocupações morais e políticas, abala a boa governança e o 

desenvolvimento econômico, e distorce as condições internacionais de competitividade”. 
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Assim sendo, extirpar a corrupção sistêmica ou, ao menos, reduzir o seu potencial nocivo, 

tornou-se assunto de interesse global, estando praticamente todas as relações comerciais 

multilaterais condicionadas à existência de mecanismos de controle e prevenção a práticas 

corruptas e a ferramentas de cooperação internacional que garantam a repatriação de recursos 

financeiros desviados. 

A propósito disso, o Banco Mundial, afirmando adotar uma política de tolerância-zero à 

corrupção, estabelece alguns requisitos para o financiamento de projetos, de observância 

compulsória pelos seus mutuários, dentre os quais o comprometimento com boas práticas de gestão 

(good governance) e o estímulo à adoção de medidas de transparência e prevenção capazes de 

detectar, de maneira precoce, fraudes, desvios ou aplicação indevida de recursos. Em caso de 

execução fraudulenta ou inobservância dos deveres contratuais, inclusive de prestação de contas, a 

companhia pode ser submetida a uma série de sanções, ficando impedida de contratar, 

condicionando-se a liberação de novos empréstimos ao cumprimento de algumas condições, entre 

elas o desenvolvimento e a implementação de programas de integridade compatíveis com as 

diretrizes do Banco Mundial (WORLD BANK, 2007). 

A adoção de boas práticas de gestão pública torna imprescindível a implementação de 

medidas que se revelem contraproducentes à corrupção, sendo o recrudescimento de instrumentos 

anticorrupção e da integridade no setor público pressuposto de todo e qualquer sistema de 

governança democrática que esteja efetivamente comprometido em elevar a confiança dos cidadãos 

no governo e na tomada de decisões públicas, bem como em promover o bem-estar e a prosperidade 

da sociedade (OECD, 2016, p. 18). 

Ao assentar o desenvolvimento humano como elemento central do Estado, a governança 

democrática exige o comprometimento ético não apenas daqueles que exercem o poder político, 

mas sobretudo dos diversos segmentos não estatais, que passam a compartilhar com as instâncias 

de governo responsabilidades na formulação e execução de políticas públicas e na oferta de 

serviços. 

Desse modo, são demandadas novas configurações que se compatibilizem com essa 

concepção de Estado e possibilitem o alargamento do conceito de participação democrática, 

mediante a implementação de instrumentos que propiciem o compartilhamento de 

responsabilidades entre o setor público e o privado, o que inclui a ampliação dos deveres de 

fiscalização e controle da administração pública. 
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Em suma, a ideia de governança democrática atrela-se, inexoravelmente, ao compromisso 

com a integridade institucional, mediante promoção de valores e estímulo de ações destinadas a 

garantir a higidez das entidades estatais (incluindo os seus mecanismos de controle) e o pleno 

alcance das finalidades institucionais, o que torna imprescindível o aprimoramento dos 

mecanismos de enfrentamento à corrupção sistêmica. 

 

2.2 Breve análise criminológica da corrupção 

 

Desde que passaram a figurar como objeto de estudo das ciências criminais, a corrupção 

e a macrocriminalidade econômica, de modo geral, foram tratadas como fenômenos delitivos 

dotados de inegável equivalência epistemológica. Ainda que a corrupção seja um fenômeno muito 

mais antigo (trata-se de conduta que remonta à Antiguidade, havendo registros de tipificação de tal 

comportamento desde o direito romano), é inegável que, na pós-modernidade, determinados fatores 

fizeram com que tanto ela quanto a macrodelinquência econômica fossem compreendidas como 

expressões de uma mesma realidade histórica e, por tal razão, fossem abordados de modo bastante 

semelhante pelas ciências criminais em geral (MENDES; SOUZA, no prelo). 

Em que pese a sua antiguidade, a corrupção somente foi inserida como objeto de estudo 

da Criminologia no século XX,  iniciando-se com os estudos da criminalidade do colarinho branco 

(“white collar crime”), termo cunhado por Edwin Sutherland, que, utilizando-se como critério de 

definição a qualidade do ofensor, adotou a expressão para caracterizar a criminalidade de postos 

mais elevados da sociedade (MACHADO; QUEZADO, 2018, p. 143-144), representando o 

conjunto de atividades ilícitas praticadas por indivíduos dotados de respeitabilidade e detentores 

de status social, no curso de sua atividade empresarial, que se diferencia qualitativamente do 

comportamento característico do restante dos criminosos (SUTHERLAND, 2015, p. 33-34). 

Com o passar dos anos, passando-se o enfoque para a forma de atuação e objeto de seus 

atos, e não mais centrado na qualidade do autor, o termo passou a ser utilizado para designar a 

modalidade de crimes praticados no contexto empresarial e econômico, que não necessariamente 

tenham sido perpetrados por membros da elite, conferindo-se maior abrangência à expressão, que 

passou a abrigar outros comportamentos substancialmente idênticos, independentemente da 

qualificação do agente (MACHADO; QUEZADO, 2018, p. 144). 
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Tal qual exposto em artigo concebido como desdobramento da presente pesquisa, ainda 

que a aproximação entre os conceitos conduza a generalizações nem sempre adequadas, é possível 

afirmar que os estudos criminológicos da corrupção e da macrocriminalidade econômica sempre 

estiveram, de algum modo, correlacionados, assim como o tratamento conferido pela Dogmática 

Penal a ambas, razão pela qual tais modalidades criminológicas serão tratadas neste trabalho como 

subespécies de uma mesma categoria delitiva: a criminalidade de colarinho branco (MENDES; 

SOUZA, no prelo). 

Como é consabido, a criminalidade de colarinho branco somente ganhou a devida 

importância nos estudos criminológicos a partir da obra de Edwin Sutherland “White Collar 

Crime”, publicada em 1949, como resultado de dezenove anos de pesquisa sobre práticas 

criminosas no âmbito empresarial. 

Adotando abordagem sociológica, Sutherland, ao explicar o comportamento delinquente 

como resultado das interações sociais do indivíduo e dos processos de comunicação oriundos do 

meio que o circunda, foi um dos grandes responsáveis por ampliar a crítica ao fenômeno criminal, 

até então explicado por padrões exclusivamente etiológicos. 

Segundo a teoria da associação diferencial, difundida por Sutherland, o comportamento 

criminoso não é determinado geneticamente, nem é produzido por problemas na personalidade nem 

da pobreza. Trata-se de um processo de aprendizagem proveniente da interação com outras pessoas 

no processo comunicativo, o que inclui não apenas as técnicas para o cometimento do delito, como 

também a racionalização do comportamento delinquente. 

De acordo com Sutherland, a forma corporativa de organização empresarial possui a 

vantagem de uma maior racionalidade de suas ações. Ressaltam-se três aspectos da racionalidade 

empresarial: a) seleção de delitos que envolvem menor risco de descoberta e vítimas que estão 

menos propensas a contestar; b) escolha de crimes em que a produção de prova é mais difícil; c) 

adoção de “mecanismos de solução” (acordos de reparação). Com essa análise, o autor justifica a 

conclusão de que, em regra, os crimes praticados por empresas são deliberados e organizados 

(SUTHERLAND, 2015, p. 346-350). 

Ao chamar a atenção para um tipo de criminalidade até então ignorado pelo sistema de 

justiça criminal e revelar o modo racional e organizado como os crimes de colarinho branco são 

praticados (o que inclui a sua capacidade de neutralizar as instâncias de controle), Sutherland 

ajudou a desnudar a desigualdade no sancionamento de certos agentes, contribuindo para atrair o 
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foco dos estudos criminológicos para a delinquência empresarial e para denunciar a forma 

diferenciada como a justiça penal trata quem pratica essa espécie delitiva (SHECAIRA, 2018, p. 

192). 

A partir de então, emergiu da Criminologia Crítica a necessidade de promoção de uma 

política criminal destinada ao redirecionamento do poder punitivo para atingir setores 

historicamente alheios ao sistema penal. 

 

Trata-se de dirigir os mecanismos da reação institucional para o confronto da 

criminalidade econômica, dos grandes desvios criminais dos órgãos e do corpo do Estado, 

da grande criminalidade organizada. Trata-se, ao mesmo tempo, de assegurar uma maior 

representação processual em favor dos interesses coletivos. (BARATTA, 2011, p. 202). 

 

Nas décadas seguintes, vários estudos acerca da criminalidade do colarinho branco 

sucederam-se. Dentre eles, destaca-se a teoria da escolha racional (rational choice theory), 

proposta por Gary S. Becker (1968), que compreende o comportamento delitivo como fruto de uma 

escolha racional do indivíduo, na qual o sujeito avalia a relação de custo/benefício oriunda da 

prática criminosa. Nas palavras do próprio autor, 

 

The approach taken here follows the economists’ usual analysis of choice and assumes 

that a person commits an offense if the expected utility to him exceeds the utility he could 

get by using his time and other resources at other activities. Some persons become 

“criminals,” therefore, not because their basic motivation differs from that of other 

persons, but because their benefits and costs differ. (BECKER, 1968, p. 9). 

 

Embora tenha exercido grande influência nos estudos criminológicos a partir da década 

de 1970, algumas definições extraídas da rational choice theory não podem ser consideradas 

exatamente uma novidade, visto que, décadas antes, a teoria da associação diferencial já assentara 

a ideia de que o indivíduo orienta-se pelo cometimento de um delito quando “[...] o peso das 

definições favoráveis excede o peso das definições desfavoráveis” (SUTHERLAND, 2015, p. 351). 

A grande contribuição da teoria da escolha racional, entretanto, consiste no engajamento 

pela prevenção situacional do crime. De acordo com esse pensamento, o crime poderia ser melhor 

prevenido de duas grandes formas: por meio de mudanças na disposição do ambiente para reduzir 

as oportunidades que tornam o delito favorável ao infrator e pelo incremento dos riscos da atividade 

criminosa (FERRAZ JUNIOR, 2017, p. 122). 
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A teoria da escolha racional é uma das abordagens utilizadas por Alberto Vanucci em sua 

análise sobre o fenômeno corruptivo. Segundo ele, vários fatores devem ser considerados para 

explicar e qualificar a corrupção, podendo-se distinguir três paradigmas, atrelados a diferentes 

(porém conciliáveis) variáveis. 

O primeiro paradigma, de ordem econômica (e que corresponde à teoria da escolha 

racional), enfatiza o papel essencial dos estímulos individuais nas oportunidades de engajamento 

em atividades corruptas e considera a corrupção como resultado de escolhas individuais racionais, 

levando-se em conta os riscos de ser denunciado e punido, a gravidade de eventual sanção (penal 

ou administrativa) e as expectativas de recompensas, comparadas a outras alternativas disponíveis 

(VANUCCI, 2017, p. 256). 

A segunda abordagem (paradigma cultural), por sua vez, considera as diferenças em 

tradições culturais, normas sociais e valores internalizados que moldam as preferências do 

indivíduo e o seu papel social dentro da instituição (VANUCCI, 2017, p. 258). De acordo com essa 

perspectiva, o indivíduo leva em conta não apenas os custos econômicos, mas também os custos 

morais de seus atos, de acordo com as barreiras normativas decorrentes de suas preferências e 

valores internalizados, que determinam suas ações. 

Segundo Vanucci (2017, p. 258), enquanto o paradigma econômico considera a corrupção 

um crime de cálculo racional, e não um crime passional, para a abordagem cultural, emoções 

também importam nas decisões do indivíduo que pratica ato de corrupção, o qual leva em 

consideração aspectos emocionais como julgamento ético, consciência cívica e espírito público. 

Já o paradigma neoinstitucional considera não apenas os valores ou incentivos 

econômicos, mas também os mecanismos que permitem a regulação interna de interações sociais 

dentro de redes de corrupção e seus efeitos nas convicções dos indivíduos e de suas preferências 

(VANUCCI, 2017, p. 261). 

Com base nesses três tipos de abordagem (com nítida inspiração nos tipos ideais de ação 

weberianos), Vanucci (2017, p. 263) propõe dois modelos de controle preventivo da corrupção, 

baseados em eixos de controle vertical (top-down), centrado na efetividade das regras formais, 

cláusulas contratuais e demais mecanismos de dissuasão, e em eixos de controle horizontal, 

fundado em variáveis sociais amplas capazes de encorajar ou enfraquecer ações coletivas, reforçar 

os valores éticos e de conformidade à lei. 
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Essas perspectivas abordadas por Vanucci refletem as abordagens mais modernas acerca 

da corrupção (incluindo o enfoque trazido pela teoria da ação coletiva) e auxiliam a compreensão 

dos diversos instrumentos destinados à prevenção do fenômeno corruptivo previstos em 

convenções internacionais e incorporados por diversos países, bem como os modelos anticorrupção 

adotados por instituições públicas e privadas, conforme será melhor abordado na Seção 4. 

Outras vertentes criminológicas, pautadas não em teorias causal-explicativas, mas em 

análises acerca da reação social, impulsionadas pela teoria do etiquetamento (labeling approach), 

trouxeram importantes contribuições para a compreensão do fenômeno corruptivo. Com o 

deslocamento do problema sociológico da criminalidade das causas do comportamento desviante 

para os mecanismos de reação e efeitos sociais das definições de criminalidade, surgiram campos 

de investigação fecundos ao aprofundamento dos estudos da criminalidade de colarinho branco e 

das cifras negras da criminalidade, já denunciadas por Sutherland décadas antes (BARATTA, 

2011, p. 101). 

Recentes estudos sobre a corrupção, com ênfase nos processos de definição e seleção, 

demonstram que empresas e indivíduos poderosos estão mais bem equipados para lidar com os 

processos de etiquetamento e neutralizar as instâncias formais de controle. Nem todos os atos de 

corrupção estão sujeitos a reação social, o que termina por influenciar de forma determinante a 

(pouca) presença dos crimes de colarinho branco nas estatísticas criminais, porquanto é da reação 

social que advém o interesse em denunciar comportamentos desviantes ou a tolerância e a 

normalização de determinadas condutas, a cobrança das autoridades por maior punição ou a total 

indiferença em relação ao problema (MACHADO; QUEZADO, 2018, p. 158). 

Em síntese, considerando as principais construções teóricas acerca da corrupção no âmbito 

da criminologia, é possível afirmar que tal modalidade delituosa possui as seguintes características: 

a) é marcada por uma maior racionalidade, ostentando, geralmente, status de criminalidade 

organizada; b) relaciona-se, dentre outros fatores, às interações sociais do indivíduo no meio que o 

circunda, que ensinam, no processo de comunicação, as formas de cometimento do crime e a 

própria racionalização (justificação) do comportamento desviante; c) os indivíduos que praticam 

atos de corrupção orientam-se por uma lógica própria, levando em consideração os aspectos 

econômicos e políticos (motivação) e as barreiras normativas (freios inibitórios), bem como os 

riscos inerentes à atividade (o que se relaciona aos meios escolhidos e à capacidade de reação do 

aparato repressor); d) trata-se de um tipo de comportamento desviante historicamente imune ao 
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sistema de justiça criminal, devido à maior aptidão de seus agentes para neutralizarem as instâncias 

formais de controle e imprimirem menor reprovabilidade moral às suas condutas no ambiente que 

habitam. 

 

2.3 Principais desafios a serem enfrentados 

 

As teorias criminológicas expostas de forma não exaustiva acima forneceram inúmeros 

subsídios às ciências criminais, delas extraindo-se duas premissas básicas que influenciaram as 

políticas criminais relacionadas ao tratamento do fenômeno corruptivo: a impermeabilidade dos 

crimes de colarinho branco frente às instâncias formais de controle (seletividade do sistema de 

justiça penal e cifras ocultas) e a necessidade de criação de estímulos dissuasivos, priorizando-se 

uma abordagem essencialmente preventiva. 

A primeira premissa permite uma constatação de inegável notoriedade: a insuficiência do 

sistema de justiça criminal (e do aparato repressivo estatal em geral) para lidar com a corrupção, o 

que conduz à segunda premissa, relacionada aos esforços político-criminais para a implementação 

de mecanismos preventivos eficazes. 

Dentre as principais causas da insuficiência do aparato repressivo do estado frente à 

corrupção e aos delitos macroeconômicos em geral, destacam-se as dificuldades de ordem 

dogmática e técnico-operacionais, que muitas vezes constituem obstáculos à persecução penal dos 

atos lesivos ao patrimônio público e à moralidade administrativa, sobretudo quando a lesão a tais 

interesses é feita por intermédio de pessoas jurídicas. 

Em relação ao primeiro entrave, de ordem dogmática, cumpre destacar que a imposição 

de penas privativas de liberdade pressupõe mecanismos de atribuição pessoal e individual da 

responsabilidade penal, o que nem sempre é possível quando se trata de infrações praticadas no 

curso de atividades empresariais, nas quais as participações individuais nos ilícitos muitas vezes 

não podem ser isoladas e aferidas (HASSSEMER, 2008, p. 299). 

Vale dizer, os fundamentos necessários para a imposição de sanções restritivas da 

liberdade (que constitui a essência do direito penal tradicional) não são compatíveis com os crimes 

de colarinho branco praticados no âmbito de pessoas jurídicas ou crimes contra a administração 

pública perpetrados por meio de atos administrativos complexos, o que acaba por retirar da esfera 

de controle penal boa parte dos delitos de corrupção, sobretudo aqueles cometidos por grandes 
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corporações (e que, geralmente, estão associados a grandes esquemas de fraudes em licitações e 

desvios de recursos públicos). 

Daí surge a necessidade de fortalecimento de outras instâncias de controle, como o próprio 

direito administrativo, ou mesmo a criação de sistemas alternativos, dotados de instrumentos 

preventivos e sancionatórios mais efetivos e desvinculados dos fundamentos do direito penal (posto 

que desatrelados da imposição de sanções privativas de liberdade) e, dessa forma, capazes de 

reprimir de modo eficaz a corrupção praticada na esfera pública e em âmbito empresarial, tal como 

proposto por Winfred Hassemer e por Jesús María Silva Sánchez, conforme será exposto no tópico 

seguinte. 

O obstáculo de ordem técnico-operacional, por sua vez, decorre de múltiplos fatores. A 

seletividade do sistema de justiça criminal é um deles. 

Conforme questionamentos levantados pela Criminologia Crítica sobre o caráter seletivo 

dos processos de criminalização, direcionado às classes mais subalternas e privilegiando os 

interesses das classes dominantes (BARATTA, 2011), verifica-se que a criminalidade do colarinho 

branco, posto que mais relacionada a pessoas política e economicamente influentes, encontra-se 

assentada em tais critérios de seletividade. 

Desde Sutherland (2015, p. 32-33) encontram-se críticas à atuação do aparato repressor, 

tendo o referido autor chamado atenção, já nas primeiras décadas do século XX, para o equívoco 

dos estudos criminológicos da época, os quais, amparados em pesquisas enviesadas e dados 

falaciosos, vinculavam a delinquência às classes econômicas subalternas quando, na verdade, as 

estatísticas criminais oficiais revelavam apenas a forma desigual como o sistema de justiça penal 

atua. 

Tomando por base o sistema carcerário brasileiro, verifica-se que o problema ainda 

persiste e se manifesta de modo bastante grave. De acordo com recente levantamento feito pelo 

Conselho Nacional de Justiça (2018), somente 1,46% das pessoas presas estão nessa condição pela 

prática de crimes contra a administração pública, enquanto mais da metade da população carcerária 

brasileira está relacionada a crimes de roubo e tráfico de drogas. 

Isso evidencia que o sistema de justiça criminal brasileiro (a semelhança do que ocorre na 

maioria dos países, porém em maior escala) direciona o seu aparato repressivo a algumas 

modalidades delitivas, consideradas mais perigosas e que atingem, prioritariamente, apenas aquelas 

pessoas social e economicamente mais vulneráveis, ignorando boa parte dos criminosos, 



25 

 

 

igualmente ou até mais nocivos ao convívio social, porém mais capazes de neutralizar a atuação 

das instâncias formais (e informais) de controle. 

Embora a corrupção e os crimes de colarinho branco sejam socialmente mais danosos que 

a maioria dos crimes de rua (street crimes), gerando custos financeiros bem maiores, além de 

violarem a confiança e diminuírem a moralidade social, produzindo desorganização em larga 

escala, conforme denunciado por Sutherland (2015, p. 37-38) em sua obra, a sua baixa incidência 

nas estatísticas criminais apenas reforça a atuação seletiva do sistema de justiça criminal. 

Outro aspecto relacionado à baixa incidência dos crimes de corrupção nas estatísticas 

oficiais diz respeito à subnotificação. Uma das explicações para isso repousa na concepção de que 

a corrupção pública seria um crime sem vítima, havendo uma falsa percepção de que, apesar de 

produzir danos em larga escala, justamente por afetar a coletividade, este ente abstrato e distante, 

e não resultar em prejuízos concretos e tangíveis aos indivíduos, não se percebe a magnitude da 

ofensa, o que retira o interesse direto das pessoas em denunciar os atos de corrupção (MACHADO; 

QUEZADO, 2018, p. 159). 

Conforme apontado pela vitimologia, na medida em que o Direito Penal evoluiu para 

abarcar bens jurídicos abstratos, como é o caso da corrupção e crimes macroeconômicos em geral, 

a vítima foi sendo apartada da solução material e formal do conflito, ao ponto de perder a própria 

qualidade de parte na lide (ALLER, 2011, p. 305). E isso traz inegáveis consequências de ordem 

dogmática e até mesmo prática, já que esse distanciamento da vítima compromete a detecção e, 

consequentemente, a própria resolução de conflitos penais. 

A repulsa social surge com maior intensidade quando a lesão atinge interesses individuais 

(MACHADO, 2001, p. 56), o que geralmente não ocorre na corrupção, cujos danos operam de 

modo mais abrangente e intangível, ainda que socialmente mais gravosos, sob o ponto de vista do 

interesse público e da coletividade. 

Mesmo nos casos em que há prejuízo direto a algum indivíduo ou empresa, (como, por 

exemplo, nas fraudes em licitações, quando determinados competidores unem-se, atuando em 

conluio para excluir outros licitantes que não fazem parte do grupo), a corrupção acaba sendo mais 

facilmente tolerada, sob a ótica de que alguns comportamentos desviantes fazem parte do mundo 

dos negócios e que insurgir-se contra tais padrões representaria ato de deslealdade, além de resultar 

em perda de competitividade frente aos seus concorrentes, que não se importam em utilizar 

expedientes fraudulentos para obterem maiores lucros. Como destaca a doutrina especializada, 
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Sob a ótica empresarial, a corrupção, normalmente, é vista como um instrumento 

necessário à manutenção da própria competitividade entre aqueles que atuam em um meio 

reconhecidamente corrupto. Aqueles que abdicarem da corrupção se verão em uma 

posição de inferioridade em relação aos competidores que se utilizam desse mecanismo, 

sendo possível, até mesmo, sua exclusão da própria competição (v.g.: órgão público cujos 

agentes fraudam com frequência suas licitações ou que exigem um percentual do objeto 

do contrato para a sua adjudicação, somente permitirá que o certame seja vencido por 

empresa que se adeque ao esquema de corrupção). 

O contratante beneficiado pelos atos de corrupção, não raro, deixa de cumprir os requisitos 

técnicos exigidos para o caso e deixa de realizar a melhor prestação, isto porque o custo 

da corrupção haverá de ser transferido para a execução do contrato, o que redundará em 

prestação com quantidade ou qualidade inferior à contratada. (GARCIA, 2003, p. 116). 

 

A esse respeito, a teoria da associação diferencial fornece importante instrumental teórico 

para a compreensão do tema. Utilizando as definições de Veblen, Sutherland (2015, p. 334) traz 

alguns elementos de diferenciação do “delinquente ideal” (representado pela figura do “ladrão 

profissional”) e do “homem monetário ideal”, que representa a cultura especial do mundo dos 

negócios. Para o autor, o empresário que viola a lei é visto com admiração no mundo dos negócios, 

e não repulsa. O prestígio é perdido quando violado o código do mundo dos negócios, mas não 

quando violada a lei, exceto quando aquele coincide com esta. Nesse aspecto, a criminalidade de 

colarinho branco se diferencia da criminalidade comum (SUTHERLAND, 2015, p. 335-336). 

Enquanto o “ladrão profissional” concebe a si mesmo como um criminoso e assim é visto 

pela sociedade, o empresário que viola a lei se enxerga como um cidadão respeitável e, 

normalmente, assim é considerado pelo público em geral. Dois dos principais fatores para o 

criminoso de colarinho branco não se enxergar como criminoso consistem no fato de não ser tratado 

com os mesmos procedimentos oficiais como os outros criminosos e porque geralmente pertencem 

a outra classe social, que não se relaciona com aqueles que se definem como criminosos. 

 

Os criminosos de colarinho branco não se enxergam como pertencentes ao estereótipo de 

“criminoso”, eles costumam pensar que são apenas “infratores da lei”. São expressões 

diversas que possuem a mesma essência. Em suas relações confidenciais de negócios 

falam com orgulho de suas violações à lei, e consideram repreensível o conteúdo da lei, 

em vez de sua violação. Suas consciências normalmente não os incomodam, pois têm o 

apoio de seus parceiros nas violações da lei. O sentimento de vergonha nas práticas 

empresariais provavelmente é mais frequente entre os mais jovens, que ainda não 

assimilaram completamente a cultura e a racionalização dos negócios. (SUTHERLAND, 

2015, p. 340). 

 

Para que o homem de negócio mantenha sua autoconcepção de não criminoso e seu status 

social, ele busca preservar sua imagem pública a respeito da lei. Por isso, é comum que as empresas 
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apresentem uma imagem de adesão pública à lei, embora pratiquem ilicitudes secretas. Enquanto 

para o ladrão profissional o grande desafio é esconder sua identidade para evitar sua punição, no 

crime de colarinho branco, o problema reside em esconder o crime em si, pois a identidade da 

empresa já é conhecida (SUTHERLAND, 2015, p. 341). 

Como parte do processo de aprendizagem da prática negocial, o jovem é introduzido no 

ramo da corrupção e da macrocriminalidade econômica, pois, caso refute as práticas consolidadas 

no meio empresarial, ele termina por ser excluído do meio. Nesse processo de introdução à 

criminalidade do colarinho branco, o jovem aprende técnicas específicas de transgressão da lei, 

assim como técnicas de identificação das situações em que estas devem ser utilizadas. Além disso, 

desenvolve uma ideologia geral, transmitida como generalizações que consubstanciam as 

transgressões como parte integrante do negócio e fazem como que o jovem aceite as práticas ilegais 

e as racionalize como algo inevitável (SUTHERLAND, 2015, p. 358-359). 

Por outro lado, além de estarem em permanente contato com as definições favoráveis ao 

crime de colarinho branco, os corruptos estão isolados e protegidos contra definições desfavoráveis 

a tais crimes. A esse respeito, merecem atenção as técnicas de neutralização e racionalização que 

caracterizam tais modalidades delituosas. 

Conforme apontam os sociólogos americanos Gresham M. Sykes e David Matza (1957), 

utilizando como ponto de partida a teoria da associação diferencial, a maioria dos delinquentes 

compartilham os mesmos valores que o restante da sociedade, porém, ao praticarem atos contrários 

ao sistema normativo, recorrem a técnicas de neutralização do comportamento desviante, as quais 

funcionam como “definições favoráveis ao crime”, nas palavras de Sutherland, e, dado o seu caráter 

preexistente, exercem muitas vezes maior poder de influência do que as próprias normas legais, 

amenizando o sentimento de culpa do infrator por violar a ordem legal estabelecida e servindo 

como elemento de justificação da sua conduta, para si mesmo e perante seus pares. 

 

It is important to note that the delinquent does not necessarily repudiate the imperatives 

of the dominant normative system, despite his failure to follow them. Rather, the 

delinquent may see himself as caught up in a dilemma that must be resolved, unfortunately, 

at the cost of violating the law. […] For our purposes, however, the most important point 

is that deviation from certain norms may occur not because the norms are rejected but 

because other norms, held to be more pressing or involving a higher loyalty, are accorded 

precedence. Indeed, it is the fact that both sets of norms are believed in that gives meaning 

to our concepts of dilemma and role conflict. (SYKES; MATZA, 1957, p. 669). 
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De acordo com os referidos autores, as principais técnicas de justificação ou neutralização 

podem ser reunidas em cinco grandes grupos: negação de responsabilidade (técnicas de exclusão 

ou amenização da intencionalidade do crime); negação dos danos advindos da infração 

(relativização das consequências de seus atos); negação à existência de vítima (desqualificando o 

ofendido e transformando-o em alguém merecedor da ofensa); ataques às autoridades incumbidas 

de denunciar o crime e julgá-lo; e invocação de motivações ou instâncias superiores, com as quais 

o infrator guarda sentimento de maior lealdade. 

Essas técnicas de neutralização correspondem a diversos mecanismos de 

racionalização da criminalidade do colarinho branco apontadas por Sutherland (2015, p. 347-350) 

em sua obra, tais como: a) seleção de crimes que envolvem menor risco de descoberta e vítimas 

que estão menos propensas a contestar; b) escolha de crimes em que a produção de prova é mais 

difícil; c) adoção de “mecanismos de solução”, como os acordos de reparação, cooptação de fiscais 

e agentes públicos encarregados de aplicar a lei,  pressão sob agências de controle, regulação e/ou 

repressão, além de outras formas, até mesmo ilícitas se necessário for, de amenizar as 

consequências legais dos atos desviantes. 

Dentre os mecanismos de solução, pode ser mencionado, ainda, o próprio poder de 

influência e intimidação que determinados agentes, detentores de postos mais elevados, exercem 

sobre funcionários subalternos, o que opera importante efeito dissuasivo na denunciação de casos 

de corrupção por estes (ainda que não participem e não concordem com o esquema ilícito), devido 

a estarem mais suscetíveis a retaliações profissionais e represálias econômicas. 

Outra importante característica da macrodelinquência econômica e da corrupção que se 

relaciona aos elevados índices de subnotificação refere-se ao sigilo com que as violações à lei 

ocorrem, o que abrange tanto os atos preparatórios quanto executórios. Esse sigilo, segundo 

Sutherland (2015, p. 341), é facilitado pela complexidade dos processos delitivos e pela ampla 

dispersão dos seus efeitos tanto no tempo quanto no espaço. Sobre isso, o autor chama atenção para 

diversas estratégias utilizadas por criminosos do colarinho branco para assegurar a clandestinidade 

de seus ilícitos, como a própria modificação das leis que se aplicam a eles, com a criação de 

procedimentos próprios e métodos oficiais específicos para lidar com esse tipo de criminalidade, 

além de manobras das personalidades jurídicas, que dificultam a responsabilização e muitas vezes 

garantem o anonimato dos violadores da lei. 
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Ressalte-se que as práticas corruptas geralmente são perpetradas mediante atos 

fraudulentos que, sob o aspecto formal, atendem à normatização de regência e ostentam aparente 

legalidade, como forma de legitimar a obtenção das vantagens indevidas e dificultar a descoberta 

dos ilícitos (GARCIA, 2003, p. 118). 

Dessa forma, as vítimas da criminalidade do colarinho branco muitas vezes desconhecem 

sua vitimização, ignorando que se estão perpetrando delitos contra elas, por intermédio de pessoas 

de elevada respeitabilidade, mas que abusam de sua condição social para levarem a cabo atuações 

penalmente ilícitas (ALLER, 2011, p. 336-337). A própria obra de Sutherland, conforme destaca 

German Aller (2011, p. 319-320), traz implícita essa mensagem de ordem vitimológica, ao destacar 

o estado de indefesa dos sujeitos passivos do crime de colarinho branco, devido ao abuso da 

confiança de que se valem alguns poderosos para obterem vantagens pessoais em prejuízo daqueles 

que são induzidos a erro, enganados ou roubados por essa criminalidade do poder. 

Ao sintetizar as características do que ele denomina “criminalidade moderna”, Winfried 

Hassemer (1994, p. 4-5) aponta três atributos principais da corrupção e da macrodelinquência 

econômica que as diferenciam da criminalidade tradicional e trazem à tona novas perspectivas 

político-criminais: a) ausência de vítimas individuais; b) pouca visibilidade dos danos causados; c) 

novo modus operandi: são crimes essencialmente documentais, geralmente associados a alguns 

predicados como internacionalidade, profissionalismo, divisão de trabalho e técnicas de 

contrainteligência, o que abrange especializada assessoria jurídica e contábil. 

Assim, todos esses fatores, ora apresentados como dificuldades de ordem dogmática e 

técnico-operacionais, acarretam uma indesejável sensação de impunidade em relação à corrupção 

(o que constitui mais um estímulo favorável à sua prática, dentro de uma perspectiva racional-

econômica). Com isso, são demandadas soluções criativas que sejam capazes de mudar essa 

realidade e fornecer instrumentos efetivos para o enfrentamento do fenômeno corruptivo, 

aumentando a capacidade de detecção precoce de ilícitos e responsabilização dos infratores, o que 

possivelmente inclui mecanismos de estímulo e proteção a denunciantes de boa-fé, como forma de 

reduzir a impermeabilidade de tal modalidade delitiva às instâncias formais de controle. 
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2.4 Novas perspectivas político-criminais no combate à corrupção: o paradigma da 

prevenção 

 

A tutela penal da corrupção e da macrocriminalidade econômica sempre foi alvo de 

inúmeras críticas. Incumbiu à Dogmática Penal denunciar as inconsistências que o aumento do 

rigor legal e a criação de novos tipos penais para proteger bens jurídicos de caráter difuso e abstrato 

propiciaram, apontando as causas e as consequências advindas desse alargamento. 

Se, de um lado, novas formas de riscos e perigos foram criadas, sobretudo pelo processo 

de globalização, de outro, a simples expansão do Direito Penal para proteger interesses até então 

desconhecidos não vem se mostrando, na prática, efetiva. 

Tradicionalmente concebido para tutelar bens jurídicos concretamente lesionados, o 

Direito Penal terminou sendo ampliado de forma desenfreada para alcançar, também, riscos 

abstratos, sem qualquer preocupação com a (in)compatibilidade de tais interesses com os 

fundamentos em que se assenta a Dogmática Penal, resultando em inevitável frustração das 

expectativas depositadas no modelo de persecução penal tradicional para servir de antídoto aos 

problemas novos, além de sobrecarregar o sistema de modo a torná-lo ainda mais ineficiente para 

lidar com seus antigos dilemas (MENDES; SOUZA, no prelo). 

Com isso, o ideal de proteção a bens jurídicos relevantes e prevenção a riscos tornou-se 

mero discurso falacioso, uma “reação simbólica” do legislador frente à criminalidade moderna e 

organizada, nas palavras de Winfried Hassemer (1994), na medida em que o sistema de justiça 

criminal nunca foi capaz de entregar os resultados que dele se esperava. 

Especialmente em relação à macrocriminalidade econômica e à corrupção (incluindo os 

crimes societários), há evidente barreira dogmática: a imposição de penas privativas de liberdade 

pressupõe mecanismos de atribuição pessoal e individual da responsabilidade penal, nem sempre 

possível de ser feita segundo os fundamentos de imputação que orientam o Direito Penal clássico, 

conforme exposto no item anterior. 

Isso, por si só, revela um contrassenso: adota-se o sistema penal como mecanismo 

preferencial de solução de conflitos, embora os fundamentos necessários para a imposição de 

sanções restritivas da liberdade (e a própria prisão, em si) não sejam compatíveis com a grande 

parte dos crimes de colarinho branco (porquanto muitas vezes praticados por intermédio de pessoas 

jurídicas). O remédio é inócuo e causa efeitos colaterais indesejáveis, como se extrai da crítica de 
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diversos autores que se dedicaram ao estudo do expansionismo penal, dentre os quais se destaca 

Jesus-María Silva Sánchez (2011, p. 63): 

 

El resultado es desalentador. Por un lado, porque la visión del Derecho penal como único 

instrumento eficaz de pedagogía político-social, como mecanismo de socialización, de 

civilización, supone una expansión ad absurdum de la otrora ultima ratio. Pero sobre 

todo porque, además, tal expansión es inútil en buena medida, porque somete al Derecho 

penal a cargas que éste no puede suportar. Desde luego, en tanto en cuanto se mantenga 

un modelo más o menos análogo al clásico de garantías y reglas de imputación. 

 

Sobre esse assunto, vale aqui reproduzir, ipsis litteris, a crítica que fizemos em artigo 

redigido em coautoria com Soraia da Rosa Mendes (no prelo): 

 

A situação posta é a seguinte: a corrupção e a macrocriminalidade econômica, por sua 

própria essência, são ainda mais impermeáveis ao sistema de justiça penal que outras 

modalidades delitivas. E isso se deve a vários fatores, dentre eles a própria seletividade do 

aparato judiciário (mais bem equipado para lidar com a criminalidade ordinária – os street 

crimes, ou crimes de rua), o pacto de silêncio característico desses crimes e elevados 

índices de subnotificação (proveniente, dentre outros motivos, dos mecanismos de 

racionalização e justificação dos crimes de colarinho branco e do status social de que 

gozam os seus infratores, dotados de melhores instrumentos para inocuizar a atuação das 

instâncias de controle), e a própria incapacidade da justiça criminal para lidar com esses 

tipos de infração (pelas razões dogmáticas acima delineadas e pela própria sobrecarga do 

sistema penal, utilizado como modo prioritário de solução de conflitos, e não subsidiário). 

Com isso, o Direito Penal não alcança nem sequer o seu propósito preventivo-geral, pois 

a certeza de sua ineficácia anula os efeitos dissuasivos pretendidos com a mera criação de 

novos tipos penais e a cominação de sanções restritivas da liberdade, por mais severas que 

sejam. (MENDES; SOUZA, no prelo). 

 

Nessa perspectiva, desponta a pertinência do modelo proposto por Winfried Hassemer, 

que sugere a superação do modelo punitivista em que se assenta o Direito Penal moderno para dar 

lugar a um sistema de justiça criminal mais voltado à prevenção delitiva, com efeitos não apenas 

simbólicos e com maior aptidão para enfrentar os novos riscos sociais provenientes da pós-

modernidade (destacando-se a corrupção e os delitos contra a ordem financeira). 

Segundo Hassemer, as perspectivas de uma nova política criminal, mais condizente com 

os problemas atuais, impõem a substituição do que ele denomina “prevenção normativa”, 

característica do Direito Penal clássico e de natureza meramente simbólica, pela ideia de 

“prevenção técnica ou organizacional”, que pressupõe a adoção de medidas organizacionais 

criativas capazes de atingir, com maior efetividade, os fins preventivos que o sistema de justiça 

criminal deve alcançar, “[...] desenvolvendo instrumentos legais ou favorecendo a aplicação dos já 



32 

 

 

existentes, os quais não apenas simulem seu caráter preventivo mas realmente tenham efeito 

preventivo” (HASSEMER, 2008, p. 309). 

Tratando especificamente da corrupção enquanto modalidade de criminalidade que 

merece especial atenção (sem necessariamente abrir mão do aumento do rigor penal, considerando 

a alta lesividade desse tipo de ilícito e por se tratar de criminalidade organizada, o que justifica a 

imposição de providências mais severas em determinadas situações), sugere o referido autor a 

adoção de medidas organizacionais criativas de caráter preventivo, como, por exemplo, a criação 

de canais de denúncias (hot lines) para transmitir à chefia imediata informações relevantes ao 

desfazimento de elos da cadeira organizacional da corrupção, a realização de inspeções e auditorias 

capazes de promover a detecção precoce de processos corruptivos, o aperfeiçoamento dos sistemas 

de registro e intercâmbio de dados, assim como o estímulo à cultura de acesso às informações. 

 

Pode-se, sobretudo, desenvolver mecanismos institucionais e sociais ou ampliar e melhor 

explorar os já existentes que resultem contraproducentes para a corrupção. Um desses 

mecanismos é o direito das pessoas ao livre acesso a informações – aquilo que, em alguns 

outros países democráticos desenvolvidos já foi estabelecido como freedom of 

information. [...] Uma coisa é certa: a coisa pública será tanto menos vulnerável ao 

envolvimento com práticas corruptivas quanto mais ela for transparente para o cidadão. 

Assim, a prevenção organizada seria a resposta certa à criminalidade organizada e, 

simultaneamente, acarretaria até mesmo a ampliação dos direitos do cidadão, 

diferentemente da prevenção normativa, que sempre vem acompanhada de ameaças e 

corrosões desses direitos. (HASSEMER, 2008, p. 313). 

 

Winfried Hassemer (2008, p. 314) denomina esse modelo de “Direito Interventivo”, uma 

espécie de meio-termo e uma confluência de vários ramos do direito, cuja principal característica 

seria atuar de modo mais efetivo e tempestivo frente a ameaças aos interesses da coletividade, 

representando, em termos político-criminais, uma “resposta nova e qualitativamente diferente” 

para os novos problemas, dispondo de meios até mesmo mais drásticos e incisivos do que a pena 

privativa de liberdade, como o fechamento de uma empresa e outros instrumentos de intervenção 

econômica e de controle, sem necessariamente prescindir de meios penais para garantir o 

cumprimento das obrigações (2008, p. 314). Nas palavras do autor, 

 

Esse sistema poderia ser chamado de “Direito interventivo”, como forma de expressar seu 

interesse preventivo e sua pertinência com situações de grande riscos e ameaças. Ele 

substituiria o Direito penal nas áreas em que este só poderia ser empregado ao preço de 

renunciar a suas condições vitais: prevenção de danos em tempo hábil em vez de reação 

tardia à lesão de bens jurídicos; domínio amplo sobre situações de risco em vez da punição 

pontual de algumas pessoas; imposição de decisões e ações a grupos, coletividades e 
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estruturas em vez da imputação individual por atos ilícitos; acesso irrestrito a 

procedimentos de gênese do perigo com possibilidade de atuar sobre eles em vez do 

emprego da violência como reação a danos consumados; possibilidade de influenciar atos 

preparatórios e de execução de condutas lesivas em vez de punição de alguns indivíduos 

após o feito. (HASSEMER, 2008, p. 314). 

 

Hassemer (2008, p. 314) chama a atenção, ainda, para a necessidade de segurança 

procedimental e devida regulamentação dos pressupostos de intervenção de tal sistema de 

prevenção técnica, dentro de parâmetros compatíveis com o Estado Democrático de Direito, para 

que não sucumba às mesmas mazelas trazidas pela prevenção normativa, marcada pela corrosão 

dos direitos fundamentais. 

Ao tratar da expansão do direito penal na sociedade pós-moderna, adotando postura mais 

intermediária, Jesús María Silva Sánchez (2011) propõe um sistema penal aberto, menos garantista, 

em que haja uma maior flexibilização das garantias penais tradicionais, posto que dissociado da 

imposição de sanções típicas do direito penal tradicional. Segundo o autor (2008, p. 152-153), a 

“sociedade do risco” conduz, inexoravelmente, ao “Estado vigilante” ou “Estado da prevenção”, 

marcado por uma proteção antecipada de interesses supra-individuais e pela intervenção prematura 

do Estado na esfera jurídica dos cidadãos, originando uma nova instância de controle e 

sancionamento denominada por ele de “direito administrativo sancionador”. 

No mesmo sentido, Claus Roxin (2008, p. 8-9; 15) reconhece o aumento da vigilância 

estatal em setores estratégicos, como no enfrentamento da macrocriminalidade econômica e do 

crime organizado, como parte integrante do Direito Penal “do futuro”, em que a pena cederá lugar, 

cada vez mais, a medidas de cunho essencialmente preventivo, reduzindo-se as punições a um 

núcleo essencial de comportamentos. 

Todas essas reflexões político-criminais abriram um campo fecundo a novas formas de 

controle relacionadas à macrocriminalidade econômica, mais eficientes e menos traumáticas, que 

priorizem sanções e outros estímulos dissuasivos efetivamente capazes de interromper o processo 

delitivo e prevenir violações a bens jurídicos supra-individuais em cadeia, dentro de uma 

perspectiva moderna de persecução penal no Estado Democrático de Direito. 

Ainda que a implementação do modelo de prevenção técnica ou organizacional, tal como 

propugnado por Hassemer, demande reformas processuais profundas e pressuponha um estudo 

mais aprofundado de suas consequências práticas (como o próprio autor reconheceu), é possível 

extrair de sua teoria diversos fundamentos capazes de contribuir para o aperfeiçoamento do 
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ordenamento jurídico e trazer novas perspectivas para o enfrentamento da corrupção e da 

criminalidade organizada, plenamente compatíveis com o sistema de justiça criminal em vigor 

(aliado às demais instâncias de controle e sancionamento criadas nas últimas décadas para lidar 

com o fenômeno corruptivo). 

Há diversos instrumentos político-criminais com aptidão para promover uma melhor 

proteção aos bens jurídicos coletivos, que, ao invés de acarretarem a corrosão de garantias 

individuais, representem uma maior observância aos direitos fundamentais, aos pressupor 

ferramentas que, ao mesmo tempo em que possibilitem uma gestão mais adequada e harmoniosa 

das novas modalidades de riscos, reafirmem os princípios democráticos e contribuam, de modo 

efetivo, para o próprio recrudescimento dos fundamentos que orientam o Estado Democrático de 

Direito, no atual contexto das sociedades pós-modernas e globalizadas. 

Assim, considerando a insuficiência do sistema de justiça criminal para tratar do 

fenômeno corruptivo, decorrente das razões criminológicas e dogmáticas já tratadas, torna-se cada 

vez mais pertinente e necessária uma política criminal orientada pelos ideais de efetividade e 

prevenção técnica, que seja capaz de, a um só tempo, reduzir as cifras ocultas da corrupção e, 

consequentemente, a impermeabilidade dessa modalidade delituosa frente às instâncias de 

controle, assim como fortalecer e ampliar os mecanismos de fiscalização. 

Nesse contexto, despontaram internacionalmente sistemas de incentivo e proteção a 

reportantes de boa-fé como novos instrumentos político-criminais para o combate à corrupção 

pública e privada, destinados a propiciar uma abordagem de cunho mais preventivo, sistêmico e 

gerencial do fenômeno corruptivo, tendo como pressuposto uma maior democratização e 

descentralização dos deveres de fiscalização dos atos do poder público e dos agentes estatais, nos 

moldes preconizados por distintas áreas do conhecimento humano que se dedicaram, nos últimos 

anos, ao estudo da matéria, conforme exposto nesta seção.  
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3 O WHISTLEBLOWING COMO NOVA FERRAMENTA DE COMBATE E PREVENÇÃO 

À CORRUPÇÃO 

 

Impulsionado por questões político-criminais, o enfrentamento à corrupção passou, nas 

últimas décadas, por intensa transformação com vista a adequar-se à nova dinâmica da sociedade 

pós-moderna, globalizada e informatizada. Com a evolução tecnológica, surgiram novos 

instrumentos de investigação e combate para fazer frente à criminalidade do colarinho branco, 

modalidade delituosa perpetrada de modo cada vez mais organizado e por meio de técnicas de 

cometimento e encobrimento de ilícitos extremamente sofisticadas. 

Assim, conferindo enfoque maior à prevenção delitiva e levando-se em consideração o 

caráter organizado e racional dos crimes de corrupção, surgiram diversas ferramentas para conter 

o fenômeno corruptivo, dentre as quais se destaca a implementação de medidas de incentivo e 

proteção para que cidadãos, imbuídos de boa-fé, levem ao conhecimento das autoridades ilícitos 

que dificilmente seriam descobertos pelos mecanismos tradicionais de investigação e controle, 

adjudicando à política criminal contemporânea uma nova perspectiva de social enforcement 

(NYRERÖD; SPAGNOLO, 2018, p. 257). 

Trata-se do instituto consagrado mundialmente pela terminologia whistleblowing, que, em 

tradução literal para o português, significa “assoprar o apito”. Tal expressão, de origem norte-

americana, designa o ato de denunciar algum tipo de irregularidade, sendo o termo adotado por 

diversos países e organismos internacionais, por evidente influência da legislação estadunidense. 

Embora sua origem remonte ao século XIX, conforme será exposto no tópico a seguir, 

somente nas últimas décadas a adoção de medidas de estímulo e proteção a denunciantes de boa-

fé ganhou contorno de política criminal de caráter mundial, passando a ser expressamente difundida 

por tratados e convenções internacionais celebrados com o intuito de disseminar e uniformizar, 

entre os países signatários, os mecanismos de combate e prevenção à corrupção. 

O primeiro acordo internacional a estipular expressamente algum tipo de proteção 

whistleblowing foi a Convenção Interamericana contra a Corrupção, que entrou em vigor em março 

de 1997 (embora somente tenha sido incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro em outubro 

de 2002, por meio do Decreto no 4.410). Dentre as medidas de caráter preventivo previstas na 

referida convenção, encontra-se a criação, manutenção e fortalecimento de sistemas de proteção a 

funcionários públicos e cidadãos particulares que denunciarem de boa-fé atos de corrupção, 
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incluindo a proteção de sua identidade (artigo II, item 8). A proteção a denunciantes de boa-fé, nos 

termos da convenção, é de adoção facultativa pelos países signatários. 

Em semelhante diretriz, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (Convenção 

de Mérida), promulgada no Brasil pelo Decreto no 5.687, de 31 de janeiro de 2006, prevê, em seu 

artigo 33, que cada país deverá considerar a possibilidade de incorporar em seu ordenamento 

jurídico interno medidas apropriadas para proporcionar proteção contra tratamento injusto às 

pessoas que, de boa-fé e com motivos razoáveis, denunciem às autoridades competentes atos de 

corrupção. A referida convenção, embora incentive, não obriga os países signatários a implementar 

legislação whistleblowing, exigindo, apenas, que considerem (de modo facultativo), a estipulação 

de medidas de proteção a informantes de boa-fé.1 

Em que pese a ausência de coercibilidade na previsão, a simples menção à necessidade de 

implementação de uma legislação whistleblowing representou grande avanço, ao ampliar o rol de 

proteções reconhecidas, além do que a própria Organização das Nações Unidas, em diversos 

documentos, passou a incentivar aos países-membros a aprovação de sistemas robustos de denúncia 

de irregularidades (FERGUSON, 2018, p. 1011). 

A Convenção Civil sobre a Corrupção do Conselho da Europa prevê a obrigatoriedade da 

adoção de legislação whistleblowing, estipulando que os países-membros devem promover 

proteção adequada contra sanções injustificadas a trabalhadores que tenham reportado de boa-fé e 

com razoável grau de suspeita atos de corrupção a pessoas ou autoridades responsáveis. 

Outros acordos regionais, a exemplo do Plano de Ação Anticorrupção para a Ásia e o 

Pacífico e a Convenção da União Africana para Prevenir e Combater a Corrupção, também 

preveem proteção a denunciantes de boa-fé, sendo esta última de forma obrigatória. 

Além dos tratados e convenções internacionais acima mencionados, diversos organismos 

internacionais passaram a difundir e estimular mundialmente a adoção de sistemas whistleblowing, 

tanto no setor público quanto no privado. Nesse sentido, destaca-se a atuação da Transparência 

Internacional e da própria OCDE, que nos últimos anos emitiram uma série de documentos 

                                                 
1  Diferentemente do que ocorre em relação aos informantes de boa-fé, a Convenção das Nações Unidas contra a 

Corrupção estipula, em caráter de obrigatoriedade, o dever de proteger testemunhas, peritos e vítimas que venham a 

prestar depoimento sobre delitos relacionados à corrupção, devendo os países, necessariamente (de acordo com seu 

ordenamento jurídico interno e dentro de suas possibilidades), adotar medidas efetivas de proteção a essas pessoas 

contra atos de represália e intimidação, conforme se depreende de seu artigo 32. 
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contendo diretrizes para auxiliar os países interessados em regulamentar o instituto.2 A propósito 

disso, a proteção aos denunciantes de atos de corrupção foi definida como uma das áreas prioritárias 

da agenda de combate à corrupção mundial do G20, em reunião ocorrida em novembro de 2010 

em Seul (Coréia do Sul), que culminou na aprovação do Action Point 7: Protection of 

Whistleblowers.3 

Atualmente, diversos países já possuem legislação whistleblowing, alguns de forma mais 

ampla, abrangendo os setores público e privado, a exemplo dos Estados Unidos, Reino Unido, 

França e Austrália, e outros de forma mais restrita, conferindo proteção apenas a servidores 

públicos, como ocorre na Itália, no Canadá e na Bélgica, sendo que, nas duas últimas, há leis 

regionais que também protegem trabalhadores do setor privado (THÜSING; FORST, 2016, p. 7-

8). 

A regulamentação whistleblowing está cada vez mais presente nas legislações internas dos 

países, em compasso com a crescente tendência na política criminal contemporânea de proteger e 

fomentar de diversas maneiras a atuação de denunciantes de boa-fé, convertendo-se em um 

instrumento básico e universal de prevenção e descobrimento de comportamentos ilícitos, 

especialmente aqueles relacionados à corrupção (RAGUÉS I VALLÈS, 2013, p. 21). 

 

3.1 Noções gerais: origem, conceito e principais características 

 

A origem do whistleblower (termo inglês que corresponde à figura do denunciante), 

enquanto fenômeno jurídico, remonta à própria história dos Estados Unidos, marcada por inúmeros 

escândalos políticos e empresariais decorrentes da exposição de ilícitos por funcionários de 

instituições públicas e privadas envolvidas em grandes esquemas de corrupção, fraude e outras 

irregularidades.4 

                                                 
2  Cf. Committing to Effective Whistleblower Protection (OECD, 2016); A Best Practice Guide for Whistleblowing 

Legislation (TRANSPARENCY INTERNATIONAL, 2018); Whistleblower Protection and the UN Convention 

Against Corruption (TRANSPARENCY INTERNATIONAL, 2013) etc. 
3  Cf. G20 Anti-corruption Action Plan (OECD, 2010). 
4  Um dos primeiros escândalos políticos provocados pela revelação de informações sigilosas por funcionário do 

governo decorreu do vazamento pelo ex-analista militar norte-americano Daniel Ellsberg, em 1971, de documentos 

(Pentagon Papers) que comprovavam que o governo sabia que a Guerra do Vietnã provavelmente não poderia ser 

vencida pelos Estados Unidos. Como ainda não havia uma lei que protegesse a atuação de pessoas que revelassem 

informações de interesse público e considerando que os documentos vazados pelo informante eram considerados 

confidenciais, Ellsberg chegou a ser acusado com base na Lei de Espionagem (Espionage Act, de 1917), contudo o 
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A primeira legislação que fomentou a atuação de potenciais informantes foi o False 

Claims Act, de 1865, editado no mandato do ex-presidente estadunidense Abraham Lincoln durante 

a Guerra Civil Americana (o que fez com que a referida lei também seja conhecida como Lincoln 

Law). O referido diploma legal sanciona pessoas e empresas contratantes do poder público por 

fraudes a programas governamentais. Desde a sua versão original, a lei (que já passou por inúmeras 

reformas) prevê um dispositivo que permite a qualquer pessoa (geralmente algum funcionário da 

empresa responsável pela conduta fraudulenta) ajuizar uma ação em nome do governo norte-

americano (qui tam suits), fazendo jus a uma recompensa econômica (de 15 a 30% do montante 

recuperado) pela divulgação de fraudes que tenham ocasionado perda financeira para o governo 

federal, desde que a ação resulte em efetiva condenação da organização acusada. 

Desde meados do século XIX, portanto, o ordenamento jurídico norte-americano conta 

com um instrumento de estímulo à denunciação de irregularidades, embora o False Claims Act seja 

de aplicação restrita e não disponha de outros mecanismos de proteção e fomento além da promessa 

de recompensa financeira. 

Somente em 1989 foi editada uma lei mais abrangente, conferindo proteção laboral a 

funcionários públicos federais que denunciem irregularidades praticadas no âmbito da 

administração pública federal. Trata-se do Whistleblower Protection Act (revisado em 2012), que 

ampliou os direitos e os mecanismos de proteção a denunciantes do setor público federal, prevendo 

inversão do ônus da prova (incumbindo ao empregador comprovar que eventual demissão não 

guarda relação com a denúncia reportada pelo funcionário), reintegração ao posto de trabalho, 

indenização e ressarcimento de honorários e custas decorrentes do litígio. 

                                                 
processo foi arquivado, devido à má conduta governamental e à coleta ilegal de evidência contra o suspeito. A atuação 

de Ellsberg foi considerada determinante para o fim da guerra (HISTORY, 2018). Outro célebre escândalo político 

revelado em virtude da atuação de informante secreto é o caso Watergate, que consistiu na exposição da tentativa de 

espionagem no escritório do Partido Democrata durante a campanha eleitoral, culminando na renúncia do ex-

presidente norte-americano Richard Nixon, em 1974. Esse episódio colocou forte pressão nos governos posteriores 

para introduzir uma legislação específica para proteger as pessoas que revelassem condutas ilícitas de interesse 

público (THIESSEN, 1998, p. 69). Recentemente, outro escândalo político decorreu de informações secretas 

reveladas por pessoa ligada ao governo norte-americano, que expôs suposto abuso de poder do Presidente Donald 

Trump, proveniente de solicitação ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, para que investigasse o seu 

possível oponente nas eleições presidenciais de 2020, de modo a favorecer-se no pleito eleitoral, o que levou à 

instauração de processo de impeachment pelo Congresso. A atuação do whistleblower ocorreu sob a égide da lei 

federal editada para proteger a atuação de denunciantes no âmbito da administração pública federal (Whistleblower 

Protection Act, de 1998), cujas lacunas de proteção (inclusive em relação ao anonimato do informante) passaram a 

ser bastante questionadas em razão de ataques e ameaças feitas pelo presidente estadunidense após a revelação de 

informações sigilosas relacionadas ao seu mandato (SHANNA, 2019). 
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Mais recentemente, outras leis foram editadas, a exemplo do Sarbanes-Oxley Act, de 2002, 

e o Dodd-Frank Act, de 2010, ambos destinados a resguardar a atuação de informantes que revelem 

fraudes e outras irregularidades praticadas no mercado de capitais, a última também estabelecendo 

promessa de recompensa financeira5. 

Como se percebe, a experiência estadunidense em relação ao whistleblowing é 

profundamente marcada pela oferta de estímulos econômicos ao informante. Entretanto, em que 

pese a expansão internacional do fenômeno decorrer da forte influência norte-americana, tal 

modalidade de incentivo não foi adotada por diversos países que recentemente implementaram 

legislação whistleblowing, mormente os de tradição romano-germânica, havendo bastante 

controvérsia em relação à promessa de recompensa econômica, por se tratar de medida que muitas 

vezes fomenta a atuação de informantes movidos por sentimentos moralmente reprováveis, como 

a ganância ou vingança, favorecendo até mesmo o surgimento de denúncias infundadas  (RAGUÉS 

I VALLÈS, 2013, p. 82-83). 

Apesar de ser o país pioneiro na implementação de legislação whistleblowing e possuir 

inúmeras leis federais e estaduais outorgando, de forma específica, proteção e estímulo à atuação 

de informantes, tanto no setor público quanto privado, resguardando diversas atividades e setores 

da economia, os Estados Unidos ainda não possuem uma lei geral regulamentando o instituto de 

modo uniforme e de incidência mais genérica, como o Reino Unido, por exemplo.6 Essa ampla 

variedade legislativa acarreta alguns problemas, como a sobreposição de normas, dificuldade de 

implementação e efetivação de algumas dessas leis, gerando insegurança jurídica e prejudicando a 

consolidação de determinados conceitos e instrumentos (FERGUSON, 2018, p. 1030-1031). 

A legislação norte-americana não fornece um conceito universal de whistleblowing, 

variando a sua definição de acordo com as características do sistema implementado. Para o Dodd 

Frank Act (Sec. 27, “a”, 7), “o termo whistleblower significa qualquer indivíduo ou 2 ou mais 

indivíduos agindo em conjunto que fornecem à Comissão informações relacionadas a uma violação 

a esta lei, de maneira estabelecida, por regra ou regulamento, pela Comissão” (UNITED STATES, 

                                                 
5  Essas leis propiciaram a descoberta de fraudes e manipulação de mercados praticados por grandes companhias, como 

Enron, WorldCom e Global Crossing, dentre outros casos rumorosos. 
6  O Public Interest Disclosure Act (PIDA) é considerado por muitos a mais completa e detalhada legislação 

whistleblowing do mundo, devido a sua cobertura bastante didática e ao modelo “trifásico” de denúncias adotado, 

que privilegia as denúncias internas (FERGUSON, 2018, p. 1039; THÜSING; FORST, 2016, p. 7). 
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2010, tradução nossa).7 Trata-se de definição bastante vaga, que tão somente apresenta alguns 

pressupostos de incidência do regime de proteção. 

Igualmente, as demais leis federais norte-americanas que promovem algum tipo de 

regulamentação whistleblowing, como o Sarbanes-Oxley Act e o Whistleblower Protection Act, 

não fornecem um conceito legal de whistleblower, limitando-se a indicar os indivíduos 

potencialmente qualificáveis como denunciantes e os tipos de informações cuja revelação confere 

direito à proteção e/ou recompensa. Este último, a propósito, define whistleblowing, para fins de 

aplicação da referida lei, como 

 

[q]ualquer divulgação de informações por um funcionário, ex-funcionário ou candidato a 

emprego que o empregado, ex-funcionário ou candidato acredite razoavelmente constituir 

evidências de (a) uma violação de qualquer lei, regra ou regulamento; ou (b) má gestão 

grosseira, desperdício bruto de fundos, abuso de autoridade ou perigo substancial e 

específico para a saúde ou segurança pública. (UNITED STATES, 1989, tradução nossa).8 

 

Incumbiu a alguns organismos internacionais, como a ONU, a OCDE e a Transparência 

Internacional, dentre outros, a tarefa de atribuir maior unidade ao fenômeno quando da sua 

expansão internacional, estabelecendo conceitos e parâmetros universais para subsidiar os países 

na implementação de suas respectivas legislações whistleblowing, sempre atentos às peculiaridades 

locais. A propósito, a OCDE define whistleblowing como um sistema de “proteção legal contra 

ações discriminatórias ou disciplinares para funcionários que divulguem às autoridades 

competentes, de boa-fé e com base em motivos razoáveis, qualquer tipo de irregularidade no 

contexto de seu local de trabalho” (OECD, 2016, p. 18, tradução nossa).9 

No plano acadêmico, por sua vez, a acepção atribuída ao termo varia de acordo com a 

perspectiva adotada. Uma das definições pioneiras do instituto decorre de artigo publicado na 

década de 1980 por Janet P. Miceli e Marcia P. Near, que descreve whistleblowing como a 

divulgação pelos membros (antigos ou atuais) de uma organização das práticas ilegais, imorais ou 

                                                 
7  “The term ‘whistleblower’ means any individual, or 2 or more individuals acting jointly, who provides information 

relating to a violation of this Act to the Commission, in a manner established by rule or regulation by the 

Commission.” 
8  “Any disclosure of information by an employee, former employee, or applicant for employment which the employee, 

former employee, or applicant reasonably believes evidences— (A) a violation of any law, rule, or regulation; or (B) 

gross mismanagement, a gross waste of funds, an abuse of authority, or a substantial and specific danger to public 

health or safety […]”. 
9  “Legal protection from discriminatory or disciplinary action for employees who disclose to the competent authorities 

in good faith and on reasonable grounds wrongdoing of whatever kind in the context of their workplace.” 
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ilegítimas sob o controle de seus empregadores a pessoas ou organizações capazes de efetuar uma 

ação (1985 apud NEAR et al., 2004, p. 220). Trata-se de conceito baseado no ato de divulgação, 

incluindo tanto as denúncias formalizadas perante os supervisores do denunciante quanto aquelas 

registradas perante organismos externos aptos a adotar alguma medida concreta (NEAR et al., 

2004, p. 221). 

Em análise mais abrangente do fenômeno, Marit Skivenes e Sissel C. Trygstad 

reconhecem whistleblowing como um processo, correspondendo o ato de denunciar apenas à 

primeira etapa desse processo (2010 apud FERGUSSON, 2018, p. 1009). 

Segundo Gerry Ferguson (2018, p. 1010), a compreensão do whistleblowing como um 

processo torna imprescindível a existência de leis ou políticas públicas que forneçam uma clara 

definição sobre: (1) as ilicitudes que devem ser denunciadas; (2) para quem devem ser reportadas 

as denúncias; (3) como e por quem devem ser apurados os ilícitos reportados; (4) os mecanismos 

e procedimentos a serem adotados para encorajar as pessoas a denunciarem irregularidades assim 

como para protegê-las de qualquer medida disciplinar ou consequências negativas advindas do fato 

de terem denunciado; e (5) as medidas a serem adotadas caso consequências adversas sejam 

impostas ao denunciante. 

Em relevante obra sobre o tema, o autor espanhol Ramon Ragués i Vallès (2013, p. 20), 

tomando por base a figura do denunciante, apresenta a seguinte definição de whistleblower: 

 

[...] aquellos miembros o antiguos miembros de una determinada organización pública o 

privada que denuncian prácticas ilícitas – o poco éticas – llevadas a cabo por la propia 

organización o por sujetos que forman parte de ella poniendo en conocimiento tales 

hechos, según los casos, de sus superiores, de las autoridades o de terceras personas. 

 

Com efeito, o termo whistleblowing, embora corresponda a expressão idiomática de 

origem norte-americana utilizada para designar o ato de denunciar um ilícito ou irregularidade, 

somente faz sentido enquanto instrumento de política criminal ao assumir uma acepção sistêmica. 

Sob esse enfoque, o termo serve para designar um conjunto de medidas e ações estruturadas de 

proteção e estímulo à denunciação de atos de corrupção (e outros ilícitos, a depender da amplitude 

do programa), com o escopo de converter o particular em importante fonte de informações e provas 

necessárias para a detecção e apuração de práticas ilegais pelas instâncias de controle (internas e/ou 

externas). 
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Extrai-se desse conceito dois aspectos essenciais, que necessariamente devem ser 

considerados quando da implementação de um sistema whistleblowing: a) a criação de uma política 

de proteção e estímulo (previsão de medidas de amparo e incentivo à denunciação); e b) a 

regulamentação do sistema de denúncia e apuração das irregularidades reportadas, o que pressupõe 

a definição de quais atos podem/devem ser denunciados, quem poderá/deverá denunciar (ou seja, 

as pessoas qualificáveis como potenciais whistlebowers), de que forma as irregularidades 

poderão/deverão ser reportadas (requisitos e condições para que uma denúncia seja processada 

dentro do programa) e a pessoa ou o órgão destinatário da denúncia e responsável pela apuração 

(que não necessariamente irão coincidir e podem ocorrer em âmbito interno ou externo, conforme 

será examinado no tópico seguinte). Somente pode ser considerada legislação whistleblowing a 

norma ou conjunto de normas que atenda a esses dois requisitos. 

Feitos os devidos esclarecimentos de ordem conceitual, convém indicar algumas 

características essenciais do whistleblowing, que o distinguem de outras ferramentas jurídico-

penais. 

O principal elemento característico do whistleblowing é a voluntariedade (ou, mais ainda, 

a espontaneidade). Assim como outros institutos penais, como a confissão espontânea e a 

colaboração premiada, o whistleblowing decorre de ato voluntário do agente, que, por vontade 

própria, comunica determinado fato ilícito à autoridade ou órgão competente, apresentando as 

provas que porventura tenha à sua disposição. Tal qual a confissão e a colaboração premiada, o 

whistleblowing pode ser considerado, em termos processuais, um meio de obtenção de prova (até 

mesmo porque, não raro, o denunciante termina por atuar como testemunha nos procedimentos 

administrativos e judiciais instaurados para apurar o ilícito reportado).  

Contudo, apesar de possuírem a voluntariedade como requisito essencial e constituírem 

meios de obtenção de prova, o whistleblowing não se confunde com as figuras acima mencionadas. 

A principal distinção repousa no fato de que o whistleblower consiste em alguém que não possui 

envolvimento com a atividade ilícita, embora detenha informações sobre a sua ocorrência, 

enquanto que a confissão e a colaboração premiada são ferramentas de que dispõem o investigado 

ou acusado para apresentar provas acerca de sua participação no ilícito (além de outras informações 
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úteis à investigação ou ao processo criminal, no caso da colaboração),10 em troca de algum 

benefício penal (redução de pena, perdão judicial ou substituição da pena privativa de liberdade 

por restritiva de direitos). Dessa forma, o whistleblower não coincide com a figura do delator, pois 

este é alguém integrante da organização criminosa ou pessoa diretamente envolvida nos fatos 

delituosos, diferente daquele, que, via de regra, não possui qualquer relação com o ilícito. 

Ainda sobre a voluntariedade, cumpre esclarecer que tal característica decorre da 

inexistência de um dever genérico e cogente de denunciar ilícitos11 (ou, ainda que haja um dever 

legal de denunciar, como ocorre no Brasil em relação aos servidores públicos federais, tal obrigação 

não é dotada de coercibilidade12). A esse respeito, como bem adverte Ramón i Vallès (2013, p. 47), 

embora a imposição de deveres genéricos de denúncia seja algo pouco comum entre os países em 

geral, muito mais frequente é a previsão de deveres de informar ilícitos em relação a sujeitos que 

ocupam determinados cargos ou profissões. Em relação a tais indivíduos, portanto, a comunicação 

decorre de expressa obrigação legal, com consequências inclusive penais, deixando de ser mera 

faculdade do agente (embora isso não retire o caráter voluntário da ação). 

Outros aspectos relacionados ao dever de denúncia serão abordados mais adiante, no 

tópico correspondente às medidas de proteção e estímulo (seção 3.3). 

Além da voluntariedade, outra característica do whistleblowing é a exigência de boa-fé. 

Trata-se de requisito previsto em diversos tratados internacionais (a exemplo da Convenção das 

Nações Unidas Contra a Corrupção e da Convenção Interamericana Contra a Corrupção). Na 

mesma linha, a maioria das leis internas que estabelecem algum tipo de proteção ou estímulo ao 

denunciante condiciona a sua incidência à demonstração de boa-fé deste. 

                                                 
10  No Brasil, a colaboração premiada é prevista e regulamentada na Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013 (Lei de 

Organização Criminosa). Os resultados advindos da colaboração que autorizam a celebração do acordo consistem 

em: identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações por eles praticadas;  

revelação da estrutura hierárquica da organização; prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da 

organização criminosa; recuperação total ou parcial do produto ou proveito das infrações penais praticadas pela 

organização; ou localização de eventual vítima, com sua integridade física preservada (art. 4º). 
11  O Código de Processo Penal brasileiro confere ao particular que tomar conhecimento de um crime a possibilidade 

de comunicar à autoridade policial (art. 5º, § 3º), assim como a possibilidade de prender quem se encontre em 

situação de flagrante delito (art. 301). Trata-se de mera faculdade conferida ao particular, sem qualquer caráter de 

obrigatoriedade. 
12  A propósito, a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, prevê, entre os deveres do servidor público federal, a 

obrigação de “levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade 

superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade competente para 

a apuração” (art. 116, inc. VI). Contudo, a violação a tal dever de agir não está sujeita a qualquer sanção disciplinar, 

além de ser de difícil apuração, o que retira a coercibilidade de tal previsão. Semelhante previsão é encontrada na 

legislação estadual, a exemplo do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Goiás (Lei Estadual nº 

10.460, de 22 de fevereiro de 1988), conforme dispõe o art. 294, inc. X. 
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Grande problema reside em definir o que caracteriza uma denúncia de boa-fé. Não há um 

conceito universal de boa-fé para fins de proteção ao denunciante, variando a sua definição de 

acordo com as leis e a jurisprudência de cada país. Alguns países rejeitam proteção a denunciantes 

se as informações prestadas são falsas, independentemente de terem agido acreditando que fossem 

verdadeiras, como é o caso da Croácia, de Portugal e da Bélgica, embora esta última somente 

renegue proteção se o denunciante reportar falsas informações de forma intencional (THÜSING; 

FORST, 2016, p. 19). Para a maioria dos países, no entanto, o denunciante terá direito a proteção 

e/ou recompensa desde que acredite, com base em motivos razoáveis, na veracidade de suas 

informações, ainda que a denúncia seja julgada improcedente. Este é o critério adotado pelo Reino 

Unido, que somente protege o denunciante que opte por efetuar a denúncia perante órgão externo 

ou a imprensa caso ele possua crença razoável de que as informações reveladas e quaisquer 

alegações nelas contidas são substancialmente verdadeiras (FERGUSON, 2018, p. 1040). 

Intimamente atrelados ao requisito da boa-fé são os aspectos relacionados aos motivos da 

denúncia. Muitos países levam em consideração os motivos do denunciante para fins de aferição 

da boa-fé, como é o caso do Canadá, da França, da Itália, do Japão e de Portugal, dentre outros. 

Seriam motivos reconhecidos como nocivos ao sistema whistleblowing, por exemplo, a busca por 

ganhos pessoais, a vingança e a malícia, variando de acordo com as características do programa de 

cada país. Contudo, a princípio, parece irrelevante o motivo pelo qual o denunciante agiu, desde 

que a informação dada por ele seja correta ou, ao menos, tenha ele atuado convencido 

legitimamente de que era correta (THÜSING; FORST, 2016, p. 20-21). 

Ainda relacionada ao requisito da boa-fé é a discussão a respeito da responsabilidade do 

denunciante. Embora dependa do sistema jurídico de cada país, há uma tendência a isentar o 

whistleblower de qualquer responsabilidade (seja ela penal, civil ou administrativa) caso os fatos 

por ele denunciados não sejam confirmados ou a denúncia seja considerada improcedente, desde 

que tenha agido de boa-fé (o que certamente exclui as denúncias lastreadas em informações 

sabidamente falsas). 

A propósito, fazendo um paralelo com a justiça espanhola (que guarda total semelhança 

com o ordenamento jurídico brasileiro em relação aos aspectos analisados), Ragués i Vallès (2013, 

p. 229) lembra que o indivíduo que denuncia fatos sabidamente inverídicos não apenas não gozará 

de qualquer proteção jurídica própria de whistleblowers, como também estará sujeito a 

consequências negativas desde o ponto de vista laboral (ou administrativo, caso se trate de servidor 
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público) como jurídico-penal (podendo incorrer nos delitos de calúnia, injúria, comunicação falsa 

de crime e denunciação caluniosa), além da eventual obrigação de reparar os danos que possa ter 

causado à reputação da empresa para qual trabalha ou da pessoa denunciada. Semelhante 

tratamento jurídico merece o denunciante que tenha agido com grave imprudência, sem verificar a 

informação nem efetuar as comprovações mínimas necessárias (denúncias temerárias). 

Diferente é a situação do denunciante que tenha reportado fatos inverídicos, mas por haver 

interpretado erroneamente determinada informação (representação errônea da realidade), sem que 

se possa qualificar sua ação como temerária. Neste caso, não há razões para negar-lhe proteção, 

nem para responsabilizá-lo criminalmente, desde que se trate de erro invencível (RAGUÉS I 

VALLÈS, 2013, p. 230). 

Uma vez apresentados os principais elementos característicos do instituto, torna-se 

pertinente a análise dos diferentes modelos de sistema whistleblowing, conforme será exposto a 

seguir. 

 

3.2 Modelos de sistema whistleblowng: denúncias internas e externas 

 

Existem basicamente dois modelos de sistema whistleblowing: o modelo de denúncias 

internas (whistleblowing interno) e o modelo de denúncias externas (whistleblowing externo). A 

diferenciação entre os dois sistemas utiliza como critério de definição o canal pelo qual se processa 

a denúncia, ou seja, o órgão ou autoridade destinatário da denúncia e responsável pela apuração do 

ilícito reportado. 

Assim, o fator decisivo para classificar um ato de denúncia como interno ou externo não 

leva em conta a relação do denunciante com a empresa ou instituição no âmbito da qual o ilícito 

tenha sido praticado, mas sim o controle desta sobre o canal pelo qual se processa a informação 

acerca do fato ilícito (RAMÓN I VALLÈS, 2013, p. 91). 

Para a distinção entre whistleblowing interno e externo, portanto, leva-se em consideração 

se a denúncia foi feita, respectivamente, perante a própria organização à qual se imputa o ilícito 

reportado (por meio de seus canais internos de denúncia) ou perante terceiros (sejam autoridades 

públicas responsáveis pela apuração de delitos, sejam os meios de comunicação em geral). 
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A implantação de procedimentos internos de denúncia tem sua origem nos Estados 

Unidos, sendo um fenômeno que surgiu primeiramente no contexto empresarial, em virtude da 

ampliação dos mecanismos de responsabilização das pessoas jurídicas. 

 

A través de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, las empresas se han visto 

obligadas a adoptar medidas de organización interna para garantizar el respeto a la 

legalidad en el desarrollo de su actividad – la compliance – y para evitar, por tanto, la 

sanción de la organización. Entre estas medidas de prevención y control, especialmente 

importante ha resultado la implementación de canales de diálogo con los miembros de la 

organización, tanto para realizar consultas como para denunciar los posibles 

comportamientos indebidos. (GARCÍA-MORENO, 2014, p. 43). 

 

A proliferação dos sistemas internos de denúncia está associada ao Sarbanes-Oxley Act, 

lei estadunidense editada em 2002 como resposta a escândalos empresariais ocorridos no começo 

do século. Esta lei obrigou todas as empresas americanas cotizadas em bolsas de valores a adotarem 

sistemas de informação que permitam fazer chegar ao comitê de auditoria da companhia possíveis 

denúncias de irregularidades contábeis, apostando claramente no modelo de denúncias internas, 

diferentemente das leis de proteção a whistleblowers anteriormente editadas, as quais optaram por 

outorgar proteção àqueles que realizassem denúncias a determinadas pessoas ou instituições 

públicas alheias à própria companhia (RAGUÉS I VALLÈS, 2013, p. 91). 

De acordo com Ramon Rágués i Vallès (2013, p. 92), a criação de sistemas internos de 

denúncias também guarda relação com um fenômeno mais antigo, relacionando-se com a 

implementação de códigos de conduta ou códigos de ética por diversas empresas, sobretudo aquelas 

que atuam no mercado de valores, para transmitir maior confiança dos investidores e dos 

consumidores em geral, ao expressar o compromisso da corporação de impedir, apurar e punir as 

condutas irregulares que seus diretores ou empregados possam cometer no desempenho de suas 

atividades, o que deu origem aos modernos programas de compliance. 

Torna-se pertinente ressaltar que a existência de um sistema interno de denúncia integrado 

a um programa de conformidade normativa (compliance) constitui um importante fator a ser 

considerado pela justiça estadunidense quando da imposição de sanções à pessoa jurídica por atos 

praticados por seus diretores ou funcionário, servindo para atenuar consideravelmente as penas a 
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serem impostas à companhia, embora não seja suficiente para excluir a sua responsabilidade penal, 

em virtude da doutrina do respondeat superior.13 

Para fins de atenuação de sua responsabilidade penal, a pessoa jurídica deve contar com 

um programa de conformidade efetivo na prevenção e detecção de ilícitos. Nos termos do United 

States Sentencing Guidelines (2018), documento utilizado para padronizar a aplicação de penas por 

juízes e tribunais federais norte-americanos, para ter um programa de compliance considerado 

efetivo, a organização deve atuar diligentemente para prevenir e detectar ilícitos e promover uma 

cultura organizacional que encoraje comportamentos éticos e o compromisso com a conformidade 

legal, o que inclui a implementação e divulgação entre os funcionários da empresa de mecanismos 

internos de recebimento e apuração de denúncias, inclusive anônimas ou confidenciais, por meio 

dos quais os funcionários e agentes da organização possam denunciar ou buscar orientação sobre 

conduta criminal potencial ou real, sem medo de retaliação (Cap. 8, Parte B, §8B2.1). 

No que concerne à persecução penal de ilícitos praticados no curso de atividade 

empresarial, a cooperação da pessoa jurídica com os órgãos oficiais assume especial relevância, 

pois é a própria corporação que dispõe das melhores condições para esclarecer os fatos e identificar 

os responsáveis. Partindo do pressuposto lógico de que a pessoa jurídica somente pode agir por 

intermédio de pessoas físicas e que a responsabilização penal da pessoa jurídica não substitui a 

responsabilidade dos indivíduos envolvidos na prática delituosa, sendo a punição destes essencial 

para fazer cessar as atividades ilícitas, a justiça norte-americana vem conferindo atenção maior à 

responsabilização individual, sem necessariamente abrir mão da responsabilização da pessoa 

jurídica por atos praticados por seus funcionários ou administradores, sobretudo nas situações em 

que o ilícito tenha resultado, ainda que parcialmente, em benefício à empresa. 

Por tal razão, o U.S. Attorneys’ Manual (Tít. 9, Sec. 9-28.000) recomenda aos 

procuradores que atuam na esfera federal que na persecução penal de uma pessoa jurídica deve ser 

levada em consideração a própria gestão da empresa e a forma de gerenciamento da crise instaurada 

em razão de ilícitos praticados no curso de sua atividade, devendo ser examinado o grau de 

colaboração da empresa com a investigação oficial e se a conduta irregular praticada por 

funcionário ou diretor da corporação é internamente desencorajada ou tacitamente incentivada 

(U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE, 2018). 

                                                 
13  Segundo esta regra, a pessoa jurídica é penalmente responsável por atos ilícitos praticados por seus funcionários 

que tenham agido dentro da autoridade a eles conferida pela corporação e em benefício desta. 
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Dessa forma, o Departamento de Justiça norte-americano adota uma política de encorajar 

que as empresas desenvolvam e aprimorem seus sistemas internos de controle e investigação 

(programas de conformidade), o que traz benefícios tanto para o governo (já que a cooperação 

poderá evitar atrasos na investigação que podem comprometer a própria elucidação dos fatos, a 

punição dos responsáveis e a preservação de ativos para o caso de eventual e futura reparação) 

quanto para a empresa, ao permitir-lhe melhor administrar os danos à sua reputação e obter crédito 

pelos seus esforços, o que inclui até mesmo a atenuação de sua responsabilidade criminal. 

Essa política adotada pelo Departamento de Justiça norte-americano em relação à 

corrupção empresarial (a qual possui íntima relação com a corrupção pública) corresponde a um 

fenômeno político-criminal cada vez mais difundido internacionalmente, muito em razão de 

esforços de organismos internacionais como a OCDE, a Transparência Internacional e o Banco 

Mundial. Trata-se de uma espécie de privatização da luta contra a corrupção, denominada “auto-

regulação regulada”, em que o Estado delega a agentes privados, especialmente as empresas, certas 

funções de controle de atividades ilícitas, sob o pretexto de que as corporações encontram-se em 

melhores condições para controlar seus agentes (NIETO MARTÍN, 2014, p. 18; RAGUÉS I 

VALLÈS, 2013, p. 38). 

No Brasil, a Lei no 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), que disciplina a 

responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a 

administração pública, consagrou em termos legislativos essa tendência, ao prever expressamente 

que, na aplicação das sanções à pessoa jurídica de direito privado por atos de corrupção, deverá ser 

levada em consideração a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, 

auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades (art. 7º, inc. VIII). Embora se trate de previsão 

tímida, sem especificar de que forma e até que ponto a existência de tais mecanismos internos de 

investigação poderá atenuar a responsabilidade administrativa e civil da empresa, trata-se de 

importante avanço, que aproxima o ordenamento jurídico brasileiro da política mundial de combate 

à corrupção. 

Uma vez compreendidas as razões de ordem político-criminal que deram origem ao 

whistleblowing interno como importante mecanismo de prevenção e detecção de irregularidades, 

convém abordar algumas questões específicas relacionadas aos canais internos de denúncias. 

Antes, entretanto, cumpre esclarecer que, embora se trate de um sistema tradicionalmente 

relacionado ao âmbito empresarial, a maior parte das considerações a seguir aplicam-se também 
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aos mecanismos internos de recebimento de denúncias no âmbito da administração pública, com 

algumas particularidades, que dizem respeito à própria forma de gestão e organização 

administrativa (bastante distinta da estrutura organizacional empresarial), aos deveres específicos 

de denúncia e ao âmbito de proteção do denunciante (regido pelo regime de direito administrativo-

disciplinar, e não por normas trabalhistas) , assim como à proteção dos dados e informações oficiais 

(devendo-se atentar para a transparência dos atos da administração pública, que não se aplica ao 

setor privado, com ressalva aos atos sigilosos e confidenciais, relacionados a algumas atividades 

sensíveis do Estado e cuja divulgação poderá sujeitar o responsável a responsabilidade 

administrativa e penal), conforme salientado por Ramón i Vallès (2013, p. 145), levando em 

consideração o ordenamento jurídico espanhol. 

Um dos mais importantes aspectos a serem considerados na implementação de um 

programa whistleblowing diz respeito à sua abrangência. Para garantir a eficácia de um sistema de 

denúncia, parece aconselhável que qualquer indivíduo relacionado à pessoa jurídica possa reportar 

ilícitos por meio de seus canais internos, o que inclui não apenas os trabalhadores, como também 

diretores, terceirizados, estagiários, consultores, contratantes/contratados e até mesmo clientes 

(embora, em relação a estes últimos, as garantias de proteção serão naturalmente menores, devido 

à ausência de vínculo direto com a corporação). 

Igualmente, os sujeitos que podem ser denunciados, assim como os fatos passíveis de 

denunciação, devem ser os mais amplos possíveis. A ausência de lacunas ou brechas no escopo de 

cobertura das pessoas passíveis de proteção é essencial (OECD, 2016, p. 41). A limitação de 

possíveis denunciados ou fatos denunciáveis requer uma justificativa adequada, caso contrário 

poderá ser vista como uma demonstração da falta de vontade da empresa de efetivamente contribuir 

para a descoberta de atos ilícitos (RAGUÉS I VALLÈS, 2013, p. 126). 

Deve-se pontuar, ainda, que os canais internos também devem ser estruturados para 

funcionar como importantes instrumentos de consulta (e não apenas de denúncia), auxiliando os 

membros de uma empresa ou instituição a dirimir dúvidas sobre a licitude de comportamentos 

pretéritos ou atuais, de si mesmos ou de terceiros. Com isso, o sistema adquire uma dimensão 

verdadeiramente preventiva. Nesse sentido, o Conselho da Europa sobre Corrupção e a 

Transparência Internacional recomendam a disponibilização de canais diretos que permitam a 

realização de consultas e forneçam todo tipo de suporte ao denunciante (TRANSPARENCY 

INTERNATIONAL, 2018, p. 60-61). 
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Outra questão relevante refere-se ao destinatário das denúncias (órgão ou agente receptor). 

Algumas empresas optam por terceirizar o sistema de recepção e tratamento de denúncias, 

delegando tais funções a uma outra empresa contratada para esta finalidade. Isso, por si só, não 

retira a internalidade do programa, pois a empresa contratada atua como um braço da contratante, 

a qual continua dispondo do controle das informações reportadas e das providências a serem 

adotadas ao fim das investigações. Ademais, a terceirização de tais atividades jamais pode 

necessariamente ser considerada um método mais adequado de gestão das denúncias, pois, como 

bem adverte Ragués i Vallès (2013, p. 132), a empresa contratada para receber e processar as 

denúncias possui evidente interesse econômico em satisfazer as expectativas da empresa 

contratante e está sujeita a pressões não muito distintas das que podem sofrer certos cargos ad hoc 

situados dentro da própria estrutura empresarial. 

A manutenção de sistema de recebimento de denúncias pressupõe, em regra, a existência 

de mecanismos internos de apuração do ilícito reportado. Trata-se das investigações internas, que 

se destinam a dois propósitos: confirmar a veracidade das informações e colher as provas 

necessárias para possibilitar, se for o caso, a aplicação de sanções trabalhistas (ou disciplinares, 

caso se trate de servidor público), cíveis e penais. Importa ressaltar que a preferência que os 

organismos internacionais reconhecem aos sistemas internos de denúncia decorre do fato de serem 

mais fáceis e acessíveis aos potenciais denunciantes, além de propiciarem investigações mais 

tempestivas, céleres e completas (FERGUSON, 2018, p. 1024). 

É justamente a existência desses sistemas de investigação interna e a maior aptidão que 

possuem para identificar os responsáveis e colher as provas necessárias em relação ao ilícito o que 

justifica o crescente estímulo à chamada “autorregulação regulada”, conforme exposto acima 

(RAGUÉS I VALLÈS, 2013, p. 136). 

O último aspecto relacionado ao whistleblowing interno que merece atenção especial 

consiste nas providências a serem tomadas pela empresa após a investigação interna comprovar a 

veracidade da denúncia. Como bem advertido por Ramon Ragués i Vallès (2013, p. 139), convém 

efetuar uma distinção básica entre os casos em que a empresa foi vítima das irregularidades 

descobertas (hipótese em que a pessoa jurídica, em princípio, não deverá ser responsabilizada) e 

os casos em que restar demonstrado que a empresa tenha se beneficiado do ilícito, lesionando bens 

jurídicos de terceiros ou da coletividade (quando a empresa poderá ser responsabilizada 

administrativa, civil e até mesmo criminalmente, nos países que admitem a responsabilidade penal 



51 

 

 

da pessoa jurídica, como é o caso dos Estados Unidos e do Brasil, este último exclusivamente no 

que concerne a crimes ambientais). 

Em relação à primeira hipótese, não resta qualquer dúvida quanto ao dever de 

comunicação para os órgãos oficiais, incluindo o compartilhamento das evidências colhidas no 

curso da investigação interna, de modo a possibilitar a responsabilização civil e/ou criminal das 

pessoas físicas envolvidas na prática ilícita, sem prejuízo das sanções trabalhistas ou disciplinares 

(dependendo do tipo de vínculo), estas últimas a cargo da própria empresa ou órgão público que 

realizou a apuração preliminar. 

Contudo, a mesma certeza não incide em relação à segunda hipótese. Havendo a 

possiblidade de autoincriminação da empresa, o dever de comunicação pode ser-lhe juridicamente 

exigível? A resposta a essa pergunta é bastante difícil. Se, de um lado, a exigência de comunicação 

importa em inegável vulneração ao direito à não autoincriminação, de matriz constitucional e 

amparado por diversos tratados internacionais de proteção a direitos humanos (NIETO MARTÍN, 

2014, p. 30), a ausência de um dever de comunicação e compartilhamento das provas obtidas ao 

fim de uma investigação interna realizada pela própria empresa viola a razão de ser da política 

criminal de incentivo à adoção de mecanismos internos de investigação em troca de benefícios, 

pois a delegação de tais atividades às pessoas jurídicas de direitos privado (autorregulação 

empresarial) só faz algum sentido se houver o compromisso por parte das empresas de contribuírem 

com o Estado na persecução penal de fatos a respeito dos quais haja interesse público, tanto pela 

necessidade de punir quanto para atender a pretensão de compensar as vítimas (individuais ou a 

própria coletividade) pelos danos causados pela infração (RAGUÉS I VALLÈS, 2013, p. 139-140). 

Na tentativa de conciliar os dois interesses em jogo, Ragués i Vallès (2013, p. 141) propõe 

uma interpretação segundo a qual um procedimento de denúncia interna que não inclua o 

compromisso da empresa de comunicar às autoridades responsáveis os fatos denunciados uma vez 

confirmada a sua veracidade não merece ser considerado um sistema eficaz de descobrimento de 

ilícitos que possa dar lugar a benefícios jurídico-penais. Tal proposta interpretativa não importa em 

violação ao direito da não autoincriminação, pois a não expressão desse compromisso não acarreta 

o agravamento da responsabilidade penal da empresa, apenas impossibilitando-a de obter um 

benefício penal, assim como ocorre com o sujeito que se nega a confessar o crime do qual é acusado 

ou a reparar o dano. 
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Tomando por base o ordenamento jurídico brasileiro, o conflito de interesses ora tratado 

não ocorre na mesma proporção, na medida em que somente há previsão de responsabilidade penal 

da pessoa jurídica em relação a crimes ambientais. Fora dessa hipótese, não há porque isentar a 

pessoa jurídica do dever de comunicar às autoridades os ilícitos relacionados à sua atividade e 

apurados por procedimentos internos de investigação, ainda que possam acarretar algum tipo de 

responsabilidade para a própria empresa, porquanto o direito à não autoincriminação consiste em 

garantia de índole penal, não se aplicando aos diversos sistemas de sancionamento da pessoa 

jurídica em vigor no Brasil, seja por atos de corrupção (sujeitos às sanções previstas na Lei 

Anticorrupção), seja nos demais regimes de controle e sancionamento, em caso de descumprimento 

de normas trabalhistas, tributárias etc. 

Ainda sobre o tema, há uma importante observação de ordem prática: a ausência de um 

dever juridicamente exigível de levar ao conhecimento das autoridades os ilícitos comprovados por 

investigações internas e de mecanismos efetivos de controle por parte dos órgãos oficiais possibilita 

que os ilícitos praticados em benefício das empresas sejam por elas mesmas acobertados, seja para 

evitar a responsabilização da própria corporação, seja para evitar o sancionamento de sócios e 

diretores. Desse modo, a política de incentivo à criação e manutenção desses sistemas internos de 

denúncia não atenderia ao seu propósito de conferir maior efetividade à persecução penal da 

corrupção e demais ilícitos praticados no curso de atividades empresariais. Por isso, torna-se 

imprescindível uma regulamentação legislativa bastante minuciosa dos sistemas de whistleblowing 

interno, para evitar que eles se convertam em instrumentos de encobrimento de ilícitos 

empresariais, desvirtuando a política pública que outorga importante atividade às empresas. 

O mesmo risco de acobertamento de ilícitos aplica-se aos sistemas de whistleblowing 

interno no setor público (neste caso não para evitar o sancionamento da pessoa jurídica, mas, 

precipuamente, para impedir a responsabilização de agentes públicos ocupantes de elevados 

postos), embora, neste caso, a obrigação de levar os fatos com contornos de ilicitude penal ao 

conhecimento dos órgãos competentes já decorra de expressa determinação legal, conforme 

previsto na Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que institui expressamente o dever da 

autoridade ou comissão responsável pela apuração de infrações disciplinares encaminhar cópia dos 

autos ao Ministério Público para adoção das medidas criminais cabíveis após encerrada a 

sindicância (art. 154, par. único) ou o processo administrativo disciplinar (art. 171). Nada impede 
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(ao contrário, as evidências recomendam) que haja semelhante previsão em relação ao setor 

privado, no que concerne aos procedimentos internos de apuração. 

Uma importante diferenciação, entretanto, faz-se necessária. Os estímulos que as 

empresas possuem para descobrir e investigar infrações relacionadas ao exercício de suas 

atividades (mormente em razão dos benefícios judiciais concedidos na hipótese de eventual 

responsabilização da pessoa jurídica, além dos próprios motivos mercadológicos relacionados à 

preservação de sua reputação frente a acionistas e consumidores em geral) são maiores e mais 

poderosos que os incentivos para a administração pública, o que deve ser levado em conta na 

estruturação de um sistema que vise estimular os órgãos e entidades públicas a autorregularem-se 

corretamente, o qual necessariamente exigirá a imposição de sanções em caso de não cumprimento 

de tais obrigações legais, dada a ausência de estímulos persuasivos eficazes (NIETO MARTÍN, 

2014, p. 30-31; 37-38). 

De toda forma, não basta que o dever legal de comunicação decorra de simples previsão 

genérica, de difícil controle pelos órgãos competentes e poucas consequências práticas. Para que 

os sistemas de whistleblowing interno (público e privado) funcionem como efetivo instrumento de 

combate e prevenção à corrupção, torna-se premente uma adequada regulamentação dos 

procedimentos de denúncias internas, estabelecendo-se mecanismos efetivos de controle, assim 

como a estipulação de um dever de comunicação associado a sanções capazes de atingir o 

necessário efeito dissuasório de sua inobservância. 

Apresentadas as principais questões relacionadas aos sistemas de denúncias internas, 

passemos à análise dos modelos de whistleblowing externo. 

Conforme já exposto, enquadra-se no conceito de denúncia externa todo ato de 

comunicação de ilícito efetuado fora dos canais internos de denúncia, seja algum órgão externo de 

controle, seja perante os meios de comunicação em geral. 

Diversas razões podem justificar a realização de denúncias por vias externas, podendo-se 

apontar como possíveis causas a falta de confiança nos sistemas internos de investigação de 

determinada empresa ou entidade, a falta de conhecimento dos canais internos, a suspeita de que o 

ilícito reportado envolve a participação de pessoa detentora de postos elevados na hierarquia 

organizacional, o medo de represálias etc. 

É possível, pois, que determinada pessoa opte por não formalizar uma denúncia pela via 

interna, preferindo levar diretamente o fato ao conhecimento de terceiros. Contudo, também há 
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casos em que a denúncia externa ocorre posteriormente a uma prévia denúncia interna, quando esta 

não tenha surtido efeito algum ou o denunciante considere insatisfatórias as providências adotadas 

pela empresa ou entidade pública em relação ao ilícito reportado e aos agentes envolvidos. Para 

distinguir as duas situações, Ragués i Vallès (2013, p. 150-151) propõe uma classificação entre 

denúncias externas diretas, que corresponde à primeira situação, e as denúncias externas 

subsidiárias, que designam a segunda hipótese. 

Um dos aspectos mais interessantes do whistleblowing externo diz respeito ao conflito de 

interesses que pode implicar o ato de denunciar irregularidades fora dos sistemas internos de 

denúncia. Isto porque se de um lado o denunciante age de acordo com o interesse público e social 

ao comunicar aos órgãos competentes determinadas condutas passíveis de responsabilização penal, 

de outro lado não se pode negar que a denúncia, em si, pode afetar legítimos interesses da empresa, 

como a preservação de sua reputação, a sua competitividade, seus postos de trabalho e a proteção 

de dados e informações reservadas, interesses estes que, embora sejam de titularidade privada, 

merecem amparo jurídico, por razões de interesse público (RAGUÉS I VALLÈS, 2013, p. 159-

160). 

Este tema está intimamente relacionado às hipóteses de responsabilização civil, 

administrativa e penal do denunciante. Embora haja o interesse público de estimular os particulares 

a realizarem denúncias de fatos ilícitos que sejam de seu conhecimento, o Estado não pode oferecer 

proteção jurídica a quem formule denúncias sabidamente falsas ou atue com o propósito principal 

de causar danos a determinada pessoa jurídica ou física. Essa preocupação, pois, torna necessária 

uma justa e adequada regulamentação do sistema whistleblowing, de modo a conferir-lhe seriedade 

suficiente para evitar a utilização de seus mecanismos de proteção por indivíduos mal-

intencionados (GODOY, 2017, p. 282). 

Diante de um aparente conflito entre, de um lado, os deveres éticos ou jurídicos 

(dependendo do caso) de contribuir para a evitação, persecução e punição de fatos ilícitos e, de 

outro, os deveres de lealdade à empresa ou entidade pública ao qual o denunciante está vinculado 

(mormente nos casos em que a denúncia importe na divulgação de dados confidenciais 

armazenados pela corporação, violando determinadas obrigações de reserva), faz-se indispensável 

uma ponderação entre os interesses supostamente colidentes, para fins de assegurar ou não ao 

whistlebower proteção jurídica contra as consequências negativas relacionadas ao ato de denunciar. 

O problema ganha contornos ainda maiores quando se trata de denúncias externas realizadas 



55 

 

 

diretamente à opinião pública (antes de esgotadas as possibilidades de denúncia perante os órgãos 

públicos oficiais), mediante vazamento de informações à imprensa ou outros meios de 

comunicação (como as redes sociais, por exemplo). 

Ao debruçar-se sobre situações concretas em que a atuação do denunciante resultou em 

possível conflito de deveres, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos estabeleceu algumas balizas, 

inclinando a balança em favor do denunciante, desde que atendidos alguns requisitos: 1) a 

informação revelada seja de evidente interesse público, o qual é presumível quando a denúncia se 

refere a questões como o regular funcionamento de serviços públicos ou a segurança em geral; 2) 

a divulgação não cause um dano excessivo à empresa ou instituição, o que supõe uma evidente 

exigência de proporcionalidade (entre a gravidade do ato e os danos advindos de sua divulgação, 

em virtude do meio de denúncia escolhido pelo reportante); 3) a razoabilidade da denúncia (que 

não necessariamente se equipara à veracidade dos fatos expostos, mas à existência de razoável 

suspeita de sua ocorrência); 4) finalmente, a boa-fé do denunciante, pressupondo que sua ação 

tenha ocorrido sem o propósito de ocasionar danos gratuitos à empresa, por motivos de vingança 

ou com o intuito de obter algum benefício econômico. Atendidas essas condições, qualquer medida 

que prejudique o funcionário ou servidor público será considerada antijurídica, por importar em 

vulneração de direitos fundamentais, como a liberdade de expressão (RAGUÉS I VALLÈS, 2013, 

p. 233). 

Aspecto bastante controvertido consiste na exigência de que o indivíduo opte pelo canal 

de denúncia que acarrete menor dano à empresa ou entidade pública, seja esgotando primeiro as 

vias internas, seja optando por denunciar o ilícito perante órgãos oficiais antes de levá-lo ao 

conhecimento da opinião pública, pelos meios de comunicação em geral. Como bem pontua 

Ragués i Vallès (2013, p. 233-234), a prévia opção pelos canais internos de denúncia não pode ser 

exigível nos casos em que haja fundadas razões para que a denúncia não seja atendida. 

Ademais, a conduta do whistleblower externo não deve ser considerada penalmente 

relevante se a denúncia se limita a descrever estritamente os fatos ilícitos reportados, porquanto o 

direito à proteção da imagem e eventual tutela jurídica de dados e informações confidenciais não 

podem ser usados para salvaguardar atividades ilícitas. Entretanto, será possível a 
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responsabilização do denunciante na hipótese de violação de dever legal de sigilo se ele houver 

optado, injustificadamente, por realizar a denúncia diretamente perante a opinião pública.14 

Igualmente, caso não se limite a expor os fatos ilícitos, trazendo a público informações 

confidenciais ou sigilosas ou que terminem por afetar outros bens jurídicos da empresa ou entidade, 

acarretando danos à imagem, à competitividade empresarial, à segurança nacional etc., ou que 

causem danos a terceiros sem qualquer envolvimento com o ilícito reportado, o ato de revelação 

poderá ser considerado tipicamente relevante. Contudo, a responsabilidade penal do denunciante 

poderá ser afastada por diversas causas de justificação, conforme salienta Ramon Ragués i Vallès 

(2013, p. 234-235): a) legítima defesa própria ou de terceiros: quando a denúncia pretender cessar 

ou impedir uma agressão presente ou iminente a bens jurídicos individuais ou coletivos, desde que 

o denunciante tenha optado pelos meios menos lesivos; b) estado de necessidade: quando, após 

uma prévia denúncia interna infrutífera, o denunciante leve ao conhecimento das autoridades fatos 

de comissão futura, presente ou continuada que afetem bens jurídicos pessoais ou interesses 

coletivos relevantes; c) estrito cumprimento de dever legal: quando o sujeito atue em cumprimento 

de um dever de denúncia legalmente previsto, desde que a denúncia seja feita perante órgãos 

oficiais; d) exercício regular de um direito: caso opte por denunciar perante a opinião pública, sem 

prévia denúncia perante as autoridades competentes, desde que se limite a divulgar informações 

estritamente relacionadas ao ilícito reportado e que não importem em violação a deveres de sigilo. 

Expostas as características essenciais dos sistemas whistleblowing, cumpre tecer alguns 

comentários adicionais. Como visto, ambos os modelos possuem prós e contras. 

Por um lado, o sistema de denúncias internas confere a vantagem de possibilitar uma 

investigação mais rápida e eficaz do ilícito, por meio dos sistemas internos, colhendo importantes 

provas que poderão, posteriormente, facilitar a atividade dos órgãos oficiais para fins de 

responsabilização civil e/ou criminal dos envolvidos. Ademais, as empresas e órgãos públicos estão 

em uma melhor situação para incentivar seus funcionários e servidores a denunciarem 

irregularidades, sendo os canais internos, em regra, mais acessíveis que os demais canais de 

denúncia. 

Por outro lado, no modelo de denúncias internas há o inegável risco de que as 

investigações sejam conduzidas de modo a acobertar determinados fatos ou pessoas, como forma 

                                                 
14  A propósito, a Whistleblowing Protect Act (1989) estabelece que, tratando-se de revelações proibidas por lei ou de 

informações que devem ser mantidas em segredo por questões de defesa nacional ou para a condução de assuntos 

externos, a denúncia somente poderá ser feita perante determinadas autoridades (§1213, “a”). 
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de evitar que a empresa ou seus diretores sejam responsabilizados, havendo pouco ou nenhum 

controle externo oficial sobre os procedimentos internos de apuração. Além disso, obrigar o 

funcionário a denunciar ilícitos praticados no âmbito da própria empresa ou entidade pública, 

sobretudo quando houver participação de membros do alto escalão, pode ser um fator de 

desestímulo, dado o fundado receio de sofrer represálias. 

Já os modelos de denúncia externa possuem como vantagem uma maior imparcialidade 

das investigações. Além disso, a exposição de fatos perante a opinião pública pode constituir-se 

em importante elemento catalizador de provas, além de o clamor popular representar 

inquestionável mecanismo de controle das autoridades públicas responsáveis pela investigação, ao 

qual os agentes privados designados para atuar nos procedimentos internos de apuração não estão 

sujeitos.  

Em contrapartida, os sistemas de denúncias externas são menos acessíveis, o que pode 

comprometer bastante a sua efetividade no que diz respeito à prevenção e à repressão de ilícitos. 

Igualmente, os mecanismos de estímulo e proteção a denunciantes externos terminam por ser 

menos efetivos que as medidas de estímulo e proteção outorgadas pelos sistemas de denúncias 

internas, na medida em que aqueles, comumente, são garantidos por meio de decisões judiciais, 

enquanto que estes geralmente são conferidos de forma automática pela própria empresa ou 

instituição, estando comumente associados a programas de conformidade. 

Há uma maior preferência dos organismos internacionais (a exemplo da Transparência 

Internacional) pelos sistemas de denúncias internas, pela maior facilidade e acessibilidade que eles 

fornecem. Contudo, a denúncia perante as autoridades externas e até mesmo os meios de 

comunicação também deve ser permitida e facilitada, pois, como dito anteriormente, nem sempre 

os canais internos de denúncia serão o meio ideal para a divulgação de determinados ilícitos. São 

as circunstâncias particulares de cada caso que farão uma via mais apropriada que as demais, o que 

exige que a maior variedade possível de canais de denúncia sejam colocados à disposição dos 

potenciais denunciantes, para permitir-lhes, de acordo com o caso concreto, avaliar o meio mais 

confiável e apropriado para processar a denúncia (FERGUSON, 2018, p. 1024-1025; OEDC, 2016, 

p. 53). 

Como era de se esperar, não há um consenso entre os países que já possuem legislação 

whistleblowing. A regulamentação depende, dentre outros fatores, do próprio âmbito de incidência 

das normas protetivas (se destinadas a proteger denunciantes do setor público ou privado). Alguns 
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países optaram por obrigar whistleblowers do setor público a reportar denúncias internamente, não 

impondo tal exigência a trabalhadores do setor privado (como é o caso da Bélgica, por exemplo). 

Outros países, por sua vez, recomendam aos denunciantes que reportem suas denúncias 

preferencialmente perante os canais internos, porém admitem, subsidiariamente e de forma 

excepcional, denúncias formuladas perante órgãos oficiais ou meios de comunicação (denúncias 

externas subsidiárias). É o caso da Áustria, da Alemanha, do Canadá, do Japão e do Reino Unido 

(THÜSING; FORST, 2016, p. 18).  

No caso do Reino Unido, a lei geral de proteção aos denunciantes (Public Interest 

Disclosure Act – PIDA), aplicável tanto ao setor público quanto ao privado, estabelece um 

interessante modelo escalonado, prevendo três níveis sequenciais de exigências a serem observadas 

de acordo com o meio de divulgação escolhido, priorizando-se as denúncias internas (que 

correspondem ao primeiro nível, com menos exigências). Assim, quando o denunciante opta por 

efetuar uma denúncia pelos canais internos, a lei presume a sua proteção contra represálias, desde 

que tenha atuado de boa-fé. Contudo, há outras exigências caso a denúncia seja feita perante órgãos 

oficiais ou a imprensa. Caso o denunciante opte por fazer uma denúncia perante uma fonte externa, 

a lei impõe, de forma crescente, alguns ônus adicionais, exigindo razoável crença de que a 

informação revelada e qualquer alegação contida na denúncia seja substancialmente verdadeira, 

além de proibir que a denúncia externa esteja atrelada a qualquer interesse de ganho pessoal. 

Quanto mais afastada dos meios internos de divulgação, maiores são as exigências quanto ao 

conhecimento e a razoabilidade da crença acerca da veracidade dos fatos (FERGUSON, 2018, p. 

1040). 

De modo semelhante, na Austrália também são priorizadas as denúncias internas, embora 

seja permitida a realização de denúncias por canais externos desde que atendidos alguns requisitos. 

Dessa forma, um funcionário público australiano pode revelar uma informação de interesse 

público: 1) dentro do governo, para um destinatário interno autorizado ou supervisor, sobre conduta 

ilegal suspeita ou provável ou outra irregularidade; 2) a qualquer pessoa, se uma divulgação interna 

da informação não tiver sido tratada adequadamente e se uma divulgação mais ampla atender ao 

interesse público; 3) a qualquer pessoa, se houver perigo substancial e iminente à saúde ou 

segurança; 4) a um advogado australiano para fins relacionados aos três primeiros pontos (OECD, 

2016, p. 56). 
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A lei canadense que confere proteção a denunciantes do setor público (Public Servants 

Disclosure Protection Act - PSDPA), por sua vez, prevê canais alternativos de denúncia, 

estabelecendo exigências distintas de acordo com o órgão ou agente receptor da informação, 

embora não imponha requisitos tão onerosos quanto prevê a lei britânica (FERGUSON, 2018, p. 

1040). 

Já os Estados Unidos, de modo geral, não exigem que as denúncias sejam reportadas 

internamente, com exceção do Sarbanes-Oxley Act, que claramente prioriza os sistemas internos 

de denúncias. Além disso, a vedação à revelação de fatos ilícitos por intermédio dos meios de 

comunicação não é muito clara no direito norte-americano (THÜSING; FORST, 2016, p. 19). 

Ressalte-se que o surgimento do fenômeno naquele país esteve atrelado à divulgação de ilícitos 

perante veículos de imprensa, como nos célebres escândalos do Pentagon Papers e do Watergate, 

além do recente caso envolvendo o presidente Donald Trump. Vale ressaltar, entretanto, que, de 

acordo com a lei geral de proteção a servidores públicos federais denunciantes (Whistleblower 

Protection Act),  caso se trate de informações que devam ser mantidas em segredo por questões de 

defesa nacional e para a condução de assuntos externos, a sua divulgação pública é proibida por lei 

e somente será conferida proteção ao denunciante se a denúncia for feita a autoridade ou órgão 

específicos, sendo estes o inspetor geral da agência ou o Escritório do Conselho Especial (UNITED 

STATES, 1989). 

Como se pode notar, não existe uma fórmula universal que permita estabelecer, a priori, 

qual dos modelos deve ser priorizado. Nesse sentido, qualquer tentativa de importação automática 

de determinado sistema, sem levar em consideração o ordenamento jurídico interno e as 

peculiaridades locais, estará fadada ao fracasso (FERGUSON, 2018, p. 1019). De todo modo, 

parece correto afirmar que a previsão de maior variedade de meios de denúncia resulta em maiores 

estímulos à denunciação de ilícitos, contribuindo para a efetividade do sistema. 

 

3.3 Principais medidas de proteção e estímulo 

 

Um dos requisitos para a instituição de um sistema whistleblowing consiste na previsão 

de medidas de proteção e estímulo. Contudo, as formas de estímulo e proteção variam de sistema 

para sistema, de acordo com a abordagem e abrangência que se queira imprimir, bem como com 

as características de seu público-alvo. 
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Neste tópico, serão apresentadas as principais medidas de proteção e estímulo presentes 

nas legislações whistleblowing e reconhecidas pela doutrina e jurisprudência internacionais. 

Dentre as medidas de proteção, destacam-se: a) proteção da identidade; e b) proteção 

contra retaliações. Já as principais medidas de estímulo podem ser assim classificadas: a) imposição 

de dever de denunciar; b) facilitação dos meios de denúncia; c) garantia de benefícios penais; e d) 

promessa de recompensa e/ou compensação financeira. 

Comecemos pelos meios de proteção ao denunciante. A necessidade de efetiva proteção 

a whistleblowers é reconhecida por diversos tratados internacionais contra a corrupção, que 

recomendam aos países signatários a adoção de medidas protetivas apropriadas em favor das 

pessoas que reportem de boa-fé a autoridades competentes atos de corrupção.15 

A garantia de proteção a denunciantes contra retaliações também pode ser considerada 

derivação de direitos humanos fundamentais, como a liberdade de expressão. Nesse sentido, a 

Corte Europeia de Direitos Humanos, por exemplo, já reconheceu como indevidas demissões de 

empregados públicos denunciantes, explicitamente em casos nos quais o denunciante era a única 

pessoa ciente da situação relatada e encontrava-se na melhor posição para alertar o empregador ou 

o público em geral (OECD, 2016, p. 21; UNITED NATION, 2015, p. 41-45). 

Segundo estudos, um dos principais obstáculos para alguém denunciar atividades ilícitas 

de que tenha conhecimento é o temor de sofrer represálias por parte da pessoa denunciada, seja o 

receio de demissão ou perseguição no ambiente de trabalho, seja a possibilidade de ser demandado 

pela empresa ou órgão público afetado caso a denúncia não prospere (RAGUÉS I VALLÈS, 2013, 

p. 59-60). 

Assim, a previsão legal de medidas de proteção a denunciantes representa uma das 

ferramentas mais importantes para assegurar a efetividade do sistema whistleblowing, tanto externo 

quanto interno. Neste último caso, a par do regime legal de proteção, as empresas ou instituições 

públicas que possuem programas de compliance e sistemas denúncias e investigações internas 

costumam assegurar aos seus funcionários proteção contra demissões e represálias no ambiente de 

trabalho, desde que observadas algumas condições previamente estabelecidas (como, por exemplo, 

                                                 
15  É o caso da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (2004) e da Convenção Interamericana contra a 

Corrupção (1996), das quais o Brasil é signatário. Outras convenções internacionais também possuem previsões 

semelhantes, como a Convenção de Direito Civil do Conselho da Europa (1999), a Convenção de Direito Penal do 

Conselho da Europa sobre Corrupção (1999) e a Convenção da União Africana para Prevenir e Combater a 

Corrupção (2003).  
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a observância de formalidades legais, a utilização preferencial dos canais internos de denúncia 

etc.). 

Uma das medidas de proteção mais importantes é a preservação da identidade do 

denunciante. Embora exista consenso quanto à necessidade de proteger a identidade dos 

denunciantes, o modo de conferir tal proteção não é unânime, assim como é bastante controvertida 

a admissibilidade de denúncias anônimas (FERGUSON, 2018, p. 1026; OECD, 2016, 62-65). 

Há, basicamente, duas formas de proteger a identidade do denunciante: por meio do 

anonimato ou mediante garantia de confidencialidade. Denúncias anônimas são aquelas em que o 

nome e demais dados de qualificação do denunciante não são informados, impossibilitando por 

completo a sua identificação. As denúncias confidenciais, por sua vez, são aquelas em que a 

identidade do denunciante é mantida em sigilo perante o denunciado e terceiros, porém são 

acessíveis por aqueles que promovem a investigação, somente podendo ser revelada com o 

expresso consentimento do denunciante ou em situações excepcionais (TRANSPARENCY 

INTERNATIONAL, 2018, p. 18). 

Embora não reste dúvidas quanto à aptidão do anonimato para encorajar as pessoas a 

denunciarem ilícitos, a real utilidade das denúncias anônimas é bastante questionável, na medida 

em que, em geral, são menos confiáveis e muitas vezes funcionam como expediente de propagação 

de informações infundadas, além de não permitirem a responsabilização do denunciante que tenha 

atuado com evidente má-fé. 

Ademais, em ordenamentos jurídicos minimamente respeitosos com a garantia de 

presunção de inocência, não se pode atribuir às denúncias anônimas valor probatório algum, de 

modo que, caso a investigação não seja exitosa na descoberta de novas informações e elementos 

probatórios que sustentem a alegação, restará prejudicada a adoção de medidas legais contra o 

denunciado, por falta de suporte probatório mínimo, até mesmo por restar inviabilizada a 

complementação da denúncia, dada a impossibilidade de contato com o denunciante (RAGUÉS I 

VALLÈS, 2013, p. 62). 

Já as denúncias confidenciais não parecem apresentar os mesmos problemas. Ao permitir 

que somente os investigadores ou outras pessoas restritas estabeleçam contato com o denunciante 

(notadamente para fins de esclarecimentos adicionais ou complementação de elementos 

informativos), a confidencialidade cumpre o propósito de preservar a pessoa do denunciante sem 

comprometer a sua validade enquanto meio de prova. 
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Contudo, na hipótese de ser necessário colher formalmente o depoimento do reportante 

para sustentar eventual acusação formal contra o sujeito imputado (caso, por exemplo, somente por 

intermédio de suas declarações seja possível extrair determinadas informações de elevado valor 

probatório e que sejam insuscetíveis de serem obtidas por outros meios), haverá um conflito entre 

a garantia de confidencialidade outorgada ao denunciante e o direito à ampla defesa do sujeito 

imputado, que não pode ser privado de informações sobre a identidade daquele cujas declarações 

o incrimina, sob pena de que isso possa resultar em cerceamento de defesa. Nesse caso, se a 

declaração do denunciante for imprescindível para sustentar a pretensão acusatória e eventual 

condenação, a garantia de confidencialidade deverá ceder ao direito à ampla defesa em momento 

oportuno durante a instrução processual, sob pena de tal elemento de informação perder o seu valor 

probatório (RAGUÉS I VALLÈS, 2013, p. 65-67). 

Uma forma de compatibilizar os interesses em conflito seria revelar a identidade do 

denunciante em determinada fase processual, após o seu consentimento (salvo em situações 

excepcionais, que justifiquem a revelação da identidade do denunciante para evitar algum dano 

iminente), assegurando-lhe, em contrapartida, proteção contra represálias. Em caso de 

discordância, outra alternativa não restaria senão desconsiderar a denúncia anônima, o que, na 

ausência de outros elementos informativos idôneos, levaria à improcedência da acusação. 

Ainda a propósito das medidas de proteção à identidade do denunciante, deve-se 

acrescentar que a confidencialidade permite que as demais medidas protetivas e de estímulo sejam 

adotadas em favor do reportante, diferentemente do anonimato, que não pode ser compatibilizado 

com outras ferramentas de proteção ou recompensa. 

Apesar das controvérsias e discrepâncias em relação à forma de proteção à identidade dos 

denunciantes, a maioria dos países admitem denúncias anônimas, a exemplo dos Estados Unidos 

(com exceção das denúncias efetuadas com base no False Claims Act, em que o anonimato não é 

permitido), do Reino Unido e da Austrália. Alguns países, contudo, proíbem expressamente o 

anonimato, como é o caso do Canadá. Deve-se destacar que a permissão de denúncias anônimas 

torna-se mais compreensível e adequada em países com sistemas jurídicos mais frágeis e que não 

sejam capazes de garantir proteção suficiente a denunciantes e testemunhas (FERGUSON, 2018, 

p. 1026; OECD, 2016, p. 62). 

Além da proteção da identidade, merecem análise outras medidas de proteção a 

denunciantes contra represálias. Importante esclarecer que os tipos e graus de proteção variam 
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bastante de acordo com o sistema adotado por cada país, partindo de proteção contra demissões e, 

em alguns casos, alcançando outras formas de retaliações, como discriminações, ofensas e demais 

danos provocados ao denunciante no ambiente de trabalho. 

A proteção contra represálias consiste na principal exigência feita diversos por acordos e 

convenções internacionais relacionadas ao combate à corrupção, como a Convenção das Nações 

Unidades contra a Corrupção, que recomenda aos países signatários a adoção de medidas eficazes 

para proteger denunciantes contra todo tipo de trato injusto (art. 33). 

Trata-se, pois, de um dos mais relevantes pilares de um sistema whistleblowing 

comprometido com sua efetividade, haja vista que um dos motivos mais comuns para que 

irregularidades não sejam denunciadas é o receio de sofrer retaliações, conforme já exposto. 

Além da demissão injusta, as retaliações no ambiente de trabalho podem assumir diversas 

formas, como, por exemplo, a retirada de funções para marginalizar o empregado ou servidor, a 

transferência de setor ou de local de trabalho sem justo motivo, a perda de benefícios e 

gratificações, a designação de funções e tarefas de impossível execução para descredibilizar o 

funcionário, dentre outras (OECD, 2016, p. 78). 

Uma das medidas de proteção mais importantes é a inversão do ônus da prova em caso de 

demissão. Como forma de proteger o denunciante, diversos sistemas whistleblowing impõem ao 

empregador o ônus de comprovar que a demissão não se deu em retaliação à denúncia. Este foi o 

mecanismo de proteção adotado pelos Estados Unidos e do Canadá em relação a funcionários 

públicos federais. 

Nos Estados Unidos, o Whistleblower Protection Act determina que para haver inversão 

do ônus da prova basta que o funcionário público federal demonstre: 1) que o ato revelado se 

enquadra em uma das categorias de ilícitos mencionadas pela lei; 2) ter feito a denúncia perante o 

destinatário correto; 3) ter agido com suspeita razoável de que a informação revelada constitui 

evidência de algum ilícito; 4) ter sofrido uma ação pessoal ou ameaça de vir a sofrê-la; 5) que a 

denúncia foi um fator que contribuiu para a represália; 6) procurou reparação pelos canais 

adequados. Se o funcionário comprovar todos esses elementos, incumbirá ao empregador o ônus 

de provar que ele teria agido da mesma maneira em desfavor do denunciante, caso em que ele não 

terá direito a reintegração ao cargo ou a qualquer medida compensatória (UNITED STATES, 

1989).  
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Vale ressaltar que os Estados Unidos adotam a livre iniciativa em sua máxima expressão, 

o que justifica a exigência de tantos requisitos para a inversão do ônus da prova. Em países com 

tradição menos liberal (como é o caso do Brasil), revela-se mais apropriada a imposição de menos 

requisitos, de modo a não inviabilizar tal garantia. 

Existem, ainda, outras interessantes medidas antirretaliação, como o direito de o 

empregado público ser ressarcido dos honorários e custas decorrentes do litígio, também previstas 

no Whistleblower Protection Act. Outras leis de maior abrangência (setor público e privado), como 

o False Claims Act, igualmente estipulam medidas de compensação financeira, como o 

ressarcimento em dobro dos danos e despesas com honorários advocatícios relacionadas a atos de 

retaliação. 

Além disso, a estipulação de sanções administrativas ou até mesmo criminais ao indivíduo 

que submeter o denunciante a tratamento injusto pode ser adotada como mais um mecanismo de 

proteção. Alguns países, por exemplo, punem criminalmente o empregador que agir em retaliação 

ao whistleblower, prevendo penas privativas de liberdade, como é o caso da Austrália e dos Estados 

Unidos (OECD, 2016, p. 83-84). 

Considerando que as retaliações não necessariamente ocorrem de maneira imediata, 

podendo advir meses ou até anos após a denúncia, torna-se premente que a proteção contra 

demissões injustas ou qualquer tipo retaliação ao denunciante não esteja limitada a um curto 

período de tempo, devendo perdurar o máximo possível (FERGUSON, 2018, p. 1028; OECD, 

2016, p. 81). 

Apresentados os principais aspectos das medidas de proteção, convém analisar as medidas 

de estímulo adotadas por diversas legislações whistleblowing. 

A instituição de um dever geral de denúncia pode contribuir para fomentar a atuação de 

whistleblowers, na medida em que a existência de um dever legal pode funcionar, para alguns 

indivíduos, como um importante motivo para decidir-se pela denunciação de irregularidade aos 

órgãos competentes. 

O maior problema consiste em assegurar a efetividade de tal obrigação legal. Se, de um 

lado, a previsão de sanções brandas podem conferir à norma um caráter meramente simbólico, a 

estipulação de sanções mais rígidas, que cumpram uma função realmente dissuasória, podem 

conduzir a um desaconselhável endurecimento geral do sistema penal, já que não faria sentido punir 

mais severamente o descumprimento de deveres de colaboração com a justiça do que a omissão 
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dos deveres básicos de solidariedade quando estão em jogo bem jurídicos relevantes e suscetíveis 

de serem salvos pelo omitente, como pondera Ragués i Vallès (2013, p. 51). 

Ademais, conforme já exposto, a violação a um dever de denúncia é de difícil constatação 

prática e comprovação, mormente quando imposto de modo genérico. Somente quando assume um 

caráter mais específico torna-se mais factível a responsabilização do omitente, conferindo à norma 

um real efeito dissuasório, e não apenas simbólico. 

Por tal razão, revela-se mais plausível que a imposição de deveres de denúncia esteja 

limitada àqueles indivíduos que, por sua posição ou qualificação, detenham maiores 

responsabilidades e possibilidades de identificar o ilícito e, ao tratar-se de um círculo mais reduzido 

de sujeitos, a detecção das omissões ao dever de denúncia torna-se mais provável, dotando de maior 

força motivadora a imposição de tal obrigação (RAGUÉS I VALLÈS, 2013, p. 50).16 Nos demais 

casos, parece mais razoável reconhecer a denúncia como uma faculdade do indivíduo, e não um 

dever juridicamente exigível (como parece ter claramente optado o legislador brasileiro).17 

A propósito, o Estatuto dos Servidores Públicos Federais (Lei no 8.112), em seu artigo 

116, inciso VI, estabelece como um dos deveres funcionais impostos ao servidor “levar as 

irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior ou, 

quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade competente 

para apuração” (BRASIL, 1990). 

Ainda, o Código Penal brasileiro tipifica como crime de condescendência criminosa, 

punível com pena de detenção de quinze dias a um mês, ou multa, a conduta do servidor público 

que, por indulgência, deixar levar ao conhecimento da autoridade competente infração cometida 

por outro servidor no exercício da função (art. 320).18 

Contudo, o dever de denúncia imposto aos servidores públicos decorre de previsões 

genéricas e dotadas de baixo poder coativo, porquanto a inobservância de tal obrigação nem sequer 

está prevista como infração disciplinar (em que pese constitua infração penal de menor potencial 

                                                 
16  Remete-se o leitor à discussão feita na seção 3.2 acerca do dever de comunicação aos órgãos competentes ao 

término das investigações internas. 
17  Neste sentido, cumpre esclarecer novamente que o Código de Processo Penal brasileiro estabelece que a 

comunicação de ilícitos à autoridade policial constitui uma opção do particular que venha a tomar conhecimento 

da existência de infração penal (art. 5º, § 3º), também constituindo uma faculdade do cidadão efetuar a prisão de 

quem quer que se encontre em situação de flagrante delito (art. 301). 
18  “Art. 320 - Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no 

exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente: 

Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa” (BRASIL, 1940). 
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ofensivo, contrariando o princípio da subsidiariedade penal). Ademais, as dificuldades de 

constatação e apuração do tipo penal (que prevê elemento subjetivo especial de difícil 

comprovação), além do caráter meramente simbólico da pena cominada, retiram a coercibilidade 

do comando, que termina por não assumir satisfatoriamente a sua função pedagógica, dada a 

ausência de aplicabilidade da norma incriminadora. 

A semelhança do que ocorre no Brasil, os países que preveem um dever legal de denunciar 

ilícitos limitam tal obrigação a um número reduzido de pessoas, levando em consideração o posto 

que ocupam ou o tipo de atividade que exercem. Não se discute, por exemplo, a obrigatoriedade 

de um auditor fiscal denunciar irregularidades contábeis que possa vir a ter conhecimento no curso 

de sua atividade. Ou a obrigação de um profissional de saúde reportar às autoridades sanitárias 

eventuais irregularidades praticadas por instituição hospitalar que possam resultar em danos à 

saúde de pacientes. 

Entretanto, não se pode impor aos particulares em geral o ônus de denunciar, pois se trata 

de decisão de cunho pessoal que, muitas vezes, submete o indivíduo a consequências negativas que 

nem sempre o poder público conseguirá evitar ou reverter, razão penal qual, salvo em situações 

excepcionais que justifiquem a imposição de um dever de agir, não pode o Estado obrigar os 

cidadãos em geral a denunciarem ilícitos. Se não é razoável impor tal obrigação de modo coercitivo, 

nada impede, contudo, que a denunciação de ilícitos seja estimulada pelo Estado, o que reforça a 

importância de políticas públicas que contemplem medidas de conscientização ética, além de 

mecanismos legítimos de fomento e proteção a denunciantes potenciais, por meio de legislação 

específica dedicada ao tema (whistleblowing). 

Mais do que a previsão de um dever genérico de denúncia, a facilitação dos meios de 

denúncia apresenta-se como uma importante ferramenta de estímulo para assegurar o bom 

funcionamento de um sistema whistleblowing. 

Não se pode perder de vista que a denunciação de ilícitos consiste em um ato de 

liberalidade do indivíduo, muitas vezes submetendo-o a riscos e constrangimentos indesejáveis. 

Assim, a par das medidas de proteção necessárias, é de inegável importância que sejam facilitadas 

ao máximo a formalização de denúncias, posto que a imposição de excessivas formalidades pode 

atuar como um forte elemento desmotivador. 

Neste aspecto, as modernas ferramentas tecnológicas cumprem um importante papel na 

simplificação dos canais de denúncia (sejam eles internos ou externos), devendo ser oportunizadas 
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ao denunciante mecanismos ágeis e didáticos para o registro de notitia criminis, que permitam, de 

forma prática e acessível, a apresentação dos fatos ilícitos e suas circunstâncias, além de 

documentos, imagens e qualquer outro elemento de informação que possa corroborar a denúncia.  

Contudo, a simplificação dos meios de denúncia não deve ser feita a ponto de isentar o 

denunciante de prover determinadas informações e cumprir algumas formalidades essenciais para 

a assegurar a confiabilidade e a própria efetividade do sistema, seja para promover a devida 

proteção e recompensa ao reportante, seja para garantir o êxito da apuração, seja, ainda, para 

possibilitar eventual responsabilidade do noticiante que tenha reportado fatos inverídicos e atuado 

com evidente má-fé. 

Não se pode olvidar, ainda, a importância de conferir plena acessibilidade ao sistema, 

oportunizando-se variados meios para formalizar denúncias (eletrônico, presencial, telefônico, 

correspondência etc.), cabendo ao potencial denunciante a escolha do canal que melhor lhe 

aprouver (o que também deve incluir o próprio destinatário da denúncia, vale dizer, se prefere 

revelar o ilícito para fontes internas ou externas), conforme já trato em tópico anterior. 

Considerando o caráter transfronteiriço que assumem determinados casos de corrupção e 

a complexidade dessa modalidade de ilícito, mostra-se igualmente importante que a legislação não 

promova restrições geográficas ou temporais, impondo barreiras arbitrárias e desnecessárias ao 

processamento de denúncias (UNITED NATIONS, 2015, p. 24). Um bom exemplo disso é o Public 

Interest Disclosure Act do Reino Unido, que garante proteção a denunciantes que revelem 

informações passadas, atuais ou futuras, sem qualquer restrição temporal ou geográfica em relação 

aos fatos denunciados.  

Finalmente, a facilitação dos meios de denúncia também demanda uma ampla divulgação 

dos canais de denúncia, assim como dos direitos garantidos ao denunciante, sendo tais providências 

consideradas essenciais para a efetividade de qualquer sistema whistleblowing. 

Outra medida de estímulo utilizada por alguns países consiste na atenuação de sanções 

penais para o caso em que o denunciante possui algum envolvimento com o ilícito por ele reportado 

e confessa a sua responsabilidade. 

Na realidade, conforme delineado no início desta seção, a condição de whistleblower 

pressupõe a ausência de envolvimento do denunciante com o ilícito noticiado, ou seja, o 

whistleblower, em regra, atua como sujeito externo à atividade ilícita reportada. 
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Caso o denunciante esteja de algum modo envolvido na irregularidade, a sua condição 

será de delator (e não de simples denunciante), podendo fazer jus a benefícios penais previstos para 

réus ou investigados colaboradores.19 

Feita essa ressalva, nada impede que, mesmo assumindo a posição de delator, a lei confira 

outros benefícios penais (sem prejuízo das demais medidas de proteção ordinariamente conferidas 

aos denunciantes em geral), ao indivíduo que, ao formalizar uma denúncia, termine por confessar 

a sua participação no ilícito por ele mesmo noticiado.20 

Ademais, a promessa de tratamento mais benigno não necessariamente precisa limitar-se 

à esfera penal, podendo também serem conferidos benefícios relacionados a outras instâncias de 

sancionamento a que porventura possa estar sujeito o denunciante, de modo a atenuar ou mesmo 

excluir a sua responsabilidade civil e/ou administrativa, além de possíveis outras consequências 

negativas decorrentes da denúncia, como adverte Ragués i Vallès (2013, p. 70). 

Também é comum a concessão ao denunciante de imunidade contra sanções cíveis e 

penais em virtude de possíveis danos à imagem da pessoa física ou jurídica denunciada, desde que, 

conquanto não seja confirmada a ilegalidade, a denúncia tenha sido efetuada de boa-fé e tenham 

sido observadas todas as exigências previstas na legislação. Podem ser citados, como exemplo de 

países que adotam esse tipo de estímulo, a Austrália, a Irlanda e o Canadá (este último somente em 

legislações locais, como é o caso da província de Alberta). 

Em países que adotam recompensas financeiras, como os Estados Unidos e o Canadá, o 

envolvimento do denunciante no ilícito reportado é um dos fatores que podem retirar a elegibilidade 

para obter o prêmio ou reduzir o montante da recompensa (LOMBARD; BRAND; AUSTIN, 2020, 

p. 22-23; NYRERÖD, SPAGNOLO, 2018, p. 257). 

Por falar nela, a promessa de recompensa financeira ao denunciante é a medida de 

estímulo que suscita maior controvérsia. Como já exposto em tópico anterior, a instituição de um 

prêmio ao indivíduo responsável por levar determinado ilícito ao conhecimento de autoridades não 

é nenhuma novidade nos Estados Unidos, onde o oferecimento de recompensas econômicas a 

                                                 
19  No Brasil, a Lei nº 12.850 estabelece ao réu ou investigado que, de forma efetiva e voluntária, tenha colaborado 

com o processo ou investigação relativos à organização criminosa os seguintes benefícios de natureza penal: 

atenuação de pena, perdão judicial, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou, ainda, 

arquivamento do inquérito (art. 4º, caput, e § 3º). 
20  A própria Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção sugere aos países signatários que adotem medidas 

destinadas a mitigar penas de pessoas acusadas que prestem colaboração substancial à investigação ou ao 

indiciamento de delitos qualificados de acordo com a referida convenção (art. 37, item 2). 
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denunciantes existe desde 1863, ano em que foi promulgada o False Claim Act, lei federal que 

prevê o pagamento de uma porcentagem de até 30%  do valor recuperado em decorrência das 

informações reveladas pelo informante relacionadas a fraudes em contratações públicas. 

Mais recentemente, outras leis instituíram nos Estados Unidos novos sistemas de 

recompensas financeiras a denunciantes, como, por exemplo, o Dodd-Frank Act, que oferece 

prêmios econômicos a quem fornecer informações relevantes sobre fraudes no setor financeiro. 

É inegável que o sistema de recompensas econômicas adotado pelos Estados Unidos já 

deu provas de sua eficácia, tendo contribuído para a recuperação de bilhões de dólares desviados 

dos cofres públicos daquele país.21-22 Ainda assim, não há consenso sobre tal medida de estímulo, 

sendo apontado por estudiosos diversos prós e contras. 

Os partidários dessa modalidade de incentivo, adotando uma perspectiva mais liberal, 

argumentam que o oferecimento de recompensas seria o estímulo mais decisivo para que os 

indivíduos decidam denunciar práticas ilícitas, possuindo maior força persuasiva do que os riscos 

de represálias atrelados ao ato de denunciar (RAPP, 2007, p. 113 apud RAGUÉS I VALLÈS, 2013, 

p. 57). 

Reforçando esse argumento, Nyreröd e Spagnolo (2018, p. 255) chamam atenção para os 

riscos de cooptação do denunciante, por meio de incentivos positivos que possam convencê-lo a 

não reportar o ilícito (ou a negar os fatos reportados), como é o caso das propostas de aumento de 

salário, concessão de gratificações e outras vantagens econômicas, servindo os programas de 

recompensas financeiras ao denunciante como importante mecanismo de neutralização de tais 

estímulos positivos que possam ser eventualmente utilizados para demover o informante de seu 

intento de denunciar.  

Há, contudo, quem sustente que recompensas econômicas podem ser mais úteis e 

propensas a encorajar denúncias nos casos de ofensas de baixa ofensa moral, porquanto em 

                                                 
21  Segundo relatório publicado pelo U.S. Department of Justice (2019), somente no período compreendido entre 1o 

de outubro de 1986 e 30 de setembro de 2019, o False Claims Act ajudou a recuperar mais de 62 bilhões de dólares, 

sendo que aproximadamente 72% desse montante foi recuperado em decorrência da atuação de whistleblowers, por 

meio de ações movidas por particulares em nome do governo norte-americano, como autoriza a lei. 
22  De acordo com outro relatório, divulgado pela U.S. Securities and Exchange Commission (2019), somente no ano 

de 2019, a comissão constituída para preservar a transparência e eficiência dos mercados de capitais, sendo o órgão 

federal responsável pelo recebimento e processamento de denúncias de fraude formuladas com base no Dodd-

Frank Act, recebeu 5.212 denúncias provenientes de whistleblowers. Segundo esse mesmo relatório, o número de 

denúncias vem crescendo anualmente, passando de 3.001 denúncias registradas em 2012 (quando os dados 

passaram a ser contabilizados) para 5.282 denúncias registradas em 2018, ano em que houve a maior quantidade 

de informações reportadas. Desde o início do programa, foram pagos, a título de recompensa, aproximadamente 

387 milhões de dólares a 67 indivíduos. 
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situações de alta reprovabilidade moral (quando a revelação possivelmente envolverá questões 

éticas), os incentivos financeiros podem entrar em conflito com os motivos éticos que podem estar 

relacionados à denúncia (VAUGH, 2014 apud OECD, 2016, p. 67). Segundo essa linha de 

pensamento, “a mercantilização da denúncia por meio da provisão de recompensas pode tornar 

menos provável que possíveis denunciantes se disponham a se pronunciar, ao reduzir a aversão 

moral ao delito” (ENGSTROM, 2016, p. 11 apud NYRERÖD, SPAGNOLO, 2018, p. 259). 

Nesse mesmo sentido, Ragués i Vallès (2013, p. 57) argumenta que o oferecimento de 

prêmios econômicos pode funcionar para certos denunciantes como um fator de desestímulo, dado 

o receio de que as pessoas pensem que a revelação foi feita com a intenção lucro fácil. 

Outro ponto negativo citado por alguns seriam os custos econômicos que as recompensas 

econômicas podem representar para o Estado. Entretanto, tal crítica é facilmente refutada nos casos 

em que a quantia oferecida está condicionada à procedência da denúncia e à recuperação de ativos 

ao erário público, em forma de multa ou indenização, como ocorre em praticamente todos os países 

que adotam medidas de incentivos financeiros (RAGUÉS I VALLÈS, 2013, p. 58). 

Uma outra objeção frequentemente feita aos estímulos econômicos refere-se ao risco de 

incremento de denúncias infundadas e da atuação de indivíduos mal-intencionados (com o 

inconveniente de gerar desperdício de tempo e recursos pelos órgãos responsáveis pela apuração). 

Apesar da pertinência da crítica, é possível reduzir consideravelmente o risco de denúncias 

temerárias pelas mesmas estratégias acima apontadas (condicionando-se o pagamento da 

recompensa à procedência da denúncia e à efetiva recuperação de ativos desviados ou subtraídos), 

bem como pela adoção de mecanismos de controle prévio de admissibilidade das denúncias e pela 

previsão de sanções a quem utilizar o sistema para apresentar informações falsas com comprovada 

má-fé. 

As maiores críticas feitas aos estímulos econômicos decorrem de objeções de natureza 

ética, que questionam a legitimidade de tais incentivos sob o aspecto da moralidade administrativa, 

na medida em que, por meio deles, o Estado termina por incentivar e premiar indivíduos movidos 

por interesses mesquinhos e muitas vezes negativos, como traição, ganância e vingança, em troca 

de elementos informativos que possam levar à condenação de malfeitores, privilegiando-se o valor 

das informações reveladas em detrimento das motivações por detrás da denúncia (FERGUSON, 

2016, p. 1029). Tais argumentos, contudo, não parecem suficientes para deslegitimar as 

recompensas financeiras, primeiro porque se aplicam ao sistema de incentivos como um todo, e 
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não apenas as de cunho econômico (incluindo a oferta de benefícios penais a réus ou investigados 

colaboradores) e, principalmente, porque não trazem evidências de que esses mecanismos de 

estímulo representariam a quebra de algum princípio basilar do Direito Penal e do Estado 

Democrático de Direito, como bem contraposto por Ramón Ragués i Vallès (2013, p. 59). 

Outra objeção feita refere-se ao possível comprometimento da credibilidade do 

denunciante caso ele venha a ser ouvido na qualidade de testemunha. Conforme esclarecem 

Nyreröd e Spagnolo (2018, p. 262), trata-se de problema não exclusivo aos regimes de recompensa 

a denunciantes, igualmente recaindo sobre os programas de leniência e as modalidades de barganha 

no processo penal, sendo os incentivos pessoais (seja sob a forma de dinheiro, seja por meio de 

reduções de penas) amplamente aceitos nos sistemas judiciais ocidentais. Ademais, a exigência de 

provas de corroboração, tal como ocorre na colaboração premiada, suplanta eventuais críticas em 

relação à credibilidade do testemunho do reportante (além dos próprios mecanismos intrínsecos 

aos canais de denúncias que visam assegurar a confiabilidade do sistema como um todo).  

A adoção de estímulos econômicos insere-se dentro do contexto jurídico-sociológico das 

chamadas sanções premiais (OLIVEIRA, 2015, p. 16). A par dos tradicionais estímulos dissuasivos 

para, por meio de medidas coercitivas ou sancionatórias, coibir comportamentos indesejáveis, os 

ordenamentos jurídicos passaram a recorrer a técnicas de persuasão voltadas a incentivar os 

indivíduos a agirem em conformidade com a lei. Sob essa ótica, dada a ausência de um dever 

genérico de denúncia juridicamente exigível e da impossibilidade de sancionar o particular que se 

abstiver de denunciar um ilícito do qual venha a ter conhecimento, a previsão de premiação para 

encorajar os cidadãos em geral a denunciarem violações a lei constitui uma interessante estratégia 

político-criminal. 

Apesar da forte influência norte-americana na expansão internacional do instituto e da boa 

aceitação das medidas de recompensa econômica a denunciantes de boa-fé pelos organismos 

internacionais que se dedicam a difundir e uniformizar o tratamento da matéria em nível global, a 

maioria dos países que já possuem legislação whistleblowing optaram por não adotar sistema de 

recompensas financeiras, privilegiando as medidas de proteção ou outras formas de estímulo, como 

mecanismos de reconhecimento meritório ou concessão de prêmios ou medalhas honoríficas. 

Na Europa, a resistência a esse tipo de incentivo possivelmente decorre da aversão a 

modelos totalitários que vigoraram em período recente da história, que remetem à Alemanha 

nazista e à Rússia Soviética, ambas marcadas por fortes incentivos (inclusive financeiros) 
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destinados a fomentar o controle/vigilância dos cidadãos uns pelos outros, o que explica a 

reticência de alguns países europeus em relação a medidas de estímulos demasiadamente fortes e 

que suscitam algum tipo de questionamento moral, como é o caso das recompensas financeiras 

(NYRERÖD, SPAGNOLO, 2018, p. 263-264). 

A Transparência Internacional considera que a adequação de um sistema de recompensas 

financeiras depende muito do contexto nacional e, nos países que o adotem, a instituição de 

mecanismos de incentivos econômicos deve-se somar a uma compreensível estrutura de proteção, 

a qual jamais poderá ser dispensada (TRANSPARENCY INTERNATIONAL, 2018, p. 56). 

Um dos grandes óbices à efetividade do sistema de recompensas financeira repousa na 

possível ausência de contemporaneidade entre a denúncia e o efetivo pagamento, que, nos casos 

em que a recompensa está atrelada à recuperação de ativos desviados do erário, como ocorre na 

maioria dos países que adotam alguma medida de incentivo financeiro, geralmente pressupõe o 

trânsito em julgado. Diferentemente dos Estados Unidos e outros países de tradição anglo-saxã, 

onde a maioria dos casos são resolvidos por acordo entre as partes (ou, mesmo quando submetidos 

a julgamento, são resolvidos de forma mais célere), a morosidade característica de determinados 

sistemas judiciais com menor cultura consensual (como é o caso do Brasil) pode, definitivamente, 

representar um inegável fator de desestímulo23. 

Ademais, a despeito do que ocorre na esfera privada, onde a concessão de estímulos 

financeiros a denunciantes ocorre como manifestação de uma tendência vivenciada no direito 

norte-americano dentro de uma perspectiva de privatização ou private law enforcement (RAGUÉS 

I VALLÉS, 2013, p. 37), alguns estudiosos não enxergam com bons olhos a previsão de 

recompensas econômicas no setor público, por contrastar com os deveres de probidade, que 

impedem (em algumas legislações, como a espanhola, de modo expresso) que o servidor público 

perceba participação em tributos ou qualquer outro ativo que ingresse na administração pública 

como contraprestação de qualquer serviço, participação ou prêmio em multas impostas, o que faz 

com que uma política de incentivos baseada em valorização de mérito, inclusive para fins de 

promoção interna, seja mais adequada (GARCÍA-MORENO, 2014, p. 59). 

                                                 
23  Enquanto nos Estados Unidos o índice de solução negocial de litígios chega a 95% dos casos, no Brasil, segundo 

último levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça, o índice geral de conciliação (percentual de sentenças 

e decisões resolvidas por homologação de acordo em relação ao total de sentenças e decisões terminativas 

proferidas) é de apenas 12,5% (2020, p. 172). 
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Outras formas de incentivos econômicos são bastante comuns em diversas legislações 

whistleblowing, como as compensações financeiras, que não se confundem com as recompensas 

financeiras. Enquanto estas têm o objetivo de premiar o denunciante, outorgando-lhe o direito a 

reivindicar parte do valor recuperado em razão da denúncia, as compensações financeiras 

destinam-se a cobrir despesas e ressarcir o denunciante de eventuais consequências negativas 

advindas da denúncia, como, por exemplo, o custeio de honorários advocatícios e das despesas 

relacionadas a processos judiciais em que venha a ser demandado pelo denunciado ou que precise 

ajuizar caso sofra represálias, bem como o ressarcimento dos danos materiais decorrentes de 

eventual perda salarial ou demissão injusta (quando a reintegração não for possível ou 

recomendável), podendo incluir perdas passadas e até mesmo futuras. 

Por objetivarem restabelecer o denunciante ao estado imediatamente anterior à denúncia, 

não importando em enriquecimento ou efetivo acréscimo patrimonial, as compensações financeiras 

podem ser melhor enquadradas como medidas de proteção, e não de incentivo, porquanto possuem 

natureza ressarcitória, e não premial. 

As medidas de compensação (econômicas ou não) são mais comuns do que as 

recompensas financeiras, sendo, de modo geral, asseguradas a potenciais denunciantes tanto do 

setor público quanto do privado24. 

 

3.4 A regulamentação do whistleblowing no Brasil: desafios e perspectivas 

 

Com certo atraso em comparação a outros países, o Brasil passou nos últimos anos por 

algumas reformas legislativas que trouxeram avanços em termos de combate à corrupção e à 

macrocriminalidade econômica, incorporando diversas ferramentas mundialmente consagradas, 

dentre as quais se insere o próprio whistleblowing. 

A par das importantes modificações legislativas que culminaram com a regulamentação 

da colaboração premiada no âmbito da criminalidade organizada e da instituição de um regime 

específico de sancionamento das pessoas jurídicas por atos de corrupção praticados em licitações 

ou durante a execução de contratos celebrados com o poder público, ambas ocorridas no ano de 

2013, o Brasil finalmente incorporou em seu ordenamento jurídico, nos últimos anos desta mesma 

                                                 
24  O False Claims Act estadunidense, por exemplo, prevê o ressarcimento em dobro dos danos suportados pelo 

denunciante em decorrência de atos de retaliação à denúncia, bem como o custeio de despesas com honorários 

advocatícios. 
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década, medidas destinadas a proteger e estimular a denunciação de ilícitos praticados contra a 

administração pública. 

Ainda que a aprovação de uma legislação whistleblowing tenha ocorrido somente em 

2019, verifica-se que a primeira sinalização em relação ao tema ocorreu em 2011, ano em que foi 

promulgada a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação), que 

acrescentou dois importantes dispositivos na Lei nº 8.112 (Estatuto dos Servidores Públicos 

Federais). 

Além de incluir, no rol de deveres funcionais dos servidos públicos federais (art. 116), o 

dever de “levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da 

autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra 

autoridade competente para apuração” (BRASIL, 2011), a referida lei, ao acrescentar o art. 126-A 

no Estatuto dos Servidos Públicos Federais, trouxe o primeiro dispositivo legal efetivamente 

destinado a tutelar juridicamente o denunciante, ao instituir imunidade civil, penal e administrativa 

do servidor que reportar ilícitos contra a administração pública que vier a ter conhecimento no 

exercício de suas funções, assim dispondo: 

 

Nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por dar 

ciência à autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, a outra 

autoridade competente para apuração de informação concernente à prática de crimes ou 

improbidade de que tenha conhecimento, ainda que em decorrência do exercício de cargo, 

emprego ou função pública. (BRASIL, 2011). 

 

Verifica-se que o dispositivo em voga assegura a imunidade civil, penal e administrativa 

do servidor denunciante apenas caso a informação seja reportada à autoridade superior, facultando 

a denúncia a outro órgão ou autoridade somente quando houver suspeita de envolvimento desta no 

ilícito a ser reportado. Priorizou-se, portanto, o sistema de denúncias internas, embora a lei em 

apreço ainda não tenha mencionado expressamente nem regulamentado os canais internos de 

denúncias (o que somente foi feito mais recentemente, conforme será tratado adiante). 

A primeira previsão legal expressa de medida de estímulo à denunciação de ilícitos 

praticados contra a administração pública ocorreu com a Lei nº 13.608, de 10 de janeiro de 2018, 

que, em seu artigo 4º, estipula que “a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no 

âmbito de suas competências, poderão estabelecer formas de recompensa pelo oferecimento de 

informações que sejam úteis para a prevenção, a repressão ou a apuração de crimes ou ilícitos 
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administrativos” (BRASIL, 2018). A mesma lei autorizou, entre as medidas de estímulo a serem 

implementadas, o pagamento de valores em espécie (art. 4º, parágrafo único). 

Embora a lei tenha mencionado a possibilidade de recompensas ao denunciante, inclusive 

em forma de gratificação financeira, o fez de forma genérica, sem aplicabilidade imediata, pois 

pendente de regulamentação específica (em sede legislativa ou até mesmo administrativa) nas 

esferas federal, estadual, distrital e municipal, por cada um de seus órgãos e poderes. De qualquer 

forma, essa lei sinalizou claramente a opção do legislador brasileiro pela adoção de medidas de 

incentivo financeiro ao denunciante, inspirando-se em modelos consagrados nos Estados Unidos, 

conferindo novas perspectivas para o enfrentamento da corrupção e da criminalidade 

macroeconômica. 

A efetiva regulamentação do instituto adveio somente com a Lei nº 13.964, de 24 de 

dezembro de 2019 (“Pacote Anticrime”), que trouxe uma disciplina mais abrangente e detalhada 

sobre o tema, acrescentando diversos dispositivos na Lei nº 13.608. Com a reforma legislativa 

promovida pelo “Pacote Anticrime”, regulamentou-se não apenas as recompensas financeiras, 

como também foram estipuladas outras medidas protetivas, conferindo à Lei nº 13.608 o status de 

norma geral de estímulo e proteção ao denunciante no setor público brasileiro. 

Assim, desde a entrada em vigor da Lei nº 13.964, ocorrida em 23 de janeiro de 2020 

(trinta dias após a sua publicação), o Brasil passou a efetivamente dispor de uma legislação 

whistleblowing, ingressando no rol de países que já regulamentaram internamente o instituto. 

A semelhança do que ocorre em outros países, a lei brasileira apenas regulamentou o 

whistleblowing na esfera pública, não dispondo o Brasil, ainda, de uma disciplina legal do instituo 

para o setor privado. 

Uma das inovações promovidas pela Lei nº 13.608 refere-se à previsão de um canal 

interno de denúncias, estipulando a obrigatoriedade de todos os entes federados, assim como as 

entidades pertencentes à administração pública indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios (autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista), 

manterem uma “[...] unidade de ouvidoria ou correição, para assegurar a qualquer pessoa o direito 

de relatar informações sobre crimes contra a administração pública, ilícitos administrativos ou 

quaisquer ações ou omissões lesivas ao interesse público” (BRASIL, 2019). 

Embora não vede expressamente a realização de denúncias perante órgãos externos de 

controle, a novel lei consagra o modelo de denúncias internas, na linha do que já dispunha a Lei nº 
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8.112 (com as alterações promovidas pela Lei nº 12.527), estipulando os canais internos de 

denúncia como meio preferencial de comunicação de ilícitos e instituindo as respectivas unidades 

de ouvidoria ou correição como órgãos internos responsáveis pelo recebimento e processamento 

de denúncias. 

Recai dúvida, entretanto, quanto à incidência do regime de proteção instituído pela 

sobredita lei em relação ao denunciante que opte por realizar denúncia fora dos canais internos. 

Isto porque, com as alterações efetivadas pela Lei nº 13.964, a Lei nº 13.608, em seu artigo 4o-A, 

parágrafo único, passa a dispor que 

 

Considerado razoável o relato pela unidade de ouvidoria ou correição e procedido o 

encaminhamento para apuração, ao informante serão asseguradas proteção integral contra 

retaliações e isenção de responsabilização civil ou penal em relação ao relato, exceto se o 

informante tiver apresentado, de modo consciente, informações ou provas falsas. 

(BRASIL, 2019). 

 

Ao prever que incumbe à unidade de ouvidoria ou correição a análise quanto à 

razoabilidade da denúncia e a competência para promover seu encaminhamento para eventual 

apuração, condicionando a garantia de proteção contra retaliações e a imunidade civil e penal do 

denunciante a ato decisório emanado pelo órgão interno responsável pelo recebimento da denúncia, 

a norma parece deixar de fora de seu âmbito de incidência o denunciante que opte por reportar o 

ilícito diretamente a algum órgão externo de controle (ou, mais ainda, aos meios de comunicação 

em geral). Trata-se de entendimento que se extrai de uma interpretação literal do dispositivo. 

Contudo, uma interpretação sistemática e teleológica permite concluir pela 

admissibilidade das denúncias externas em caso de fundada suspeita de participação da autoridade 

superior do órgão em que foi praticado o ilícito ou de alguma autoridade detentora de elevado posto 

ou, ainda, se por qualquer outra razão seja razoável ao denunciante supor que a denúncia não foi 

ou não seria corretamente apurada pelos órgãos internos de ouvidoria ou correição. É o que se 

extrai de leitura conjugada do art. 4º-A, parágrafo único, da Lei nº 13.608 e do art. 126-A da Lei 

nº 8.112 (Estatuto dos Servidores Públicos Federais).25 Trata-se de interpretação que, além de 

                                                 
25  De acordo com o referido dispositivo, “nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou 

administrativamente por dar ciência à autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, a 

outra autoridade competente para apuração de informação concernente à prática de crimes ou improbidade de que 

tenha conhecimento, ainda que em decorrência do exercício de cargo, emprego ou função pública” (BRASIL, 

1990). Note-se que a norma autoriza expressamente que, havendo suspeita da participação da autoridade superior 
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conferir maior efetividade ao regime de proteção instituído pela lei e assegurar a unidade do 

ordenamento jurídico diante de aparente conflito entre normas conflitantes, revela-se mais 

consentânea com as recomendações emanadas pelos organismos internacionais dedicados ao 

estudo da matéria, os quais aconselham a facilitação dos meios de denúncias e a retirada de 

obstáculos que possam reduzir a eficácia do sistema (vide tópico anterior – seção 3.3). 

Uma outra interpretação possível (menos abrangente e que, portanto, deverá suscitar 

menor controvérsia) consiste na admissibilidade das denúncias externas subsidiárias. Neste caso, 

ainda que se exija ao denunciante que reporte o ilícito, preferencialmente, à unidade de ouvidoria 

ou correição instituída pelo órgão ou entidade, ser-lhe-á facultado o direito de levar os fatos ao 

conhecimento de algum órgão externo caso a denúncia seja prontamente recusada ou constate ao 

fim das investigações internas não ter sido dispensado às informações reveladas o tratamento 

esperado, hipótese em que deverão ser asseguradas ao denunciante as mesmas medidas de proteção 

(e recompensas, se for o caso) previstas em lei. Entendimento diverso representaria o total 

esvaziamento do sistema de tutela ao denunciante de boa-fé, podendo configurar, ainda, indevida 

restrição ao direito de petição consagrado constitucionalmente (art. 5º, inc. XXXIV, “a”). 

Considerando que a Lei nº 13.608 possui natureza de norma geral, nada impede que a 

própria União, os Estados e os municípios, ao editarem normas específicas de proteção e estímulo 

a denunciantes de boa-fé, ampliem o âmbito de incidência das medidas protetivas e das 

recompensas, de modo a abranger, expressamente, a plena admissibilidade das denúncias externas 

ou estabelecer de forma mais detalhada as hipóteses em que os ilícitos poderão ser reportados aos 

órgãos externos sem prejuízo ao denunciante. 

O dispositivo em comento deixa clara a incidência do regime de proteção e estímulo 

somente nos casos em que a denúncia tenha sido feita de boa-fé. Em princípio, não são levados em 

consideração os motivos determinantes para a denúncia, desde que as informações reportadas 

sejam verdadeiras. Neste caso, pouco importa se o denunciante agiu movido por vingança ou para 

                                                 
responsável pelo órgão em que o ilícito foi praticado, o fato poderá ser reportado “a outra autoridade competente 

para apuração”, hipótese em que o denunciante também fará jus a imunidade civil, penal ou administrativa. 

Acrescente-se, ainda, que, ao utilizar a expressão “outra autoridade competente para a apuração”, o comando legal 

em apreço não limita a outras autoridades pertencentes ao organograma institucional, permitindo interpretação mais 

ampla para abranger qualquer autoridade que detenha competência para apreciar a denúncia (inclusive as 

pertencentes aos órgãos externos de controle, como o Ministério Público, o Tribunal de Contas e a polícia 

judiciária), facultando, de modo expresso, as denúncias externas. 
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satisfazer algum outro sentimento ou interesse pessoal, conquanto tenha prestado informações 

verídicas. 

Contudo, caso as informações reportadas sejam falsas, os motivos da denúncia poderão 

ser levados em consideração, pois tais aspectos de ordem subjetiva constituem elementos essenciais 

para revelar a consciência do denunciante acerca da falsidade da denúncia e sua eventual intenção 

de causar dano ao denunciado (má-fé), o que servirá não apenas para afastar a imunidade e demais 

direitos assegurados ao reportante, como também poderão ensejar a sua responsabilização civil, 

penal e administrativa. 

Um ponto que pode ser objeto de futura discussão é a responsabilidade do denunciante 

que tenha feito denúncias temerárias, atuando com imprudente desapreço pela verdade, hipótese 

que, segundo especialistas, merece tratamento semelhante aos casos em que havia pleno 

conhecimento sobre a falsidade da denúncia (RAGUÉS I VALLÈS, 2013, p. 229). A redação do 

artigo 4º-A, parágrafo único, da Lei no 13.608 não é precisa, deixando em aberto a possibilidade 

de responsabilização do denunciante que tenha atuado de modo temerário, porquanto utilizou a 

expressão “de modo consciente”, o que, em tese, abrangeria tanto com as situações que envolvem 

dolo direto quanto indireto (eventual). 

Já a revelação de fatos inverídicos em decorrência de representação errônea de realidade 

(erro de tipo) não deve afastar o regime protetivo nem submeter o denunciante a qualquer tipo de 

responsabilização, pois a lei somente exclui do seu escopo de proteção o denunciante que tenha 

reportado, de modo consciente, fatos inverídicos, o que não abarca as situações em que o 

informante, por erro escusável, tenha interpretado equivocadamente um fato ou informação. 

O artigo 4º-B disciplina a proteção da identidade do denunciante. Ao prever a 

possibilidade de revelação da identidade do denunciante em caso de “relevante interesse público” 

ou “interesse concreto para a apuração dos fatos”, a lei parece abraçar o modelo de 

confidencialidade das denúncias, refutando o anonimato. Trata-se de opção que melhor se adequa 

ao ordenamento constitucional brasileiro, o qual, embora assegure a livre manifestação do 

pensamento, veda o anonimato (art. 5º, inc. IV). 

Como já abordado nesta seção, a garantia de confidencialidade é considerada a medida de 

proteção que melhor atende ao propósito de resguardar a identidade do denunciante sem 

comprometer a confiabilidade e a efetividade do sistema de denúncias, pois, diferentemente do que 

ocorre com as denúncias anônimas, permite a interação das autoridades responsáveis pela apuração 
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dos fatos reportados com o denunciante (inclusive para fins de complementação de informações ou 

provas), o que, em muitos casos, pode ser determinante para o êxito das investigações. 

De acordo com o que dispõe o parágrafo único do artigo 4o-B, a revelação da identidade 

do denunciante somente poderá ser feita mediante prévia comunicação ao informante e após sua 

concordância formal. Remete-se o leitor para as considerações feitas sobre a preservação da 

identidade do denunciante e as garantias processuais penais do sujeito imputado (seção 2.3). 

A Lei nº 13.608 também assegura ao denunciante proteção contra retaliações que 

porventura possa sofrer em razão da denúncia, como demissão arbitrária, alteração injustificada de 

funções, atribuições ou lotação, aplicação de sanções sem justa causa, prejuízos remuneratórios ou 

materiais de qualquer espécie, retirada de benefícios ou negativa de fornecimento de referências 

profissionais positivas (art. 4o-C). Contudo, o legislador não previu de que forma tais direitos serão 

resguardados. Na ausência de regramento específico e em caso de omissão ou decisão 

administrativa desfavorável ao denunciante, restar-lhe-á sempre a via judicial para obter as 

compensações necessárias. 

Sucede que a lei não estabeleceu a inversão do ônus da prova em favor do denunciante, 

culminando em sua exposição a cargas probatórias muitas vezes difíceis de suplantar, o que poderá 

comprometer a efetividade das garantias antirretaliação, sobretudo em âmbito judicial. Por isso, 

pode-se afirmar que a falta de previsão da inversão do ônus da prova representa uma das principais 

falhas da lei brasileira em comparação com as principais e mais avançadas legislações 

whistleblowing. Por se tratar de regra processual, cuja competência para legislar é privativa da 

União (art. 22, inc. I, da Constituição Federal), somente por lei federal poderá ser instituída a 

inversão do ônus da prova em favor do denunciante, não podendo tal benefício ser implementado 

por leis estaduais ou municipais, menos ainda por ato administrativo. 

Acrescente-se que também não foi especificado o lapso temporal em que o denunciante 

estará protegido contra represálias, o que, entretanto, poderá ser previsto pelos entes federativos 

quando da regulamentação do instituto por leis próprias. 

A Lei nº 13.608 ainda dispõe que a prática de qualquer ação ou omissão que configure 

retaliação ao denunciante representará falta disciplinar de natureza grave, sujeitando o responsável 

a demissão a bem do serviço público (art. 4º-C, §1º). Tal infração disciplinar e sua correspondente 

sanção administrativa, ao menos nas esferas estadual e municipal, dependerá de previsão legal 

específica. 
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Como visto, a previsão de punição ao indivíduo que agir em represália ao denunciante 

consiste em importante mecanismo de proteção, estando presente em diversas legislações 

whistleblowing. Entretanto, considerando que a Lei nº 13.608 somente se aplica ao setor público, 

apenas o agente público responsável (possivelmente o superior hierárquico do informante) estará 

sujeito a responsabilização. Nada impede, entretanto, que o agente que, por ação ou omissão, 

pratique algum ato de retaliação contra o denunciante também responda criminal (pelo crime de 

prevaricação, por exemplo) ou civilmente (caso a conduta caracterize ato de improbidade 

administrativa), hipóteses em que o particular que eventualmente tenha concorrido para a 

ilegalidade poderá responder juntamente ao servidor público. 

Ademais, a novel lei conferiu ao denunciante o direito de obter o ressarcimento em dobro 

por todos os danos materiais e morais que venha a suportar em decorrência de ação ou omissão 

praticada em retaliação (art. 4º-C, § 2º). Embora não haja previsão expressa nesse sentido, incluem-

se entre as despesas passíveis de ressarcimento os gastos com custas judiciais e honorários 

advocatícios relacionados a eventuais ações judiciais que o denunciante venha a ajuizar para a 

salvaguarda de seus direitos assim como a possíveis processos judiciais ajuizados em seu desfavor 

pelo denunciado ou por terceiros prejudicados. Trata-se de importante medida compensatória, 

presente em grande parte das legislações whistleblowing, conforme já assentado. 

Finalmente, a recente alteração promovida pela Lei nº 13.964 estabeleceu parâmetros para 

o pagamento de recompensas em favor do denunciante (que já havia sido autorizado, de forma 

genérica, pelo art. 4º, par. único, da Lei nº 13.608). De acordo com o art. 4º-C, § 3º, poderá ser 

fixada recompensa em favor do denunciante até o percentual correspondente a 5% da quantia 

recuperada em razão da denúncia. 

Como a lei não previu a forma nem o momento em que poderá ser paga a recompensa, a 

efetiva implementação de tal medida de estímulo carece de regulamentação pelos entes federativos, 

que poderão disciplinar, por lei, em suas respectivas esferas de competência, como e quando 

poderão ser efetuados os pagamentos, assim como estabelecer o órgão responsável pelo 

gerenciamento do programa de recompensas, respeitado o limite de 5% estabelecido na lei 

federal.26 

                                                 
26  Nos Estados Unidos, por exemplo, existem órgãos administrativos responsáveis pelo recebimento de denúncias e 

pelo processamento dos pedidos de recompensa. É o caso da U.S. Securities and Exchange Commission, órgão 

federal responsável pelo gerenciamento das denúncias e dos pedidos de recompensa formulados com base no Dodd-
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Sem prejuízo de futura e eventual regulamentação, o pagamento de recompensa financeira 

ao denunciante já goza de expressa autorização legal, sendo, portanto, passível de ser efetivada por 

determinação judicial, podendo ser estipuladas pelo juiz, a pedido do Ministério Público ou do ente 

público interessado, em sentenças penais e cíveis que reconheçam em desfavor do agente público 

ou particular demandado a obrigação de ressarcir o erário. 

Considerando a opção do legislador brasileiro em condicionar o pagamento da 

recompensa à efetiva recuperação de ativos subtraídos ou desviados do erário (o que, em princípio, 

pressupõe o trânsito em julgado), remetemos à crítica feita no tópico anterior (seção 3.3) em relação 

aos entraves à efetividade do sistema de recompensas financeiras decorrentes da possível ausência 

de contemporaneidade entre a denúncia e o pagamento da recompensa, situação agravada em países 

com sistemas judiciais morosos e pouco resolutivos, como ainda é o caso do Brasil, a despeito das 

recentes reformas processuais destinadas a implantar mecanismos de solução consensual de litígios 

(a exemplo dos acordos de não persecução penal e cível, instituídos pela mesma Lei nº 13.964 – 

Pacote Anticrime).27 

Por tal razão, o sistema de recompensas financeiras recomenda maior resolutividade dos 

casos de corrupção e demais ilícitos contra a administração pública na própria esfera 

administrativa, sobretudo no que concerne ao ressarcimento ao erário (o que, em princípio, já 

possibilitaria o pagamento da recompensa financeira ao denunciante, por decisão do próprio órgão 

interno responsável pelo recebimento e processamento da denúncia, desde que haja previsão legal 

específica nesse sentido). Nessa toada, a ampliação dos mecanismos consensuais de solução de 

conflitos no âmbito administrativo também deve ser incentivada, tal como na esfera judicial. 

Outro aspecto que merece destaque é o fato de a lei brasileira não ter previsto mecanismos 

de reconhecimento meritório do servidor público denunciante, que, segundo alguns estudiosos, 

consistiria no sistema de recompensas mais adequado ao whistleblowing no setor público 

(GARCÍA-MORENO, 2014, p. 59). Nada impede, entretanto, que sejam instituídos pelos entes 

                                                 
Frank Act. No caso das denúncias formalizadas de acordo com o False Claim Act, as recompensas são autorizadas 

pelo Departamento de Justiça norte-americano. 
27  Conforme relatório elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça (2012), em diagnóstico realizado com base em 

dados colhidos no ano de 2011 (antes, portanto, da aprovação do Novo Código de Processo Civil e da 

implementação das recentes reformas processuais destinadas a racionalizar o sistema de justiça brasileiro, a 

exemplo da própria previsão de acordos de não persecução cível em ações de improbidade administrativa), apurou-

se que o tempo médio de duração dos processos relativos a atos de improbidade administrativa na Justiça Federal, 

compreendido entre o recebimento da ação e a data do julgamento definitivo, foi contabilizado em 4 anos e 11 

meses naquele ano, enquanto na Justiça Estadual o tempo de julgamento verificado foi de 6 anos e 6 meses. 
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federados, por lei ou ato administrativo próprio (inclusive no âmbito de seus programas de 

integridade), formas de reconhecimento interno do servidor que denunciar atos de corrupção ou 

ilícitos praticados no órgão público que em algum tipo de responsabilização (administrativa, civil 

ou penal) dos agentes envolvidos, independentemente da recuperação de ativos (até mesmo porque 

nem todos os atos de corrupção importam em prejuízo ao erário). 

Antes da aprovação da Lei nº 13.964 (“Pacote Anticrime”), havia diversos projetos de lei 

em tramitação na Câmara dos Deputados destinados à instituição de mecanismos de recompensa 

ao informante e outras medidas relacionadas ao recebimento e processamento de denúncias de 

corrupção e outros ilícitos contra a administração pública. Dentre eles, destacam-se: o Projeto de 

Lei nº 1.701, de 2011, que visa instituir o Programa Federal de Recompensa e Combate à 

Corrupção, prevendo recompensa pecuniária (de até 10% sobre o valor recuperado) em favor do 

informante que apresente denúncia junto ao Ministério Público ou Tribunais de Conta, além de 

disciplinar o processo (administrativo) para habilitação ao crédito devido ao informante; e o Projeto 

de Lei nº 3.506, de 2012 (apensado ao Projeto de Lei nº 3.760, de 2004), que também prevê o 

pagamento de recompensa, no valor de 1% do valor recuperado, à pessoa ou ao grupo de pessoas 

que delatar a prática de crime contra a administração pública. Acredita-se que, com a aprovação do 

“Pacote Anticrime”, não haverá mais interesse na aprovação dos referidos projetos, porquanto 

destinados precipuamente à instituição de recompensa financeira ao informante, o que já foi 

contemplado na lei recém aprovada. 

Além deles, o Projeto de Lei do Senado nº 362, de 2015, já retirado de tramitação, previa 

medidas de proteção e de incentivo a trabalhadores que denunciassem a prática de crime, ato de 

improbidade, violação de direitos trabalhistas ou qualquer outro ilícito verificado no âmbito da 

relação de trabalho. 

O Projeto de Lei nº 3.165, de 2015, por sua vez, ainda em tramitação na Câmara dos 

Deputados, é o que, de fato, representa uma proposta de implementar uma legislação 

whistleblowing no Brasil, prevendo, de forma bastante detalhada, um conjunto de medidas 

destinadas à proteção e compensação (laboral e financeira) ao indivíduo que, de boa-fé, em prol do 

interesse público, proceda à revelação de informações de que tenha conhecimento capaz de ensejar 

ou auxiliar a apuração, o processamento e o julgamento de ato comissivo ou omissivo que configure 

crime ou ato de improbidade administrativa, aplicando-se tanto ao setor público quanto privado. 

Diante da aprovação do “Pacote Anticrime”, resta saber se haverá interesse parlamentar na 
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aprovação do referido projeto, o qual, uma vez convertido em lei, aperfeiçoaria a legislação 

whistleblowing no Brasil, suprindo inúmeras lacunas.  

De toda sorte, apesar de tratar do assunto de forma ainda superficial, a Lei nº 13.964 

representou um grande avanço, na medida em que, superando anos de déficit legislativo, finalmente 

inaugurou um regime de proteção e estímulo a denunciantes no setor público brasileiro, instituindo 

normas gerais que deverão balizar a regulamentação do sistema whistleblowing pelos entes 

federados, seus órgãos e entidades da administração direta e indireta. 

Conforme já pontuado, algumas medidas de proteção e estímulo previstas na novel lei 

possuem aplicabilidade imediata, não devendo a ausência de regulamentação servir de óbice à 

tutela do servidor público denunciante, nos termos estabelecidos pela lei federal. Ademais, é 

possível afirmar que o tratamento conferido pela referida lei à matéria sinaliza a opção legislativa 

de incentivar, ainda que tacitamente, a implementação de programas de conformidade pelos órgãos 

e entidades públicas, de modo a conferir maior efetividade ao sistema whistleblowing e à própria 

persecução da corrupção pública, conforme será analisado na seção seguinte. 

Além disso, considerando que a Lei nº 13.964 aplica-se somente ao setor público, 

remanesce a necessidade de aprovação de uma legislação disciplinando o whistleblowing no setor 

privado, estabelecendo as medidas de proteção laboral, os estímulos, os deveres de cooperação das 

pessoas jurídicas de direito privado com os órgãos oficiais responsáveis pela apuração e persecução 

de ilícitos e os benefícios penais, administrativos e civis advindos da existência de programas 

efetivos de conformidade (no âmbito dos quais inserem-se os canais internos de denúncias), dentro 

da lógica do private law enforcement. 

Nesse sentido, a Lei nº 12.846 (Lei Anticorrupção), ao instituir regime próprio de 

sancionamento das pessoas jurídicas por atos de corrupção, trouxe importantes balizas, conforme 

também será melhor abordado na seção seguinte. Contudo, tal lei não dispõe de mecanismos de 

fomento e proteção à denunciação de ilícitos pelos funcionários da organização ou pelo público em 

geral, reforçando a necessidade de uma legislação whistleblowing para o setor privado no Brasil. 
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4 PUBLIC COMPLIANCE COMO INSTRUMENTO DE EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA DE 

ESTÍMULO E PROTEÇÃO A DENUNCIAÇÃO DE ATOS DE CORRUPÇÃO NO 

BRASIL 

 

Conforme exposto nas seções anteriores, a experiência internacional vem consolidando 

nas últimas décadas novos parâmetros para o combate à corrupção, tendo como pressuposto a 

necessidade de reduzir as cifras ocultas em relação a tal modalidade delituosa, assim como 

aprimorar os mecanismos de controle preventivo do fenômeno corruptivo. 

Considerando o caráter transnacional da corrupção, diversos organismos internacionais 

envidaram esforços para solidificar mecanismos de cooperação entre os países, de modo a impedir 

que barreiras físicas, tecnológicas e burocráticas continuassem a representar óbice ao 

enfrentamento a tal espécie delitiva, a qual se opera cada vez mais em nível global. 

Como corolário da cooperação internacional, tornou-se premente a uniformização de 

ferramentas de combate à corrupção, reforçando a importância das agências e órgãos internacionais 

na disseminação de técnicas de detecção, apuração e controle (preventivo e repressivo) do 

fenômeno corruptivo, tanto na esfera pública quanto privada, dada a intersecção entre ambas. 

Assim, determinados valores e preceitos ganharam proeminência, erigindo-se ao status de 

princípios universais de gestão pública, posto que dotados de imprescindibilidade para o controle 

da corrupção pública na era da governança democrática, como é o caso da transparência dos atos 

emanados pelo poderes públicos constituídos, a descentralização (e consequente democratização) 

do controle dos atos da administração pública (pressupondo maior engajamento popular na 

fiscalização do exercício do poder pelos representantes), além de ações que assegurem maior 

integridade na condução dos assuntos de interesse público, aprimorando o grau de 

comprometimento ético dos gestores e dos cidadãos em relação a questões que envolvam bens e 

interesses da coletividade. 

Devido à racionalidade própria dos crimes de corrupção e demais delitos associativos 

praticados com abuso de poder ou no curso de atividades empresariais, a política criminal 

internacional passou a considerar imprescindível a contribuição de particulares inseridos no 

contexto da atividade ilícita, por se tratar, muitas vezes, da única fonte de informações necessárias 

para a detecção e apuração de determinados ilícitos praticados sob o manto do sigilo, mediante 

sofisticadas técnicas de dissimulação e encobrimento, frequentemente somente suplantável com a 
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colaboração de agentes (internos ou externos) que disponham de algum conhecimento acerca das 

condutas delituosas (ainda que não sejam partícipes do esquema). 

Dessa forma, sob uma perspectiva instrumental do direito (BOBBIO, 2007), consagraram-

se nas últimas décadas fórmulas movidas pela lógica denominada “o porrete e a cenoura” (sticks 

and carrots), que visam conjugar elementos dissuasórios de comportamentos indesejáveis (sanções 

punitivas) com estímulos positivos para incentivar comportamentos que sejam desejáveis sob o 

ponto de vista do interesse público (sanções premiais) (CANETTI, 2019, p. 54-55). 

Outrossim, partindo de uma abordagem econômica das sanções penais e da criminalidade 

(BECKER, 1968), ao pressupor a racionalidade própria da macrodelinquência econômica e da 

criminalidade organizada, o sistema de justiça criminal consolidou novos instrumentos destinados 

a suplantar a lei do silêncio e a incrementar os custos e riscos relacionados às atividades ilícitas, 

como é o caso dos institutos da colaboração premiada, do acordo de leniência e do whistleblowing 

(com a diferença de que, neste último caso, o particular não integra o esquema delituoso, embora 

detenha informações sobre os atos ilícitos praticados por terceiros). 

Especificamente em relação ao whistleblowing (que constitui o objeto de estudo deste 

trabalho), inúmeras reformas legislativas foram implementadas nos últimos anos por diversos 

países visando à implementação de sistemas legais de incentivo e proteção aos particulares que 

detenham informações valiosas sobre atos ilícitos praticados, de forma clandestina, por agentes 

públicos e/ou privados no curso de suas atividades. 

Nesse contexto, muitos países, seguindo a experiência norte-americana, optaram por 

compartilhar com as entidades privadas a função de fiscalizar irregularidades cometidas por seus 

funcionários no seio de suas próprias atividades empresariais, concedendo-lhes, em troca, 

benefícios penais caso demonstrem ter implementado sistemas efetivos de controle e prevenção de 

ilícitos, sob a ótica do private law enforcement (NIETO MARTIN, 2014; RAGUÉS I VALLÈS, 

2013). 

Com isso, os países que adotaram essa nova perspectiva no enfrentamento à corrupção 

passaram a incentivar (de forma regulamentada, dado o evidente interesse público) a instituição de 

programas de compliance (conformidade) por entidades privadas que evidenciassem o 

compromisso de prevenir ilícitos e cooperar com o Estado no combate à corrupção e outros delitos 

praticados no curso de suas atividades. 
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À semelhança do que ocorreu no setor privado, ultimamente vem ganhando força a 

implantação de programas de compliance também no setor público, já sendo realidade em muitos 

países a existência de mecanismos destinados a garantir a integridade institucional de entidades 

públicas como etapa essencial do processo de aprimoramento dos sistemas de combate à corrupção, 

mormente sob o aspecto preventivo, sendo esta uma das possíveis formas de institucionalização de 

medidas de proteção e estímulo a denunciação de ilícitos. 

Apesar das tentativas de uniformização de conceitos e institutos pelos organismos 

internacionais, a incorporação de novas ferramentas pelos países que se comprometeram a 

aprimorar seus sistemas de enfrentamento à corrupção perpassa, necessariamente, pela observância 

dos ordenamentos jurídicos internos e da realidade socioeconômica, o que impede a mera 

reprodução de fórmulas universais que não levem em consideração as peculiaridades locais e 

regionais. 

Ainda que a experiência internacional tenha reconhecido a implementação de mecanismos 

de proteção e estímulo a denunciação de atos de corrupção como uma necessidade global, é 

inegável que a forma de internalização de tais medidas é bastante diversificada, dependendo do 

sistema judicial adotado por cada país e, sobretudo, do grau de corrupção observado nas esferas 

públicas e privadas, além dos níveis de comprometimento ético e engajamento social dos 

particulares em relação a questões de interesse coletivo. 

Sendo assim, serão analisadas nesta seção as características do fenômeno corruptivo no 

Brasil e alguns aspectos relacionados à forma de percepção da corrupção por agentes públicos, 

tendo como parâmetro os resultados de pesquisa empírica realizada no Estado de Goiás, o que 

permitirá perquirir quais medidas de estímulo e proteção se revelam mais apropriadas (e, portanto, 

devem ser priorizadas), assim como avaliar se a institucionalização de tais medidas por meio de 

programas de integridade implementados pela administração pública (public compliance) constitui, 

de fato, instrumento dotado de aptidão para conferir efetividade à política de fomento à 

denunciação de práticas corruptas no setor público brasileiro. 

 

4.1 Corrupção sistêmica e seus reflexos nas instâncias de controle 

 

É inegável que a corrupção possui raízes históricas, relacionando-se a aspectos da 

formação sociocultural de um povo ao longo da sua história. E a maior evidência disso é que, apesar 
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de algumas condutas serem condenadas de forma universal (como a cobrança de propina, por 

exemplo), determinados comportamentos tipicamente corruptos são mais ou menos reprováveis e 

inspiram reações sociais distintas, de acordo com o lugar e o contexto em que são praticados 

(FERREIRA FILHO, 1991, p. 7; KLITGAARD, 1988, p. 62-64). 

Dada a sua importância acadêmica, o tema despertou (e continua despertando) o interesse 

de historiadores e sociólogos que se dedicaram a apontar as origens históricas e bases sociológicas 

da corrupção no Brasil, sendo normalmente apontada como a causa determinante do problema 

aspectos relacionados à colonização brasileira e à formação do nosso povo. 

Alguns autores, ao estudar as relações de poder em que se funda o Estado brasileiro, com 

forte inspiração na teoria weberiana,28 reconheceram a existência de relações de dominação 

tipicamente tradicionais nos postos da administração burocrática brasileira, que se manifestam 

mediante a cooptação das estruturas administrativas para servir a interesses pessoais daqueles que 

exercem o poder político, mediante fisiologismo e aparelhamento da administração pública, que 

constituiriam o sustentáculo da corrupção endêmica. 

A propósito, Sérgio Buarque de Holanda (2014, p. 175-176), em sua obra “Raízes do 

Brasil”, em que apresentou o tipo ideal por ele cunhado de “homem cordial”, reconheceu, ao longo 

da história brasileira, o predomínio constante de interesses particulares mesmo perante as 

instituições democráticas, fundadas na impessoalidade e em princípios “neutros e abstratos”, sendo 

aspecto marcante da sociedade brasileira uma ética de fundo emotivo, motivada por padrões 

domésticos e patriarcais.29 

                                                 
28  Ao tratar sobre as relações de dominação (concebidas como forma de manifestação do poder) e observando a 

pretensão de legitimidade que todas elas almejam despertar, assim como o quadro administrativo destinado a 

garanti-las, Max Weber reconhece três tipos de dominação: legal, tradicional e carismática. O tipo puro de 

dominação legal extrai sua legitimidade de estatutos e preceitos jurídicos, manifestando-se de forma mais comum 

por meio de um quadro administrativo burocrático, marcado pela existência de cargos dispostos de maneira 

hierarquizada, compostos por funcionários qualificados tecnicamente e submetidos a um sistema rígido de 

disciplina e controle do serviço, constituindo a “administração burocrática pura” marca dos Estados modernos 

ocidentais (WEBER, 2015). 

Ao estudar historicamente as relações de dominação, Weber adverte que nenhum dos tipos ideais existiu de forma 

realmente “pura”, reconhecendo que, em algumas nações, durante certo período, houve uma combinação de uma 

estrutura administrativa racional e burocrática com formas políticas mais arcaicas, lastreadas em mecanismos de 

dominação tradicional de cunho patrimonialista (WEBER, 2015). 
29  Nesse sentido, estudos internacionais dedicados à análise da corrupção em países em desenvolvimento reconhecem 

que a prevalência em determinadas sociedades do personalismo e da amizade, em que a lealdade dirigida à família 

e amigos sobrepõe-se à lealdade ao governo e instituições públicas, possui importante efeito no nível de corrupção 

(KLITGAARD, 1988, p. 62). 
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Enquanto para Sérgio Buarque de Holanda o patrimonialismo30 brasileiro caracteriza-se 

pela penetração da estrutura de tipo familiar na ordenação do Estado, fazendo com que as relações 

pessoais prevaleçam onde deveriam imperar relações impessoais, típicas de sociedades modernas, 

para Raymundo Faoro, outro importante historiador brasileiro que tentou explicar as raízes da 

sociedade brasileira à luz da teoria weberiana, ao adotar a ideia de “capitalismo politicamente 

orientado”, o patrimonialismo brasileiro seria um elemento da cultura nacional trazido por nossos 

colonizadores ibéricos e que contaminou profundamente nossas instituições, tornando-as atrasadas 

(COUTO, 2016, p. 109). 

Em sentido semelhante, Simon Schwartzman (2007) identificou a estrutura 

patrimonialista do Estado brasileiro como fator inibitório do estabelecimento de uma burocracia 

profissionalizante, nos termos conceituados por Weber, servindo a administração pública 

brasileira, com seus infindáveis postos, apenas como aparato de acomodação de pessoas sem o 

devido preparo técnico que desejam obter proveitos pessoais. Segundo o autor, 

 

Isso significa que a administração pública é vista como um bem em si mesmo, e a 

organização governamental tem as características de um patrimônio a ser explorado, e não 

de uma estrutura funcional a ser acionada para obtenção de fins heterônimos. Uma vez 

que posições se tornam mais importantes que funções, o setor público tende, naturalmente, 

a inchar. Esse tipo de administração patrimonial tende a ser incompatível com participação 

política ativa e respostas governamentais eficientes a demandas da sociedade. 

(SCHARTZMAN, 2017, p. 60). 

 

Para o referido autor, para superar o  que ele denomina de estado de “cooptação política”, 

é crucial uma dupla transformação, que conduziriam a um “novo pacto social” entre Estado e 

sociedade: do lado do Estado, é preciso que ele abandone suas raízes patrimoniais, que torna as 

estruturas de poder ineficientes e autoritárias, dando lugar a uma administração mais moderna, 

eficiente e aberta a informações e inovações; do lado da sociedade brasileira como um todo, é 

necessário que evolua de modo a consolidar a ideia de prevalência de interesses coletivos sobre os 

privados, construindo condições para o desenvolvimento e implantação de um sistema 

representativo mais real e diversificado. 

O que todas essas interpretações possuem em comum é a constatação, a partir do conceito 

de patrimonialismo, de que a formação política e social do Brasil sempre esteve marcada pela 

                                                 
30  O patrimonialismo é caracterizado pelo poder de um grupo privilegiado (estamento) que se apropria do espaço 

público como se este fosse privado, transformando em privada a propriedade que pertence à esfera pública 

(COUTO, 2016, p. 107). 
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ausência de uma delimitação entre o público e o privado, o que explicaria o “atraso” brasileiro em 

relação a outros países que souberam, ao longo de sua história, superar o estamento burocrático em 

prol de uma sociedade com contornos mais avançados, em que a relação entre Estado e sociedade 

encontra-se consolidada em bases verdadeiramente democráticas. 

Sob outra ótica, de cunho revisionista, Jessé Souza (2017, p. 208) trouxe importante crítica 

à utilização do patrimonialismo para explicar a formação brasileira, por entender que tal conceito 

termina por substituir, de forma indevida, a escravidão como núcleo explicativo da nossa formação, 

que seria, segundo ele, a principal base do poder social da sociedade brasileira, a qual, ainda hoje, 

reproduz padrões de sociabilidade escravagistas. 

Ancorado na ideia de herança escravocrata, o autor pondera que a noção de 

patrimonialismo utilizada pelos “teóricos do atraso brasileiro”, ao associar a apropriação do público 

pelo privado somente ao exercício do poder estatal, termina por escamotear a existência de outros 

interesses privados organizados que atuam fora do Estado, encobrindo a ação de uma elite real e 

igualmente perniciosa, que está no mercado (SOUZA, 2017, p. 208). Com isso, Jessé Souza trouxe 

uma enorme contribuição para o estudo da corrupção no Brasil, ao realçar alguns aspectos da 

formação social brasileira e relevantes formas de dominação, exercidas pela elite econômica, o que 

permitiu o redirecionamento do interesse acadêmico para a corrupção privada.  

De fato, embora historicamente associada ao Estado, é indubitável que a corrupção 

também se verifica no setor privado, levando estudiosos e profissionais a se debruçarem cada vez 

mais em relação a tal fenômeno. E os maiores e mais recentes escândalos de corrupção ocorridos 

no Brasil (a exemplo da Lava Jato) revelaram, de forma escancarada, a relação simbiótica entre a 

corrupção pública e privada, como faces de uma mesma moeda. 

Destarte, a análise da corrupção no Brasil deve, necessariamente, levar em consideração 

não apenas a sua íntima relação com o Estado, mas, também, a sua interseção com o setor privado 

e as formas simbióticas de apropriação de bens públicos por agentes particulares que, dentro ou 

fora do Estado, exercem algum tipo de poder. 

Sem descurar a importância, sobretudo acadêmica, de todos os estudos acima citados e 

das valorosas tentativas de identificar as raízes sociológicas e históricas da corrupção no Brasil, 

partilhamos do entendimento de que a corrupção, apesar de sua historicidade, é um fenômeno 

indissociavelmente relacionado à atual conjuntura social, econômica, política e jurídica de uma 

nação. Por isso, conforme adverte Robert E. Klitgaard (1988), diferenças culturais ou herança 
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colonial não podem ser usadas como a principal explicação para as diferentes formas de percepção 

da corrupção entre países. 

Assim, na linha do que defende parte da doutrina, entendemos que os elevados índices de 

corrupção no Brasil possuem como fatores determinantes as inúmeras fragilidades nos sistemas 

político e judicial brasileiros, bem como as falhas legislativas e vulnerabilidades estruturais dos 

órgãos administrativos e das instâncias formais de controle (FURTADO, 2015, p. 19). 

Nessa toada, o estudo da corrupção e, sobretudo, a definição de políticas públicas 

destinadas a conter o problema perpassa pelo reconhecimento de tais falhas estruturais que apontam 

para o caráter sistêmico da corrupção no Brasil. 

Adotando interessante distinção entre modernidade periférica e modernidade central, 

Marcelo Neves (2018) conceitua a corrupção sistêmica como aquela que opera no campo estrutural 

(e não somente no campo operativo, de caráter eventual e momentâneo), atuando no plano da 

estabilização de expectativas, sendo típica de países de modernidade periférica, onde ocorre o que 

ele denomina “exclusão constitucional”, caracterizada por profundas desigualdades no acesso ao 

sistema jurídico e aos bens e interesses por ele tutelados, como se verifica no Brasil. 

Para o autor, a corrupção sistêmica, por operar no campo estrutural (afetando diversos 

sistemas e culminando na sobreposição dos códigos político e econômico sobre o jurídico), torna 

as estruturas incapazes de reagir frente ao fenômeno corruptivo, que assume caráter “patológico”. 

Com efeito, o grande problema da corrupção sistêmica é a sua institucionalidade, na 

medida em que comportamentos ilícitos terminam por serem normalizados, criando uma espécie 

de código informal que contamina os diversos segmentos da sociedade e consolida a ideia de que 

a obtenção de proveitos pessoais às expensas do erário e da coletividade constitui regra, e não 

exceção, o que acaba inibindo o comportamento daqueles que não compactuam com essa visão 

(FURTADO, 2015, p. 58). 

A ineficiência estatal, em todas as suas esferas (legislativa, administrativa e jurisdicional), 

característica da corrupção sistêmica, constitui importante fator de proliferação de condutas 

desviantes,  porquanto, uma vez transformadas as práticas corruptas em comportamento habitual, 

possuem dimensão ainda mais deletéria à organização estatal, ensejando o surgimento de códigos 

paralelos de condutas, à margem da lei e da razão, que paulatinamente se incorporam aos padrões 

de normalidade dos indivíduos integrantes de determinada instituição e da sociedade em geral, 
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criando uma situação de absoluta permissividade à corrupção, de difícil reversão  (GARCIA, 2003, 

p. 109-110). 

Como resultado, estabelece-se no âmbito da administração pública uma cultura de pouco 

apreço à moralidade e à eficiência administrativa, assim como as instâncias de controle (formais e 

informais) veem-se pouco capazes de conter o fenômeno corruptivo, dada a impossibilidade real 

de fazer com que determinados preceitos normativos sejam concretizados (e, assim, superar o 

caráter simbólico que assumem em países onde a corrupção opera no campo estrutural, como é o 

caso do Brasil). 

No lado da sociedade, por sua vez, cria-se um ambiente de maior tolerância em relação à 

corrupção administrativa e política, que terminam se reproduzindo também na vida cotidiana dos 

cidadãos, por meio de pequenos desvios de conduta corriqueiros que se mostram deletérios aos 

padrões éticos da população em geral. E essa baixa reprovabilidade social da corrupção pública 

traz inegáveis reflexos para as estruturas de controle (sejam elas administrativas, judiciais ou 

políticas), que, devido à fraca recriminação no seio da sociedade e à fragilidade do sistema 

democrático e eleitoral brasileiro (que muitas vezes resultam na recondução a cargos públicos, por 

meio do voto, de agentes reconhecidamente corruptos), perdem um dos principais componentes de 

sua efetividade. Em artigo publicado há quase três décadas (mas ainda atual) Manoel Gonçalves 

Ferreira Filho (1991, p. 15) descreve bem esse fenômeno:  

 

Talvez o fator que, no Brasil, mais favorece a corrupção seja a tolerância da sociedade 

para com ela. 

Evidentemente, não falta no país uma minoria de sensibilidade suficiente para indignar-se 

com a corrupção. Se não a aprova, contra ela não é tomada de indignação. Daí ser 

relativamente fraca a reprovação social, que, como já se apontou, é a mais forte sanção da 

corrupção. 

A prova disto não é difícil. Ela está no fato de que homens públicos, cuja corrupção seja 

flagrante, se elegem e reelegem para altos postos. Isto se traduz nas campanhas no estilo 

“rouba, mas faz”... E tudo se exprime em diversas historietas políticas, que correm à boca 

pequena, nas quais se entrevê que a acusação de corrupção não é grave, ou pelo menos é 

menos grave do que outras, as quais em si mesmas não traduziriam defeito de caráter do 

governante. 

 

Compreender a corrupção e o seu caráter sistêmico é fundamental para a concepção de 

políticas públicas destinadas a reverter esse estado de (quase) absoluta incapacidade de reação 

institucional. A criação de sistemas anticorrupção pressupõe a constatação de que somente por 

meio de reformas estruturais capazes de inverter a lógica que normaliza a apropriação do interesse 

privado (individual) sobre o  público (coletivo) e, assim, romper a ampla permissividade em relação 
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a comportamentos corruptos, torna-se possível exercer algum controle sobre tais atos, de modo que 

sobre eles recaia forte repulsa social, conferindo maior poder reativo aos indivíduos que não 

compactuem com desvios éticos.  

 

4.2 Sistemas anticorrupção à luz da racionalidade da ação humana 

 

Devido à marcante influência de Sutherland para a compreensão da racionalidade própria 

dos crimes de colarinho branco e, posteriormente, de inúmeras teorias que, na linha de Gary Becker 

e outros teóricos, introduziram importantes fórmulas para explicar a criminalidade e os 

componentes dissuasórios das sanções penais, observa-se nas últimas décadas a tentativa de 

analisar a corrupção por intermédio de teorias econômicas. 

Desde que o assunto ganhou protagonismo acadêmico e na política criminal em nível 

internacional, as iniciativas de combate à corrupção partem do pressuposto de que a prevenção do 

fenômeno corruptivo depende da introdução de estímulos positivos e dissuasórios que sejam 

capazes de influenciar a ação dos indivíduos, reduzindo os benefícios e aumentando os riscos das 

atividades ilícitas, sob a lógica da racionalidade do comportamento humano (BECKER, 1968; 

KLITGAARD, 1988; PERSSON; ROTHSTEIN; TEORELL, 2013; ROSE-ACKERMANN; 

PALIFKA, 2016; VANUCCI, 2017). 

Com evidente inspiração na rational choice theory, uma das mais célebres teorias que 

influenciaram a concepção e implementação de grande parte das iniciativas contemporâneas de 

combate à corrupção foi o modelo teórico conhecido por principal-agente. Essa teoria, de matriz 

econômica, decorre de um estudo de empresas norte-americanas e britânicas na década de 1970 

realizado por Michael C. Jensen e William H. Mecklin, que identificou que o agente contratado 

pelo sócio de uma empresa para administrá-la tende a agir em benefício próprio a fim de maximizar 

suas vantagens (maiores salários, maior estabilidade, mais poder etc.) em detrimento dos interesses 

da empresa e seus acionistas, valendo-se do acúmulo de informações que passa a deter em razão 

do cargo (ZENKNER, 2018, p. 104). 

A relação principal-agente pode ser adaptada a uma série de situações que envolvam a 

delegação de poderes/atividades com algum grau de subordinação, como são exemplos as relações 

entre o eleitorado e os agentes eleitos, entre funcionários de alto escalão e seus subordinados, os 

acionistas e os diretores e executivos de uma grande companhia etc. (CARSON; PRADO, 2018, p. 



93 

 

 

177). Por isso, trata-se de modelo que, com algum grau de abstração, consegue representar bem o 

problema da corrupção, embora possua algumas limitações que levaram à sua superação como base 

teórica norteadora de políticas públicas anticorrupção, conforme será demonstrado um pouco mais 

adiante. 

Transportado para o estudo do fenômeno corruptivo, o modelo do principal-agente baseia-

se na premissa de que a corrupção ocorre quando há (1) assimetria de informações e (2) divergência 

de interesses entre aquele que delega uma função (principal) e o agente (encarregado pelo principal 

de desempenhar a atividade delegada), fazendo com que este termine por trair os interesses daquele 

em seu próprio benefício (PERSSON; ROTHSTEIN; TEORELL, 2013, p. 452). 

De acordo com essa teoria, um agente será corrupto quando, em sua percepção, os 

benefícios provenientes de sua conduta ilícita (por exemplo, a obtenção de renda extra, a título de 

de propina, para executar um serviço pelo qual já é remunerado pelo principal) superarem os custos 

dessa atividade ilegal (KLITGAARD, 1988, p. 69). 

Os custos relacionados à conduta ilícita que o agente leva em consideração para a prática 

de um ato corrupto, segundo Robert E. Klitgaard, compreendem os custos econômicos (geralmente 

relacionados à perda do proveito individual extra caso opte por não praticar o ilícito), os riscos de 

ser descoberto e punido, bem como os custos morais, que dependem dos padrões éticos, culturais 

e religiosos do indivíduo (1988, p. 69). De acordo com o autor, esse custo moral do comportamento 

corrupto aproxima-se a zero para pessoas inescrupulosas em comunidades altamente corruptas 

(KLITGAARD, 1988, p. 69). 

O cálculo do agente pode ser assim sintetizado: a prática do ato corrupto valerá a pena se 

o valor da propina, subtraído do custo moral e da probabilidade de ser descoberto e punido, superar 

o salário do agente somado à satisfação de não ser corrupto (KLITGAARD, 1988, p. 69). 

O problema, segundo essa teoria, consiste justamente no fato de o principal deter pouca 

informação sobre as atividades que o agente exerce em seu nome (algo comum no setor público), 

o que impede que ele exerça o controle de forma adequada, já que não possui pleno conhecimento 

da produtividade marginal do agente e do seu comportamento gerador de externalidades 

(KLITGAARD, 1988, p. 70). E, como consequência dessa assimetria de informações, o agente 

passa a deter maior poder de decisão para trair os interesses do principal e agir de acordo com seus 

próprios interesses. De acordo com o referido autor, a corrupção obedece à seguinte fórmula: 

corrupção = monopólio + discricionariedade – responsabilização (KLITGAARD, 1988, p. 75). 
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Assim, Klitgaard (1988, p. 74-93) sugere, como política estratégica para lidar com os 

problemas decorrentes dessa assimetria de informações e da tendência de o agente trair os 

interesses do mandante, um modelo baseado em cinco grupos de medidas, assim classificados: 1) 

seleção de agentes (o principal deve priorizar a contratação de pessoas tecnicamente capazes e, 

sobretudo, honestas, mormente para o exercício de funções que inevitavelmente envolvam poder 

discricionário); 2) alteração de recompensas e punições (para tornar mais atrativo para os agentes 

serem produtivos e combaterem a corrupção, e menos atrativo envolverem-se em ilícitos, 

abrangendo inclusive estratégias de persuasão moral, projetadas para induzir mudanças voluntárias 

no comportamento, mediante pressão pública decorrente da divulgação e da pressão 

institucionalizada dos colegas); 3) coleta de informações (quanto mais informações o principal 

tiver acesso, mais condições ele terá para impedir a corrupção, aumentando as chances de que ela 

seja detectada e punida);31 4) reestruturação da relação principal-agente-cliente (mudanças 

organizacionais visando reduzir as oportunidades de corrupção, mediante redução do monopólio e 

discricionariedade do agente e aumentar a possibilidade de sua responsabilização); 5) mudança de 

atitudes acerca da corrupção (devem ser adotadas medidas destinadas a aumentar os chamados 

“custos morais da corrupção”, não apenas tornando as penas mais elevadas, mas, sobretudo, 

implementando políticas que influenciem o comportamento dos agentes, o que incluem a criação 

de códigos de éticas para induzir reformas da cultura organizacional). 

Muitas iniciativas de combate à corrupção utilizaram, como base teórica, o modelo do 

principal-agente, que inspirou fortemente a criação de políticas públicas destinadas a conter o 

fenômeno corruptivo, incluindo a própria concepção de programas de compliance (ZENKNER, 

2018, p. 105). 

Contudo, a teoria do principal-agente possui algumas evidentes limitações, sobretudo ao 

partir da premissa de que o problema da corrupção atrela-se exclusivamente ao agente, presumindo 

que o principal (mandante) necessariamente irá atuar para combater o problema, o que nem sempre 

acontece (PERSSON; ROTHSTEIN; TEORELL, 2013, p. 452). Em ambientes onde a corrupção 

se manifesta de forma endêmica, como é o caso de muitos países tomados por redes de nepotismo, 

em que as elites políticas são as principais beneficiárias dos esquemas de corrupção, parece haver 

uma notável falta de mandantes benevolentes e uma carência de incentivos para expor os desvios 

                                                 
31  Dentro dessa estratégia, inserem-se as medidas para cultivar e proteger a atuação de whistleblowers, bem como a 

criação de canais de denúncias (KLITGAARD, 1988, p. 85). 
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e conter o fenômeno corruptivo, tornando o modelo do principal-agente praticamente inútil nesses 

casos (CARSON; PRADO, 2018, p. 178; PERSSON; ROTHSTEIN; TEORELL, 2013, p. 452). 

O próprio Klitgaard (1988) reconhece em sua obra que a concepção de políticas públicas 

e a adoção de ações efetivas de combate à corrupção não prescindem da presença de uma liderança 

comprometida com a causa e de vontade política, o que é algo particularmente difícil em contextos 

de corrupção sistêmica, marcados por grandes vulnerabilidades do sistema político-eleitoral e baixa 

reprovabilidade social da corrupção. 

Ademais, a própria premissa de que a simples correção das assimetrias de informações, 

dotando os mandantes de maior capacidade para monitorar e punir seus agentes, parece equivocada, 

como demonstram os fartos exemplos de reeleição de políticos comprovadamente corruptos 

(CARSON; PRADO, 2018, p. 178). 

Por tudo isso, parece correta a conclusão de que as bases da teoria do principal-agente, se 

aplicadas isoladamente, são incapazes de explicar satisfatoriamente o fenômeno da corrupção e 

oferecer soluções adequadas (ZENKNER, 2018, p. 106), embora também não se possa negar a sua 

importância para a guinada na condução do problema e sua grande contribuição para a idealização 

de sistemas anticorrupção. 

Diante das limitações da teoria do principal-agente, outros modelos teóricos, também 

ancorados em bases econômicas, passaram a ser adotados, com destaque para o estudo da corrupção 

como um problema de ação coletiva. 

Para uma melhor compreensão do porquê indivíduos continuam engajados em práticas 

ilícitas mesmo conhecendo o significado de suas condutas e detendo informações necessárias para 

agirem de forma diferente, parte da doutrina especializada reconheceu a necessidade de incorporar 

ao estudo da corrupção a análise de aspectos relacionados ao nível da motivação individual 

(PERSSON; ROTHSTEIN; TEORELL, 2013, p. 455). 

Inspirada na teoria da ação coletiva, conforme estudo publicado originalmente pelo 

economista e cientista social norte-americano Mancur Olson em 1965, a análise da corrupção como 

um problema de ação coletiva parte do pressuposto de que a ação individual baseia-se em 

expectativas compartilhadas sobre o comportamento alheio (OSTROM, 1998; PERSSON; 

ROTHSTEIN; TEORELL, 2013). 

Segundo a lógica da ação coletiva, os indivíduos, como agentes extremamente racionais, 

tendem a minimizar os custos individuais para prover o bem coletivo, na medida em que sabem 
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que a ausência de seu esforço individual trará pouco (ou nenhum) reflexo para o benefício comum. 

Por outro lado, os demais agentes bem-intencionados passam a sentirem-se desestimulados em 

prover o benefício coletivo, ao se darem conta de que alguns indivíduos se beneficiam de seus 

esforços individuais sem atuarem em prol do grupo. Com isso, o benefício coletivo termina por 

não ser atingido em seu grau máximo. 

 

Embora todos os membros do grupo tenham consequentemente um interesse comum em 

alcançar esse benefício coletivo, eles não têm nenhum interesse comum no que toca a 

pagar o custo desse benefício coletivo. Cada membro preferiria que os outros pagassem 

todo o custo sozinhos, e por via de regra desfrutariam de qualquer vantagem provida que 

tivessem ou não arcado com uma parte do custo. (OLSON, 2015, p. 33). 

 

De acordo com Olson (2015, p. 48), “quanto maior for o grupo, mais longe ele ficará de 

atingir o ponto ótimo de obtenção do benefício coletivo e menos provável será que ele aja para 

obter a quantidade mínima desse benefício”. 

Um bom exemplo de problema de ação coletiva está na relação Estado-contribuinte. O 

contribuinte sabe que, mesmo se deixar de pagar impostos, continuará usufruindo dos serviços 

públicos da mesma forma que antes e que aqueles que pagam integralmente seus impostos, os 

quais, por sua vez, ao constatarem que muitos contribuintes sonegam imposto, sentem-se 

desestimulados a cumprir à risca suas obrigações fiscais, o que termina prejudicando a arrecadação 

do Estado e afetando a qualidade dos serviços públicos ofertados (ZENKNER, 2018, p. 107). 

Transpostas as bases da teoria da ação coletiva para o estudo da corrupção, chega-se à 

conclusão de que o grau de corrupção percebido em uma sociedade possui efeito determinante no 

comportamento dos indivíduos, na medida em que, em contextos marcados por elevados índices 

de corrupção, o agir corrupto passa a ser o comportamento esperado e a ação honesta torna-se 

especialmente custosa, fazendo com que poucas pessoas sintam-se dispostas a assumir o “preço” 

de serem honestas e insurgirem-se contra atos antiéticos. 

 

In particular, the rewards of corruption — and hence the strategy any rational actor is 

most likely to opt for — should according to this set of theories be expected to depend 

critically on how many other individuals in the same society that are expected to be 

corrupt. Insofar as corrupt behavior is the expected behavior, everyone should be 

expected to act corruptly, including both the group of actors to whom the principal–agent 

framework refers to as “agents” and the group of actors referred to as “principals". [...] 

Consequently, in a context in which corruption is the expected behavior, monitoring 

devices and punishment regimes should be largely ineffective since there will simply be 

no actors that have an incentive to hold corrupt officials accountable. (PERSSON; 

ROTHSTEIN; TEORELL, 2013, p. 456-457). 
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Segundo essa base teórica, em ambientes altamente corruptos, ao se conceber como mais 

um entre milhões, cada cidadão prefere omitir-se, evitando os custos que arcaria ao engajar-se em 

uma ação (coletiva) em prol da licitude, pois considera que sempre há alguém disposto a agir e, em 

caso de sucesso, o ator inerte não poderia ser privado dos benefícios públicos provenientes da ação 

exitosa, o que explica a baixa capacidade de mobilização dos cidadãos frente à corrupção (GOMES, 

2010, p. 29). 

Na medida em que as pessoas em geral esperam umas das outras que sejam corruptas, os 

custos relativos (e até mesmo absolutos) de agir corretamente e insurgir-se contra atos de corrupção 

são altos. Por tal razão, tornar-se um whistleblower em um contexto onde a corrupção constitui 

regra (e não exceção) termina sendo algo relacionado a riscos extremamente elevados e a baixos 

retornos (PERSSON; ROTHSTEIN; TEORELL, 2013, p. 460). 

Incorporando novos conceitos à teoria da ação coletiva, Elinor Ostrom (1998) sustenta 

que a chave para a compreensão da corrupção (ou qualquer outro “dilema social”, por ela designado 

como aquelas situações nas quais indivíduos fazem escolhas independentes em um contexto de 

interdependência) repousaria nas ideias de “reciprocidade”, “confiança” e “reputação”.32 

Ao compreender que as regras constituem importantes instrumentos para realçar relações 

recíprocas, a autora sustenta que as organizações podem se valer de novos arranjos institucionais 

para resolverem problemas de ação coletiva, estabelecendo normas e motivando seus membros a 

cumpri-las, com adequada punição daqueles que as descumpram, na medida em que um fraco 

sistema de monitoramento e sancionamento desencoraja o cumprimento das regras, favorecendo a 

ação de desertores (OSTROM, 1998, p. 16). Afinal, como também adverte Amartya Sem (2010, p. 

351), “sistemas claros de regras e punições, junto com uma imposição rigorosa, podem fazer 

diferença para os padrões de comportamento”. 

Assim, a teoria da ação coletiva, com o enfoque na reciprocidade trazido por Ostrom, 

constituiu um grande reforço para as bases teóricas em que se assentam os programas de 

conformidade (compliance). 

                                                 
32  Segundo a autora, por “reciprocidade” compreendem-se as normas que os indivíduos aprendem pela socialização 

e experiência de vida; por “confiança” entendem-se as expectativas que os indivíduos mantêm em razão do 

comportamento alheio; e por “reputação” compreendem-se as identidades que os indivíduos criam para projetar 

suas intenções e normas (OSTROM, 1998, p. 14). 
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Como visto acima, a tese central da teoria de Olson é de que grandes grupos dificilmente 

serão eficientes na obtenção do proveito coletivo, porque o indivíduo não possui nenhum incentivo 

para trabalhar pelos interesses do grupo. Segundo ele, somente incentivos independentes e 

“seletivos” estimulam um indivíduo racional a agir em prol do interesse grupal. Por incentivos 

“seletivos” o autor entende como sendo os estímulos que sejam capazes de diferenciar aqueles que 

efetivamente contribuem para a promoção dos interesses do grupo em relação àqueles que não 

colaboram (OLSON, 2015, p. 63). 

Ainda segundo Olson (2015, p. 63), esses incentivos podem ser negativos ou positivos, ou 

seja, podem coagir o indivíduo a agir em prol do interesse coletivo impondo-o alguma punição ou, 

ainda, podem conferir algum tipo de recompensa para aqueles que agirem pelos interesses do 

grupo. 

O próprio autor reconhece que os incentivos não precisam ser necessariamente 

econômicos, na medida em que muitas vezes as pessoas agem motivadas por desejo de prestígio, 

respeito, amizade e outros sentimentos de fundo social ou emotivo, por ele capitulados como 

“incentivos sociais” (OLSON, 2015, p. 72). 

Com efeito, o estudo da racionalidade humana à luz da teoria da ação coletiva e a ideia de 

reciprocidade a ela inerente comunicam-se com o conceito weberiano de ação social, descrita como 

todo e qualquer comportamento humano (incluindo tolerância e omissão) orientado pelo 

comportamento de outros (sejam indivíduos conhecidos, seja uma coletividade indeterminada de 

pessoas). Segundo Weber (2015, p. 15), a ação social pode ser determinada por múltiplos fatores, 

podendo ser orientada pela busca de fins próprios e perseguidos racionalmente pelo indivíduo (ação 

racional referente a fins), pela crença consciente no valor (ético, estético, religioso etc.) de 

determinado comportamento, independentemente do resultado (ação racional referente a valores), 

por sentimentos de afetividade ou forte influência do estado emocional atual do indivíduo (ação 

afetiva) e, finalmente, pela influência do costume arraigado no modo de agir do indivíduo (ação 

tradicional). 

Olson, tal qual Weber, admite a inexistência de uma “racionalidade teleológica pura” 

(concebida apenas como um tipo ideal para medir o grau de racionalidade da ação humana), na 

medida em que diversos outros componentes (emocionais e sociais) podem influenciar o 

comportamento individual, muitas vezes com preponderância do aspecto ético (ou afetivo) em 

relação ao teleológico. Entretanto, a existência de incentivos sociais não contradiz a tese defendida 
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por Olson (2015, p. 73) e demais partidários da teoria da ação coletiva, porquanto, segundo o autor, 

sanções e recompensas sociais funcionam como “incentivos seletivos”, sendo da própria natureza 

da reação moral a faculdade de distinguir os indivíduos, podendo tais fatores, portanto, serem 

utilizados para mobilizar o grupo latente. 

Assim, de acordo com a lógica da ação coletiva e com alguns conceitos e inferências 

extraídas da sociologia compreensiva de Weber, em contextos de corrupção sistêmica, onde o 

comportamento corrupto representa a conduta esperada e goza de maior tolerância no corpo social, 

tornam-se necessários novos estímulos (negativos e positivos), destinados a aumentar a capacidade 

de detecção e punição adequada dos comportamentos desviantes e recompensar (não 

necessariamente de forma econômica) aqueles que atuem em prol da coletividade, seja pelo simples 

fato de agir corretamente, seja, ainda, pelo comportamento (pro)ativo de denunciar ilícitos. 

Dessa forma, numa perspectiva neoinstitucionalista, busca-se elucidar o papel 

desempenhado pelas instituições na determinação de resultados sociais e políticos, perquirindo-se 

de que forma elas podem afetar/condicionar o comportamento dos indivíduos (GOMES, 2010, p. 

30; VANUCCI, 2017, p. 261).  

Diferentemente do que era possível extrair de teorias precedentes, a abordagem da 

corrupção com um problema de ação coletiva propõe soluções profundas, ao sugerir que a 

contenção da corrupção sistêmica exige um tipo mais revolucionário de mudança institucional, 

propiciada pela combinação de mecanismos formais e informais de controle que sejam capazes de 

induzir, por estímulos positivos e negativos, o comportamento dos indivíduos e, assim, alterar o 

nível das expectativas compartilhadas, para que haja o incremento da confiança de que os outros 

também adotarão atitudes honestas (PERSSON; ROTHSTEIN; TEORELL, 2013, p. 465). 

Nessa senda, os programas de compliance (conformidade) tornaram-se mecanismos 

essenciais de implementação de políticas públicas destinadas ao controle preventivo da corrupção 

endêmica, como será abordado a seguir. 

 

4.3 Integridade no setor público brasileiro: uma abordagem necessária 

 

Conforme visto em tópicos anteriores, a compreensão da corrupção como um problema 

de ação coletiva trouxe novas perspectivas para o enfrentamento do problema, exigindo, além dos 
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mecanismos formais de controle, a adoção de iniciativas capazes de modificar as expectativas dos 

cidadãos em relação ao comportamento dos demais integrantes da comunidade. 

Assim, consolidou-se a ideia de que somente mediante reformas profundas que 

possibilitem a concepção de novos arranjos institucionais é possível conter a corrupção em 

contextos onde o fenômeno se manifesta de forma sistêmica, atuando no nível das expectativas 

compartilhadas. 

E é justamente nessa toada que ganhou força a implementação de programas de 

compliance no setor público. Trata-se de palavra de origem inglesa proveniente do verbo to comply, 

que significa obedecer, concordar, consentir. Dessa forma, um programa de compliance pode ser 

definido como um conjunto de medidas destinadas a garantir a atuação de determinada instituição 

(e de seus integrantes) de acordo com as regras e normas estabelecidas, impedindo e prevenindo 

violações à lei e a princípios éticos.33 

A criação de programas de compliance ocorreu inicialmente como uma estratégia do setor 

privado, devido à grande influência da legislação norte-americana, inicialmente por meio do 

Foreing Corrupt Practices Act (FCPA), lei editada em 1977 em resposta ao escândalo do 

Watergate, visando coibir o pagamento de propinas a oficiais estrangeiros por empresas que atuam 

no comércio internacional. Nas décadas seguintes, a instituição de tais programas foi fortemente 

incentivada por tratados internacionais, como a Convenção Interamericana contra a Corrupção, a 

Convenção de Combate à Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações 

Internacionais e a própria Convenção das Nações Unidas contra Corrupção, além de outras leis 

estadunidenses, como o Dodd-Frank Act, e de outros países, a exemplo do UK Bribery Act. 

Como já abordado na Seção 3 e na introdução desta seção, a implementação de programas 

de compliance no setor privado decorreu de uma política criminal instituída nos Estados Unidos e, 

posteriormente, disseminada internacionalmente, de delegar às empresas a função de fiscalizar 

irregularidades cometidas por seus funcionários no cursos de suas atividades empresariais, 

concedendo-lhes, em troca, benefícios penais (e/ou administrativos) caso comprovem a efetividade 

dos sistemas de controle e prevenção de ilícitos adotados, dentro da ótica do private law 

enforcement (NIETO MARTIN, 2014; RAGUÉS I VALLÈS, 2013). 

                                                 
33  O U.S. Sentencing Guidelines (2018, p. 519) define compliance como “um programa desenhado para prevenir e 

detectar condutas criminosas” (tradução nossa). 
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Diante da multiplicidade de diplomas legais regulando a matéria, não existe um modelo 

universal de compliance, incumbindo a cada país e aos organismos competentes no plano 

internacional estipularem requisitos mínimos e critérios específicos para reconhecer a validade e 

eficácia dos programas de conformidade instituídos por empresas. 

Entretanto, existem alguns requisitos essenciais que um programa de compliance deve 

atender para ser considerado eficiente, conforme se extrai dos principais documentos que tratam 

do assunto, como o U.S. Sentencing Guidelines (2018), o U.S. Attorney’s Manual (2018) e 

recomendações da OCDE34 e da Transparência Internacional, os quais podem ser resumidos em 

três grandes pilares: 1) sistemas de prevenção e controle (concepção e implementação de 

procedimentos internos que possibilitem, com a devida diligência, detectar e prevenir ilícitos, o 

que pressupõe a criação de mecanismos internos de apuração, com canais de denúncias e um 

sistema independente de investigação interna); 2) promoção da ética (estabelecer uma cultura 

organizacional que encoraje condutas éticas e promova o compromisso com o cumprimento da lei, 

abrangendo a criação de códigos de ética e outros mecanismos de incentivo ao comportamento 

ético); 3) sistemas de monitoramento (avaliação permanente da eficácia do programa, com sugestão 

de correções e melhorias). 

No Brasil, a instituição de uma política pública de fomento à criação de programas de 

compliance no setor privado ocorreu com grande atraso. Somente em 2013, com a edição da Lei 

nº 12.846 (Lei Anticorrupção), o ordenamento jurídico brasileiro passou a contar com uma lei que, 

ainda que de forma bastante acanhada, sinalizou para as empresas sobre a necessidade de 

implementação de programas de conformidade. 

Contudo, diferentemente do que ocorre nos Estados Unidos e em outros países, os 

benefícios oferecidos são muito tímidos, prevendo a referida lei, tão somente, que  a “existência de 

mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de 

irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica” 

(BRASIL, 2013) serão levados em consideração na aplicação das sanções pela autoridade 

administrativa competente (art. 7º, inc. VIII). 

Mister obtemperar que, também de maneira muito distinta do que ocorre, por exemplo, 

nos Estados Unidos, de acordo com a lei brasileira, a existência de um programa de compliance 

                                                 
34  Cf. Recommendation of the Council for Further Combating Bribery of Foreign Public Officials in International 

Business Transactions (OECD, 2009). 
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efetivo não é exigido para fins de celebração de acordo de leniência (negócio jurídico celebrado 

entre a autoridade administrativa competente e a pessoa jurídica responsável, por meio do qual é 

possível, mediante algumas condições, isentar ou reduzir algumas sanções, nos termos da lei), o 

que ensejou críticas da doutrina especializada (FÉRES; LIMA, 2018, p. 168). 

De toda sorte, ao instituir um regime específico de sancionamento da pessoa jurídica por 

atos de corrupção e prever que a existência de um programa de integridade será levado em 

consideração para atenuar eventuais sanções aplicadas, a Lei no 12.846 apresenta-se como o marco 

legal do compliance no Brasil, inaugurando no país, oficialmente, a lógica do private law 

enforcement. 

Nessa mesma trilha inaugurada pela Lei nº 12.846, nos últimos anos, seguindo tendência 

mundial, ganhou força no Brasil a ideia de implementação de programas de compliance em órgãos 

e entidades da administração pública, direta e indireta. Entretanto, é necessário esclarecer que a 

iniciativa de criar e estruturar programas de integridade no setor público justifica-se sob outros 

aspectos, não ocorrendo dentro da lógica do private law enforcement  e do voluntary self-disclosure 

(como se dá em relação ao setor privado), mas, sim, precipuamente para dotar de maior eficiência 

a atividade administrativa e aperfeiçoar os mecanismos de controle da corrupção, como decorrência 

da consolidação dos ideais de transparência, accountability, sustentabilidade e responsividade, 

além do próprio princípio democrático, que correspondem a uma nova camada principiológica 

decorrente da atual fase do constitucionalismo democrático, denominada de governança 

democrática ou good governance (CANOTILHO, 2006). 

Ademais, numa outra perspectiva, a instituição de programas de compliance no setor 

público atende a interesses político-criminais, na medida em que pressupõe a adoção de medidas 

organizacionais criativas dotadas de efeito preventivo real, e não meramente simbólico, 

constituindo-se como um sistema de prevenção técnica ou organizacional, conforme idealizado por 

Winfred Hassemer (2008). 

Nesse viés, o compliance público pretende conferir maior efetividade aos mecanismos de 

controle da corrupção sob a ótica do social enforcement (NYRERÖD, SPAGNOLO, 2018), ao 

promover maior engajamento social por meio de iniciativas que sejam, a um só tempo, capazes de 

reduzir a subnotificação dessa modalidade delitiva e, sobretudo, introduzir estímulos para induzir 

comportamentos honestos e dissuadir a prática de ilícitos, aumentando os custos da corrupção, ao 
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tornar as práticas corruptivas socialmente mais reprováveis e mais passíveis de detecção e 

responsabilização. 

Por todas essas razões, a adoção de programas de integridade no setor público vem sendo 

fortemente estimulada pelos organismos internacionais, havendo expressa menção em diversos 

tratados subscritos pelo Brasil, especialmente a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. 

No Brasil, o tema foi inicialmente tratado na Lei nº 13.306, de 2016, que tornou 

obrigatória a implementação de programas de integridade pelas empresas estatais. Disciplinando o 

assunto de forma mais ampla, o Decreto nº 9.203, de 2017, trouxe alguns conceitos e parâmetros 

para orientar e regulamentar a implementação da política de governança na administração pública 

federal, direta e indireta. O referido decreto dispõe, em seu art. 19, que os órgãos e entidades da 

administração direta, autárquica e fundacional da União deverão instituir programas de integridade, 

com o escopo de “[...] promover a adoção de medidas e ações institucionais destinadas à prevenção, 

à detecção, à punição e à remediação de fraudes e atos de corrupção”, estruturado em quatro eixos: 

1) comprometimento e apoio da alta administração; 2) existência de unidade responsável pela 

implementação no órgão ou na entidade; 3) análise, avaliação e gestão dos riscos associados ao 

tema da integridade; e 4) monitoramento contínuo dos atributos do programa de integridade 

(BRASIL, 2019). 

Ainda de acordo com o referido decreto, incumbe à Controladoria-Geral da União (CGU) 

estabelecer os procedimentos necessários à estruturação, à execução e ao monitoramento dos 

programas de integridade nos órgãos e entidades da administração pública federal (art. 20), o que 

foi feito por meio da Portaria nº 1.089, de 2018 (alterada pela Portaria nº 57, de 2019). 

A aludida portaria, em seu art. 2º, inc. I, conceitua programa de integridade como um 

“conjunto estruturado de medidas institucionais voltadas para a prevenção, detecção, punição e 

remediação de práticas de corrupção, fraudes, irregularidades e desvios éticos e de conduta” 

(CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, 2019). 

Dentre os processos e funções a serem observados nos programas de integridade 

instituídos por cada órgão ou entidade federal, a supramencionada portaria destaca (art. 6º): 1) 

promoção da ética e de regras de condutas para servidores; 2) promoção da transparência ativa e 

do acesso à informação; 3) tratamento de conflito de interesses e nepotismo; 4) tratamento de 

denúncias; 5) verificação do funcionamento de controles internos e do cumprimento de 
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recomendações de auditoria; e 6) implementação de procedimentos de responsabilização 

(CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, 2019). 

Considerando que o Decreto no 9.203 impõe a criação de programas de integridade apenas 

aos órgãos e entidades da administração pública da União, direta, autárquica e fundacional, não 

havendo ainda uma lei federal estabelecendo a obrigatoriedade da instituição de programas de 

integridade por estados e municípios (e suas respectivas autarquias, fundações e empresas 

públicas), a estruturação desses programas por tais entes federativos é facultativa, embora já se 

verifiquem iniciativas nesse sentido em alguns estados e municípios.35 Dessa forma, é possível que 

a normativa editada pela CGU para regulamentar a criação de programas de integridade no âmbito 

federal seja utilizada como parâmetro. 

A implantação de programas de compliance no setor público, destarte, apresenta-se como 

uma interessante alternativa para o enfrentamento da corrupção sistêmica, ao prever um conjunto 

coordenado de medidas que sejam capazes de, efetivamente, lidar com o fenômeno corruptivo, sob 

diferentes aspectos, abrangendo: 1) a reestruturação dos sistemas internos de controle da atividade 

desempenhada pelo órgão ou entidade (detectando os principais riscos à integridade institucional e 

apresentando soluções concretas para contê-los e minimizá-los); 2) a elaboração de códigos de 

ética, visando internalizar entre os membros e colaboradores da instituição padrões éticos de 

conduta; 3) o aperfeiçoamento dos sistemas internos de responsabilização (o que pressupõe a 

criação de canais internos de denúncia, medidas de proteção e incentivo à denunciação de ilícitos 

e um sistema rigoroso de apuração e punição de eventuais responsáveis). 

Dessa forma, o programa de integridade deve ser concebido para, por meio de reformas 

organizacionais profundas, reduzir as oportunidades para comportamentos que desvirtuem dos 

objetivos e valores institucionais, assim como aumentar o “custo moral” da corrupção, criando 

entre os integrantes da organização a expectativa de que ações desonestes e flagrantemente 

contrárias às regras de conduta e aos princípios éticos e legais não serão toleradas, o que não apenas 

possui efeito dissuasório para a práticas de ilícitos, como também serve de estímulo para que 

eventuais comportamentos desviantes sejam reportados aos setores competentes, os quais, por sua 

vez, devem apurar e julgar internamente o conflito de forma adequada. 

                                                 
35  É o caso do Estado de Goiás, que, em 2019, lançou o Programa de Compliance Público do Poder Executivo do 

Estado de Goiás (PCP), por meio do Decreto no 9.406, de 18 de fevereiro de 2019. O referido programa segue 

diversas diretrizes estabelecidas no Decreto no 9.203, de 2017, estando estruturado em quatro eixos (art. 3o): 1) 

Ética; 2) Transparência; 3) Responsabilização; e 4) Gestão de Riscos (GOIÁS, 2019).  
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Dentre os principais pilares de um programa de compliance público, apresenta-se como 

eixo central a promoção da ética entre os integrantes da instituição, o que faz com que a criação de 

códigos de ética (e/ou de conduta) mereça especial atenção. 

Conforme abordado anteriormente, sob a ótica da teoria da ação coletiva, o combate à 

corrupção sistêmica pressupõe a adoção de medidas formais e informais de controle que sejam 

capazes de alterar o nível das expectativas compartilhadas, invertendo a lógica de incentivos em 

relação ao comportamento corrupto. Nesse sentido, é fundamental reconhecer o papel das 

instituições sobre o processo de condicionamento do comportamento humano (OSTROM, 1988, 

p. 17; VANUCCI, 2017, p. 261). 

Para Weber (2015, p. 20-21), toda ação social pode ser orientada pela representação da 

existência de uma ordem legítima, seja ela jurídica ou convencional, que pode estar garantida pela 

expectativa de determinadas consequências externas. O célebre pensador reconhece a existência de 

fatores alheios ao aparato coativo do Estado que orientam a ação dos indivíduos em conformidade 

com a ordem jurídica, como, por exemplo, a aprovação ou desaprovação de determinada conduta 

por um círculo de pessoas que constitui o “ambiente” específico do agente, o que o referido 

sociólogo conceitua como “convenção”. Segundo o autor, 

 

O conceito de vigência de uma “norma jurídica” não implica, de modo algum, neste 

sentido normal, que aqueles que se submetem à ordem o façam principalmente, ou em 

geral, em razão de existir um aparato coativo (no sentido exposto). [...] Ao contrário, os 

motivos da submissão à norma jurídica podem ser de natureza mais diversa. A maioria 

deles tem – dependendo do caso – caráter mais utilitário ou mais ético ou subjetivamente 

convencional, pelo temor à desaprovação do mundo circundante. (WEBER, 2015, p. 211). 

 

Assim, a implementação de códigos de ética pode, dentro dessa perspectiva, propiciar a 

formação de “consensos éticos”, promovendo, por meio de uma “racionalidade substantiva”, 

gradativa conformação aos valores institucionais do comportamento dos integrantes da instituição, 

dotando a corrupção de maior reprovabilidade social e induzindo ações efetivas de repulsa e 

desapreço diante de atos de corrupção praticados por outros servidores, contribuindo para maiores 

cotas de denunciação de ilícitos e responsabilização. 

Por isso, é de fundamental importância que haja participação direta das pessoas a quem se 

destina o código, haja vista que o envolvimento dos destinatários das normas nos respectivos 

processos de elaboração e implementação termina por conferir-lhes maior legitimidade e eficácia 

(NIETO MARTIN, 2014, p. 22). 
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De acordo com a doutrina especializada, tomando como premissa os ensinamentos de 

Sutherland a respeito as técnicas de aprendizagem e de neutralização relacionadas à racionalidade 

da corrupção e demais delitos de colarinho branco, uma importante função dos códigos de ética 

seria contrastar esses processos de aprendizagem e justificação, interrompendo a cadeia de 

estímulos favoráveis ao comportamento desviante e deixando claro os valores cultivados pela 

instituição e pelos seus integrantes (NIETO MARTÍN, 2014, p. 21). 

Por outro espeque, qualquer tentativa de modificar a cultura organizacional tenderá ao 

fracasso caso não sejam adotados mecanismos (formais) de controle e responsabilização, que, 

como visto, constituem outros dois importantes pilares de um programa de compliance. 

Não basta identificar os riscos e promover reformas organizacionais destinadas a reduzir 

as oportunidades para a corrupção, assim como não se mostra suficiente a elaboração de códigos 

de conduta destinados a promover valores éticos e fomentar atitudes honestas e em conformidade 

com a lei; torna-se imprescindível, ainda, a estruturação de um sistema rígido de detecção, apuração 

e responsabilização de ilícitos. Isto porque, como exposto anteriormente, um sistema flexível, 

obscuro e leniente de regras e sanções mostra-se deletério aos padrões éticos de comportamento 

(OSTROM, 1988, p. 16; SEN, 2010, p. 351). 

Por tal razão, um programa de compliance, para ser considerado efetivo no enfrentamento 

à corrupção, deve prever ações voltadas à criação e estruturação de canais de denúncia, bem como 

medidas de proteção e incentivo à denunciação de irregularidades (de modo a aumentar as 

possibilidades de detecção de ilícitos), além de dotar de maior rigor e confiabilidade os sistemas 

de apuração e responsabilização de comportamentos desviantes.36 

Justamente por propiciarem profundas reformas estruturais, por meio de mecanismos 

formais e informais de controle capazes de condicionar o comportamento dos indivíduos em 

conformidade à lei e aos valores e preceitos éticos necessários para a garantia da integridade 

institucional, nos termos propugnados pela doutrina especializada e pela experiência internacional, 

                                                 
36  Nesse sentido, o Programa de Compliance Público do Poder Executivo do Estado de Goiás (PCP), instituído pelo 

Decreto nº 9.406, de 18 de fevereiro de 2019, estabelece que um dos eixos, denominado “Responsabilização” 

compreende “[...] a estruturação e disponibilização de “[...] canais de denúncias de irregularidades, abertos e 

amplamente divulgados ao público interno e externo da unidade administrativa; a existência de mecanismos 

destinados à proteção dos denunciantes de boa-fé, o controle e incentivo à denúncia de irregularidades, o 

estabelecimento de mecanismos de monitoramento e comunicação e o aprimoramento e institucionalização dos 

procedimentos e instâncias competentes pelas ações de responsabilização de empresas e agentes públicos” 

(GOIÁS, 2019). 
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que os programas de compliance no setor público revelam-se promissores sistemas de combate e 

prevenção à corrupção sistêmica. 

 

4.4 A implementação de medidas de estímulo e proteção à denunciação de atos de corrupção 

no Brasil: parâmetros para a efetividade 

 

A implementação de um sistema anticorrupção deve levar em consideração uma série de 

fatores, dentre os quais se destacam a própria natureza das atividades desempenhadas pela 

instituição, os riscos à integridade institucional, o nível de comprometimento ético de seus 

colaboradores (incluindo as expectativas compartilhadas em relação ao comportamento de 

terceiros), a existência ou não de mecanismos internos de detecção e apuração de irregularidades 

etc. Assim, utilizando como premissa as conclusões extraídas da teoria da ação coletiva, para que 

se possa aferir a efetividade de um programa anticorrupção, torna-se essencial identificar como o 

fenômeno da corrupção é percebido pelos integrantes da instituição e os fatores determinantes de 

suas condutas em relação a ilícitos praticados por terceiros no exercício de suas funções. 

Como o objetivo deste trabalho é avaliar a aptidão dos programas de compliance no setor 

público enquanto política pública de controle e prevenção à corrupção, com enfoque em medidas 

de estímulo e proteção à denunciação de irregularidades, foi realizada pesquisa qualitativa, 

mediante aplicação de surveys, para identificar, a partir de análises individualizadas, os principais 

elementos que influenciam a denunciação de atos de corrupção, assim como os fatores que levam 

à tolerância de um indivíduo e até mesmo sua omissão em relação a tais atos. Foi utilizado como 

parâmetro o Estado de Goiás, o qual já dispõe de um programa de compliance público em 

andamento, permitindo, assim, uma análise comparativa das respostas formuladas por servidores 

que já foram treinados pelo programa de compliance público e pelos demais servidores que 

desconheciam ou negaram a existência de um programa de compliance em seu órgão de lotação. 

Foram entrevistados 333 (trezentos e trinta e três) servidores públicos estaduais, 

observando-se a mesma proporção de homens e mulheres, assim como a exata proporção dos tipos 

de vínculo com a administração pública (efetivo ou precário) existente no quadro completo de 

servidores, de modo a perquirir o grau de percepção da corrupção e os fatores determinantes de 

suas condutas. 
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Uma das primeiras constatações que a pesquisa permitiu extrair refere-se ao grau de 

subnotificação da corrupção (e demais ilícitos funcionais) no setor público brasileiro. Embora a 

maioria dos servidores tenha admitido que já presenciou ou teve conhecimento de alguma 

transgressão a deveres funcionais (63% dos entrevistados) ou mesmo ilícitos penais e atos 

tipificados como improbidade administrativa (50% dos entrevistados), apenas 22,8% afirmaram 

ter denunciado ou reportado formalmente alguma irregularidade ou ilícito. 

Haja vista que grande parte dos atos de corrupção são praticados sob sigilo ou de modo 

clandestino e nem sequer chega ao conhecimento de terceiros alheios à atividade criminosa, devido 

à complexidade dos processos delitivos e à ampla dispersão dos seus efeitos tanto no tempo quanto 

no espaço, características próprias dos crimes de colarinho branco (SUTHERLAND, 2015, p. 341), 

percebe-se que o índice de subnotificação é ainda muito maior do que o revelado pela pesquisa, 

que se limitou a apurar o percentual de servidores que já reportaram formalmente ilícitos 

(desconsiderando, pois, todas as infrações que não foram descobertas ou testemunhadas por algum 

agente externo ao ato ilegal). 

O tipo de vínculo do servidor com a administração pública mostrou-se um importante 

fator de influência para a denunciação de irregularidades e ilícitos de caráter funcional. Como era 

de se esperar, o índice de denunciação entre servidores efetivos mostrou-se maior do que entre 

servidores com vínculo precário. Enquanto 26% dos servidores efetivos afirmaram já ter 

denunciado alguma infração ou delito funcional, apenas 15% dos servidores com vínculo precário 

afirmaram já terem reportado formalmente a prática de ilícitos. Essa diferença é estatisticamente 

relevante, já que está acima da margem de erro adotada, permitindo concluir que servidores efetivos 

são mais propensos a denunciar atos de corrupção do que servidores comissionados, o que também 

permite inferir que a garantia de estabilidade constitui aspecto que favorece a denunciação de 

irregularidades funcionais. 

Quando analisado o quesito em função do tipo de atividade exercida, observa-se que o 

maior índice de denunciação ficou entre os servidores que afirmaram exercer função de 

chefia/direção (36%), seguidos pelos agentes de segurança pública (31%). Já os servidores cuja 

função principal declarada foram atividades técnico-científicas, de assessoramento e técnico-

administrativas apresentaram índices menores: apenas 19%, 19% e 17%, respectivamente, dos 

servidores enquadrados nesses tipos de atividade revelaram já terem denunciado ilícitos funcionais. 
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O sexo não se mostrou um fator relevante para a denunciação, tendo sido encontrados 

valores bastante próximos, dentro da margem de erro considerada (46,1% dos que afirmaram já ter 

denunciado eram do sexo feminino, enquanto 53,9% eram do sexo masculino). 

Aos servidores que afirmaram já terem denunciado algum ilícito de caráter funcional 

foram questionados o(s) motivo(s) que os levou/levaram a denunciar. Foi permitida a indicação de 

mais de um motivo, dada a multiplicidade de fatores que podem influenciar esse tipo de ação. O 

principal motivo apontado foi o “senso de justiça e comprometimento ético” (78%), seguido pela 

“gravidade do ilícito praticado” (36%) e pelo fato de ter sido “prejudicado, direta ou indiretamente, 

pelo ilícito” (28%). Percebe-se, portanto, uma preponderância das razões de ordem ética em relação 

aos motivos de caráter mais pessoal/racional. 

Entre os servidores com vínculo precário com a administração pública, entretanto, 

observou-se uma maior influência de fatores pessoais/racionais como motivação para a denúncia 

(40% dos servidores não efetivos indicaram que o fato de ter sido prejudicado, direta ou 

indiretamente, pelo ilícito contribuiu para reportar a conduta ilegal, enquanto que entre os 

servidores efetivos, esse percentual é de apenas 25%). 

A pesquisa tentou extrair dos participantes qual seria o motivo mais determinante para 

que um ilícito funcional ou ato de corrupção não seja denunciado. A principal razão apontada foi 

a dificuldade para apresentar provas sobre o ilícito reportado (29,13%), seguida pelo medo de 

retaliações e represálias (24,92%) e pela crença de que nenhuma providência será tomada 

(15,62%). Fatores relacionados a aspectos interpessoais, como medo de má reputação entre os 

colegas (1,8%), apreço ou relação de amizade com o transgressor (0.9%) e o fato de considerar a 

denúncia um ato de deslealdade (0,3%) foram considerados os menos determinantes. 

Quando analisadas as respostas de acordo com o tipo de vínculo dos servidores, constata-

se que, entre os servidores efetivos, o fator apontado pela maioria como mais determinante consiste 

na dificuldade em apresentar provas (31%), enquanto que entre os servidores com vínculo precário, 

prepondera o medo de retaliações e represálias (27%). 

Já em relação ao sexo também foi observada uma leve diferença de opinião. Enquanto 

para os homens o principal fator de desestímulo é a dificuldade de apresentar provas (32,3%), para 

as mulheres, o fator mais determinante para que um ilícito não seja reportado é o medo de 

retaliações e represálias (28,31%). Mulheres e servidores não efetivos, portanto, representam as 

categorias de servidores que expressaram maior sentimento de vulnerabilidade, merecendo, pois, 
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especial atenção na formulação de políticas voltadas à proteção de servidores públicos 

denunciantes. 

 

Tabela 1 – Fator mais determinante para não denunciar 

Motivo Geral 
Tipo de vínculo Sexo 

Efetivo Precário Masculino Feminino 

Dificuldade para apresentar provas 

sobre o ilícito reportado 

29,13% 

(97) 

31,3% 

(73) 

24% 

(24) 

32,3% 

(54) 

25,90% 

(43) 

Medo de retaliações e represálias 

(perda do cargo, corte de 

gratificações etc.) 

24,92% 

(83) 

24% 

(56) 

27% 

(27) 

21,6% 

(36) 

28,31% 

(47) 

Acredita que nenhuma providência 

será tomada em relação ao fato e ao 

transgressor 

15,62% 

(52) 

17,2% 

(40) 

12% 

(12) 

15% 

(25) 

16,27% 

(27) 

Receio de causar dano à imagem do 

órgão e/ou de prejudicar pessoas 

inocentes 

10,81% 

(36) 

9% 

(21) 

15% 

(15) 

7,2% 

(12) 

14,46% 

(24) 

Não sabe como/onde denunciar 
8,11% 

(27) 

6,9% 

(16) 

11% 

(11) 

11,4% 

(19) 

4,82% 

(8) 

Medo de consequências legais e 

financeiras (responsabilidade civil, 

administrativa e penal do 

denunciante) 

5,11% 

(17) 

5,6% 

(13) 

4% 

(4) 

5,4% 

(9) 

4,82% 

(8) 

Medo de má reputação entre os 

colegas de trabalho 

1,8% 

(6) 

2,1% 

(5) 

1% 

(1) 

2,4% 

(4) 

1,2% 

(2) 

Apreço ou relação de amizade com o 

transgressor 

0,9% 

(3) 

0,9% 

(2) 

1% 

(1) 

0% 

(0) 

1,81% 

(3) 

Considera um ato de deslealdade 
0,3% 

(1) 

0,4% 

(1) 

0% 

(0) 

0,6% 

(1) 

0% 

(0) 

Não soube informar 
3,3% 

(11) 

2,6% 

(6) 

5% 

(5) 

7% 

(4,2) 

4 

(2,41%) 

TOTAL 
100% 

(333) 

100% 

(233) 

100% 

(100) 

100% 

(167) 

100% 

(166) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O tamanho do órgão também se mostrou um fator de influência que merece ser 

considerado. Em órgãos ou setores maiores, que contenham um número significativo de servidores 

lotados (acima de 250 funcionários), o principal motivo de desestímulo apontado foi a dificuldade 

para apresentar provas, enquanto em setores com um menor número de servidores lotados (até 9 

funcionários), o principal fator de desestímulo indicado consistiu no medo de retaliações ou 

represálias, o que revela que, quanto menor o órgão, maior o sentimento de vulnerabilidade dos 

servidores a possíveis consequências negativas advindas do ato de denunciar. 
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A confiabilidade dos sistemas de apuração e responsabilização foi apontada pela maioria 

dos entrevistados como fator de estímulo mais determinante para a denunciação de ilícitos 

funcionais por servidores (47%). Uma maior conscientização dos servidores quanto ao dever de 

reportar irregularidades foi indicada como segunda medida de estímulo mais determinante (33%), 

seguida, em terceiro lugar, pela simplificação dos meios de denúncia (14%). 

Já em relação às medidas de proteção, a preservação do anonimato do denunciante foi 

apontada como a mais determinante (55%), ocupando as medidas antirrepresálias o segundo posto 

(26%), enquanto a assistência jurídica gratuita e o amparo legal e institucional para lidar com 

consequências negativas advindas da denúncia foram indicados como terceira modalidade 

protetiva mais importante (18%). 

Os gráficos abaixo expressam os resultados com maiores detalhes. 

 

Gráfico 1 – Medidas de estímulo mais determinantes para denunciar 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Gráfico 2 – Medidas de proteção mais determinantes para denunciar 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Outro importante aspecto analisado diz respeito ao grau de influência que o tipo de ilícito 

exerce na decisão por denunciar ou não. O percentual de entrevistados que afirmaram já terem 

denunciado ou que certamente denunciariam variou de 36,3% (impontualidade habitual) a 80,5% 

(corrupção passiva). Ilícitos mais graves, que correspondem a atos de improbidade administrativa 

ou tipos penais, apresentaram índices maiores de propensão à denunciação. É o caso de servidor 

fantasma (80,2%), fraude em licitações (75,98%) e abuso de autoridade (72,97%), além da 

corrupção passiva, que obteve o maior índice. 

Já as infrações que obtiveram os menores índices de propensão à denunciação coincidem 

com ilícitos considerados menos graves pelo ordenamento jurídico brasileiro (geralmente 

associados a infrações disciplinares, sem maiores consequências cíveis ou penais), como é o caso 

da inassiduidade habitual (46,2%), desídia contumaz (50,8%), além da própria impontualidade 

habitual, que obteve o menor percentual. Os resultados encontram-se detalhados na Tabela 2. 

A variação de respostas de acordo com o tipo de ilícito associada ao percentual de 

entrevistados que afirmaram que a gravidade do ilícito constitui um dos fatores determinantes para 

registrar uma denúncia (36%), conforme já exposto, demonstram que, de fato, o tipo de 

transgressão exerce considerável influência para que uma infração seja ou não reportada. 

Semelhante pesquisa, realizada nos Estados Unidos em 1997, já havia demonstrado que 

os tipos de ilícito estão diretamente associados a se observadores optam por denunciar ou não e às 

razões para não reportar o ilícito (NEAR et al, 2004, p. 236).      
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Os resultados obtidos nesta pesquisa fornecem importantes parâmetros para a definição 

de políticas públicas anticorrupção. A primeira delas é a irrelevância das medidas de incentivo 

financeiro como fator de estímulo para a denunciação de ilícitos funcionais e atos de corrupção por 

servidores públicos. Assim, de acordo com a pesquisa, a implementação de sistemas 

whistleblowing no setor público brasileiro deve focar, prioritariamente, na confiabilidade dos 

sistemas internos de apuração e responsabilização de irregularidades e na conscientização dos 

servidores quanto aos deveres de denúncia. 

Verifica-se que tais medidas correspondem, justamente, a dois dos pilares que usualmente 

compõem os programas de compliance,37 o que indica uma maior aptidão dos programas de 

conformidade e integridade institucional para conferir efetividade à política de estímulo e proteção 

à denunciação de atos de corrupção no setor público, haja vista que medidas isoladas de incentivo 

econômico e/ou quaisquer outros mecanismos de estímulo e proteção que não estejam associados 

a um conjunto de reformas estruturais, contemplando a promoção da ética entre os integrantes da 

instituição e o aperfeiçoamento dos sistemas de apuração e responsabilização, mostram-se pouco 

promissoras. 

No que concerne às medidas de proteção, a pesquisa revelou a importância de preservar 

as informações pessoais do denunciante. Neste aspecto, verifica-se o acerto da Lei nº 13.608, ao 

assegurar o direito à preservação da identidade do informante, admitindo a revelação de seus dados 

pessoais somente em caso de relevante interesse público ou interesse concreto para a apuração dos 

fatos, desde que com a sua anuência (art. 4º-B). Dessa forma, é essencial que todo e qualquer canal 

de recebimento de denúncias transmita ao usuário segurança em relação aos seus dados pessoais, 

facultando-lhe o sigilo de sua identidade. 

Entretanto, como forma de compatibilizar a preservação da identidade do denunciante 

com a própria efetividade da investigação, a opção pelo regime de confidencialidade (e não total 

anonimato) mostra-se mais adequado, na medida em que, ao mesmo tempo em que protege os 

dados pessoais do reportante, mormente em relação ao denunciado e a terceiros, possibilita que os 

responsáveis pela apuração estabeleçam contato para complementar as informações relatadas, o 

que, em alguns casos, é imprescindível para o devido e cabal esclarecimento dos fatos. 

                                                 
37  No caso do Programa de Compliance Público que vem sendo implementado no Estado de Goiás, essas medidas 

correspondem, respectivamente, ao Eixo III (Responsabilização) e ao Eixo I (Ética). 
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A ampla preferência pela preservação do anonimato revelada na pesquisa demonstra a 

preocupação de potenciais denunciantes com possíveis represálias e demais consequências 

negativas advindas do ato de denunciar (sendo, a priori, a medida que melhor previne agravos 

contra o informante, o que explica sua primazia em relação às demais medidas protetivas). Note-

se que a proteção contra represálias ocupou o segundo posto da lista, tendo sido apontada por cerca 

de ¼ dos entrevistados. Por essa razão, a simples admissão de denúncias anônimas (ou 

confidenciais) não retira a importância da implementação de um efetivo programa de proteção a 

denunciantes de boa-fé que contemple diversas medidas antirretaliação, seja para proteger parcela 

considerável dos denunciantes que optem por abrir mão do anonimato, seja também para propiciar 

uma gradual redução do percentual de denúncias anônimas/confidenciais, o que beneficiaria tanto 

o interesse público (ao conferir maior efetividade à investigação) quanto a pessoa investigada, a 

quem o ordenamento assegura amplo direito de defesa (o qual, na medida do possível, abrange o 

direito de conhecer a pessoa que lhe atribui fato ilícito). 

É importante ressaltar que a presente pesquisa foi realizada durante a implementação do 

programa de compliance público (PCP) em diversos órgãos do Poder Executivo do Estado de 

Goiás. Por tal razão, somente foi possível avaliar alguns aspectos do programa.  

Um dos pontos que permitiram analisar a efetividade do programa diz respeito ao 

conhecimento dos servidores quanto ao fluxo de tratamento de denúncias reportadas pelo Sistema 

de Ouvidoria do Estado de Goiás (unidade utilizada como canal interno de denúncias, nos termos 

do art. 4º-A da Lei 13.608). 

Observa-se que, entre os servidores que afirmaram já ter sido implementado o programa 

de compliance em seu órgão de lotação, o percentual daqueles que declararam conhecer o fluxo de 

tratamento de denúncias (47,1%) é bastante superior à porcentagem dos que alegaram conhecer o 

referido fluxo entre os servidores que afirmaram não ter sido implementado ou não ter 

conhecimento sobre a implementação do programa (apenas 18,7%). 

O índice de conhecimento sobre o fluxo de denúncia entre os servidores lotados em órgãos 

onde já foi implementado o programa de compliance também supera o percentual geral de 

servidores que afirmaram conhecer o fluxo de denúncias (27,6%), permitindo afirmar que os 

servidores que foram submetidos a algum treinamento no âmbito do programa de compliance 
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demonstraram maior conhecimento em relação ao procedimento de registro e apuração de 

denúncias, fator crucial para a tomada de decisão sobre denunciar uma irregularidade38. 

A pesquisa também revelou a preferência dos servidores entrevistados pelas denúncias 

internas, seja reportando o fato à chefia imediata do órgão (33,6%), seja relatando aos órgãos 

internos de controle, perante os canais próprios de denúncia (31,5%), sendo que apenas 29,7% dos 

entrevistados consideram os órgãos externos de controle (Ministério Público Estadual ou Federal, 

Policia Civil ou Federal, Tribunais de Contas etc.) ou os meios de comunicação (5,1%) como 

destinatários preferenciais de denúncias. 

Nesse sentido, ao proporcionar maior conhecimento sobre os fluxos internos de denúncia 

entre os servidores, resta reafirmada a efetividade do Programa de Compliance Público (PCP) 

quanto à melhoria deste fator de influência, o que, em médio prazo, deverá contribuir para aumentar 

o número de ilícitos funcionais reportados e, dessa forma, reduzir as cifras ocultas da corrupção. 

A aptidão do Programa de Compliance Público (PCP) para estimular comportamentos 

mais proativos dos servidores públicos em relação à corrupção e demais ilícitos funcionais também 

restou demonstrada quando analisada a propensão dos entrevistados para denunciar de acordo com 

o tipo de transgressão. Verificou-se maior grau de certeza para reportar ilícitos entre aqueles 

servidores que afirmaram já ter sido implementado o programa em seu órgão de lotação do que o 

grau de certeza observado na média geral (incluindo aqueles que que afirmaram não ter sido 

implementado o programa em seu órgão de lotação ou que desconhecem a existência do programa). 

Por outro lado, em praticamente todas as transgressões (com exceção de servidor 

fantasma, em que houve empate técnico), o percentual de servidores que afirmaram que não 

denunciariam foi consideravelmente menor entre aqueles que declararam estarem lotados em 

órgãos onde já foi implementado o PCP do que as médias gerais, o que, mais uma vez, demonstra 

que o programa em comento já produziu efeitos em relação ao grau de reprovabilidade de 

determinadas condutas entre os servidores e ao nível de consciência quanto ao dever de reportar 

ilícitos. 

 

  

                                                 
38  Deve-se salientar que a confiabilidade dos sistemas de apuração e responsabilização foi apontada pela maioria dos 

entrevistados como fator de estímulo mais determinante para a denunciação de ilícitos funcionais (46,25%), o que 

ressalta a importância de que haja maior conhecimento do fluxo de denúncias e confirma a efetividade do PCP 

quanto a esse aspecto. 
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Tabela 2 – Propensão a denunciar por tipo de transgressão 

Tipo de transgressão 
Certamente 

denunciaria 

Talvez 

denunciaria 
Não denunciaria 

Não soube 

informar 

Geral PCP Geral PCP Geral PCP Geral PCP 

Inassiduidade habitual 

(ausências injustificadas 

recorrentes) 

46,2% 

(154) 

51% 

(53) 

34,5% 

(115) 

31,7% 

(33) 

10,5% 

(35) 

6,7% 

(7) 

8,7% 

(29) 

10,6% 

(11) 

 

Impontualidade habitual 
36,3% 

(121) 

34,6% 

(36) 

37,8% 

(126) 

39,4% 

(41) 

17,7% 

(59) 

17,3% 

(18) 

8,1% 

(27) 

8,7% 

(9) 

Desídia contumaz e/ou recusa 

habitual no cumprimento de 

ordens legítimas 

50,8% 

(169) 

53,8% 

(56) 

29,4% 

(98) 

31,7% 

(33) 

9% 

(30) 

4,8% 

(5) 

10,8% 

(36) 

9,6% 

(10) 

Insubordinação grave em 

serviço - Deslealdade à 

instituição 

66,97% 

(223) 

70,2% 

(73) 

20,12% 

(67) 

18,3% 

(19) 

6,31% 

(21) 

5,8% 

(6) 

6,61% 

(22) 

5,8% 

(6) 

Ausência de zelo pela 

economia e conservação do 

material confiado a servidor e 

pelo desempenho dos 

encargos de que for 

incumbido 

60,96% 

(203) 

66,3% 

(69) 

30,63% 

(102) 

28,8% 

(30) 

4,50% 

(15) 

1,9% 

(2) 

3,90% 

(13) 

2,9% 

(3) 

Simulação de doença para 

esquivar-se do cumprimento 

da obrigação 

49,85% 

(166) 

51,9% 

(54) 

33,63% 

(112) 

29,8% 

(31) 

8,71% 

(29) 

8,7% 

(9) 

7,81% 

(26) 

9,6% 

(10) 

Valer-se do cargo para obter 

proveito pessoal ilícito 

70,6% 

235 

75,0% 

(78) 

22,5% 

(75) 

18,3% 

(19) 

2,1% 

(7) 

1,0% 

(1) 

4,8% 

(16) 

5,8% 

(6) 

Coação ou aliciamento de 

subordinado com o objetivo 

de natureza político-partidária 

66,4% 

(221) 

68,3% 

(71) 

24,6% 

(82) 

22,1% 

(23) 

2,4% 

(8) 

1,0% 

(1) 

6,6% 

(22) 

8,7% 

(9) 

Recebimento de comissões, 

presentes ou vantagens 

indevidas de qualquer espécie 

70,0% 

233 

70,2% 

(73) 

22,2% 

(74) 

22,1% 

(23) 

2,4% 

(8) 

1,0% 

(1) 

5,4% 

(18) 

6,7% 

(7) 

Recebimento de gratificação 

por serviço extraordinário que 

não tenha prestado 

efetivamente 

68,2% 

(227) 

70,2% 

(73) 

20,7% 

(69) 

18,3% 

(19) 

4,2% 

(14) 

3,8% 

(4) 

6,9% 

(23) 

7,7% 

(8) 

Uso indevido de veículo ou de 

outros bens da repartição, 

para fins particulares 

59% 

(198) 

60,6% 

(63) 

29% 

(97) 

29,8% 

(31) 

6% 

(19) 

3,8% 

(4) 

6% 

(19) 

5,8% 

(6) 

Acúmulo indevido de cargos, 

funções e empregos públicos, 

com percepção simultânea e 

ilícita de vencimentos ou 

subsídios 

61,9% 

(206) 

64,4% 

(67) 

23,4% 

(78) 

22,1% 

(23) 

6,3% 

(21) 

4,8% 

(5) 

8,4% 

(28) 

8,7% 

(9) 

Nepotismo 
63,4% 

(211) 

67,3% 

(70) 

22,5% 

(75) 

19,2% 

(20) 

4,5% 

(15) 

2,9% 

(3) 

9,6% 

(32) 

10,6% 

(11) 

Servidor fantasma 
80,2% 

(267) 

81,7% 

(85) 

11,7% 

(39) 

9,6% 

(10) 

2,7% 

(9) 

2,9% 

(3) 

5,4% 

(18) 

5,8% 

(6) 

Abuso de autoridade 
72,97% 

(243) 

67,3% 

(70) 

20,72% 

(69) 

26,9% 

(28) 

3,0% 

(10) 

2,9% 

(3) 

3,30% 

(11) 

2,9% 

(3) 

Recebimento de propina 

(corrupção passiva) 

80,5% 

(268) 

80,8% 

(84) 

12,9% 

(43) 

13,5% 

(14) 

2,7% 

(9) 

1,9% 

(2) 

3,9% 

(13) 

3,8% 

(4) 

       (continua) 
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(conclusão) 

Tipo de transgressão 
Certamente 

denunciaria 

Talvez 

denunciaria 
Não denunciaria 

Não soube 

informar 

Geral PCP Geral PCP Geral PCP Geral PCP 

Uso, em obra ou serviço 

particular, de veículos, 

máquinas, equipamentos ou 

material de qualquer natureza, 

pertencente ao poder público, 

bem como o trabalho de 

servidores públicos, 

empregados ou terceiros 

contratados pelo poder público 

70,0% 

(233) 

69,2% 

(72) 

20,7% 

(69) 

22,1% 

(23) 

3,9% 

(13) 

3,8% 

(4) 

5,4% 

(18) 

4,8% 

(5) 

Evolução patrimonial 

incompatível com a 

remuneração do cargo e 

atividades habituais 

55% 

(183) 

52,9% 

(55) 

26,4% 

(88) 

26,0% 

(27) 

8,1% 

(27) 

6,7% 

(7) 

10,5% 

(35) 

14,4% 

(15) 

Incorporação ou uso, em 

proveito próprio, de bens, 

rendas, verbas ou valores 

integrantes do acervo 

patrimonial do poder público 

(peculato) 

70,6% 

(235) 

72,1% 

(75) 

18,0% 

(60) 

17,3% 

(18) 

4,5% 

(15) 

1,9% 

(2) 

6,9% 

(23) 

8,7% 

(9) 

Facilitar ou concorrer para 

que terceiro enriqueça 

ilicitamente 

72,1% 

(240) 

71,2% 

(74) 

16,8% 

(56) 

18,3% 

(19) 

4,2% 

(14) 

2,9% 

(3) 

6,9% 

(23) 

7,7% 

(8) 

Fraude em licitações, 

direcionamento na 

contratação, conluio entre 

licitantes etc. 

75,98% 

(253) 

76,9% 

(80) 

14,71% 

(49) 

14,4% 

(15) 

4,2% 

(14) 

1,9% 

(2) 

5,11% 

(17) 

6,7% 

(7) 

Prática de ato visando fim 

proibido em lei ou 

regulamento ou diverso 

daquele previsto na regra de 

competência (desvio de 

finalidade) 

67% 

(223) 

66,3% 

(69) 

22,8% 

(76) 

23,1% 

(24) 

3,6% 

(12) 

1,9% 

(2) 

6,6% 

(22) 

8,7% 

(9) 

Retardar ou deixar de praticar, 

indevidamente, ato de ofício 

(prevaricação) 

63,66% 

(212) 

66,3% 

(69) 

26,43% 

(88) 

26,0% 

(27) 

5,11% 

(17) 

3,8% 

(4) 

4,8% 

(16) 

3,8% 

(4) 

Negar acesso ou retardar 

indevidamente o fornecimento 

de dados e informações não 

sigilosas 

62,8% 

(209) 

67,3% 

(70) 

26,4% 

(88) 

25,0% 

(26) 

4,5% 

(15) 

2,9% 

(3) 

6,3% 

(21) 

4,8% 

(5) 

Fonte: Elaboração própria 

 

Por fim, a pesquisa revelou que o nível de estímulo e segurança dos servidores públicos 

do Estado de Goiás para reportar irregularidades e ilícitos funcionais ainda é bastante baixo. A 

maioria dos entrevistados (56,8%) acredita que os servidores não se sentem suficientemente 

estimulados e amparados para reportarem irregularidades ou atos de corrupção, sendo que 90,7% 

acredita que deve haver maior estímulo e proteção aos servidores para que eles se sintam mais 
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encorajados a reportar ilícitos. Observa-se que, quando analisado o quesito entre aqueles que 

afirmaram já ter sido implementado o PCP em seu órgão, o percentual de entrevistados que afirmou 

que os servidores não se sentem suficientemente seguros e estimulados não alterou 

significativamente (54,8%), o que evidencia que os resultados apresentados pelo PCP em relação 

ao sentimento geral de segurança e estímulo dos servidores para denunciar atos de corrupção ainda 

são pouco relevantes. 

Desse modo, fica evidente a real necessidade de que o programa de compliance em curso 

implemente um conjunto efetivo de medidas de estímulo e proteção a denunciantes de boa-fé, 

conforme inclusive prevê o regulamento geral do programa (Decreto no 9.406), de modo a melhorar 

o índice geral de confiança e estímulo dos servidores para reportarem ilícitos. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Diante da evidente incapacidade dos mecanismos tradicionais de controle conterem de 

forma satisfatória a corrupção, sobretudo em ordenamentos mais frágeis e suscetíveis a influências 

indevidas, aliada às constatações de ordem criminológica que apontam as cifras ocultas 

relacionadas ao fenômeno da corrupção, foram idealizados, em nível global, novos instrumentos 

capazes de propiciar o descobrimento de ilícitos historicamente impermeáveis ao controle estatal 

e, consequentemente, a plena atuação dos órgãos incumbidos de fiscalizar e reprimir esse tipo de 

conduta, tendo como pressuposto a racionalidade própria daqueles que se dedicam a essa 

modalidade delituosa. 

Dentro de uma perspectiva de descentralização dos deveres de fiscalização do exercício 

do poder, a instituição de sistemas whistleblowing vem se consolidando como importante 

ferramenta para o enfretamento da corrupção, tendo como lastro os novos contornos conferidos à 

noção de participação democrática, transparência e accountability que emergiram da era da 

governança democrática, bem como o ideal de prevenção técnica e a lógica do social enforcement, 

que despontam da política criminal contemporânea. 

Adjudicando caráter instrumental ao direito, consagrou-se na experiência internacional a 

ideia de que, para conter o fenômeno corruptivo, seria necessário introduzir no ordenamento 

jurídico, de maneira conjugada, elementos dissuasórios, destinados a coibir comportamentos 

contrários à lei e a moralidade administrativa, e estímulos positivos, para incentivar 

comportamentos desejáveis sob o ponto de vista do interesse público (sanções premiais). 

Assim, as medidas de proteção e estímulo a denunciantes de boa-fé tornaram-se 

importantes ferramentas de combate e prevenção à corrupção, na medida em que favorecem a 

descoberta e a apuração de um maior número de ilícitos, conferindo, pois, maior efetividade aos 

sistemas de controle. 

Seguindo a experiência estadunidense, pioneira na introdução de instrumentos de estímulo 

à denunciação de ilícitos, diversos países optaram pela utilização de incentivos financeiros, 

atribuindo ao responsável pela denúncia parcela do valor recuperado aos cofres públicos. Contudo, 

tal medida de estímulo não representa um consenso, sobretudo em países de tradição romano-

germânica, os quais, em sua grande parte, refutam os incentivos econômicos, privilegiando outras 

formas de estímulo e proteção. 
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Embora a implantação de sistemas whistleblowing represente importante ferramenta no 

combate à corrupção, a doutrina internacional reconhece que o enfrentamento à corrupção, 

mormente em países onde o fenômeno se apresenta de forma sistêmica, exige reformas estruturais 

mais profundas, que combinem mecanismos formais e informais de controle capazes de induzir, 

por estímulos positivos e negativos, o comportamento dos indivíduos, alterando o nível das 

expectativas compartilhadas em relação às impressões e condutas alheias sobre a coisa pública e 

demais questões que interessam a toda a coletividade. 

Sob essa ótica, a implantação de programas de compliance surgiu como promissora 

técnica de implementação de políticas públicas destinadas ao controle preventivo da corrupção 

endêmica. Tais sistemas foram concebidos inicialmente no setor empresarial dos Estados Unidos, 

em virtude da opção daquele país de compartilhar com as entidades privadas a função de fiscalizar 

irregularidades cometidas por seus funcionários no decorrer de suas próprias atividades 

empresariais, concedendo-lhes, em troca, benefícios penais caso demonstrem ter implementado 

sistemas efetivos de controle e prevenção de ilícitos, sob a ótica do private law enforcement. 

Semelhante ao que ocorreu no setor privado, a implantação de programas de compliance 

também vem ganhando força no setor público, já sendo realidade em muitos países a concepção de 

mecanismos destinados a garantir a integridade institucional de entidades públicas, como etapa 

essencial do processo de aprimoramento dos sistemas de combate à corrupção. 

Dessa forma, o public compliance apresenta-se como uma das possíveis formas de 

implementação de sistemas whistleblowing, possibilitando abordagem mais ampla do fenômeno 

corruptivo, que reconhece a necessidade de alterar o status quo mediante reformas estruturais e 

introdução de estímulos positivos e negativos, sendo as medidas de proteção e incentivo a 

denunciantes de boa-fé apenas um dos diversos mecanismos institucionais destinados conter a 

corrupção endêmica. 

A concepção de um sistema anticorrupção deve levar em conta as características próprias 

de cada ordenamento jurídico e os estímulos socioculturais a que estão expostos os integrantes de 

cada comunidade específica, o que impede o esboço de um programa universal. 

Nesse sentido, as políticas públicas de controle e prevenção à corrupção, como toda e 

qualquer política pública, devem ser concebidas de acordo com as peculiaridades do contexto a 

que se referem. 



121 

 

 

Sem qualquer pretensão universalizante, o objetivo deste trabalho consistiu em identificar 

as nuances do ordenamento jurídico brasileiro e características socioculturais, com enfoque na 

administração pública, que permitissem deduzir algumas diretrizes para nortear a concepção de 

sistemas anticorrupção no setor público brasileiro, com ênfase na implementação de uma política 

de estímulo e proteção a denunciantes de boa-fé. 

A partir da análise individualizada das impressões e expectativas de servidores públicos 

em relação à corrupção, extraída das respostas aos questionários aplicados, foi possível obter 

importantes conclusões, que podem ser usadas como ponto de partida para a implementação de 

políticas públicas anticorrupção no setor público brasileiro. 

Primeiramente, a pesquisa empírica revelou que a previsão de medidas de incentivo 

financeiro ao denunciante não exerce grande influência para a tomada de decisão de reportar 

ilícitos. Por outro lado, identificou-se um forte sentimento de vulnerabilidade dos servidores 

públicos entrevistados (principalmente entre as mulheres e os servidores com vínculo precário) e 

certa desconfiança na capacidade de resposta dos sistemas de controle. Desse modo, a política 

anticorrupção deve pautar-se na implementação de medidas efetivas de proteção ao servidor 

público denunciante e ao aperfeiçoamento dos sistemas de controle interno (ouvidoria e 

corregedoria). 

Ainda, a pesquisa identificou que as denúncias internas constituem a modalidade 

preferencial para reportar ilícitos funcionais e atos de corrupção, reforçando a necessidade de 

aprimoramento dos canais internos de denúncia e dos mecanismos de controle interno, assim como 

de uma melhor regulamentação das formas de intercâmbio de informações e das comunicações 

compulsórias aos órgãos de controle externo (notadamente o Ministério Público), visando à adoção 

de medidas judiciais cabíveis sempre que os fatos apurados internamente ensejarem 

responsabilizações em âmbito cível (improbidade administrativa) e criminal. 

Em outra perspectiva, a prevalência dos canais internos de recebimento e tratamento das 

denúncias impõe, como condição sine qua non para a efetividade dos sistemas anticorrupção, o 

aperfeiçoamento dos mecanismos de autotutela administrativa, tanto no que concerne aos 

instrumentos de prevenção a fraudes e desvios de recursos (controle interno), quanto dos diversos 

regimes de responsabilização administrativa, sejam os ético-disciplinares (apuração e punição de 

servidores públicos por faltas funcionais), sejam as esferas de sancionamento das pessoas físicas e 

jurídicas contratantes com o poder público (sanções administrativas previstas na Lei de Licitações 
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e na Lei Anticorrupção), o que irá exigir, destarte, maior atenção à processualidade administrativa 

e seus novos institutos de autocomposição, incluindo os próprios acordos de leniência. 

De todo modo, a despeito da facilidade e maior preferência de que gozam as denúncias 

internas, cabe aqui reiterar as observações feitas na seção 3.2 quanto à necessidade de garantir ao 

denunciante outros meios para formalizar denúncias, outorgando proteção mesmo nos casos em 

que este opte  por reportar externamente o ilícito, sobretudo quando levada em consideração a ainda 

baixa confiabilidade dos sistemas internos de controle e responsabilização administrativa no Brasil, 

conforme, inclusive, revelou a pesquisa. 

Além disso, nem sempre os canais internos de denúncia constituem o meio ideal para 

reportar determinados ilícitos, razão pela qual as denúncias externas também devem ser permitidas 

e facilitadas. Assim, na linha do que prevê a lei geral brasileira (Lei 13.608), a implementação de 

sistemas whistleblowing pelos diversos órgãos e entidades públicas brasileiras deve assegurar 

proteção a seus servidores que optem por formalizar denúncias perante canais externos, desde que 

haja justo motivo para tal escolha. 

Neste particular, verificou-se que as medidas de estímulo (até mesmo aquelas que não se 

convertam em benefícios pessoais ao responsável pela denúncia, como é o caso da melhoria da 

confiabilidade dos sistemas internos de apuração e responsabilização, bem como do incremento do 

nível de consciência dos servidores quanto ao dever de reportar irregularidades), podem funcionar 

como incentivos seletivos, conforme definição extraída da teoria da ação coletiva, servindo para 

incentivar a atuação dos indivíduos em prol do interesse público e da coletividade e fazer com que 

abram mão de comportamentos essencialmente passivos em relação à corrupção, incutindo-lhes 

modo de agir mais (re)ativo, inclusive reportando ilícitos de que venham a tomar conhecimento. 

Ainda sobre esse aspecto, a pesquisa confirmou a importância dos programas de 

compliance público, demonstrando a sua aptidão para introduzir diversos níveis de estímulos 

(positivos e negativos), alterando gradativa e substancialmente o nível das expectativas dos 

integrantes da instituição no que concerne ao trato da corrupção, aumentando a reprovabilidade de 

certos comportamentos desviantes e incentivando posturas mais proativas no zelo da legalidade e 

da moralidade administrativa. 

A partir disso, extrai-se uma outra conclusão. Torna-se fundamental que o programa a ser 

implementado tenha um escopo claro e definido, caso contrário, os efeitos poderão ser reversos. 

Isso porque o incremento da vigilância e a capacidade limitada de apurar os ilícitos que venham a 
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ser reportados poderão se mostrar deletérios aos padrões éticos compartilhados pelos membros da 

organização, comprometendo a própria higidez do sistema anticorrupção. Daí a importância de se 

promover a ética organizacional e de que sejam aperfeiçoados os mecanismos internos de controle 

e responsabilização, de modo que os ilícitos e desvios de conduta ocorram em níveis aceitáveis e 

dentro das possibilidades de reação institucional, de modo a atingir aquilo que Klitgaard (1988) 

denomina “nível ótimo da corrupção”. 

Deve ficar clara a limitação da presente pesquisa, a qual, como dito, não possui a pretensão 

de esboçar um programa anticorrupção de caráter universal (e nem poderia fazê-lo, já que teve 

como público-alvo apenas os servidores públicos do Poder Executivo do Estado de Goiás, além do 

fato de alguns resultados serem parciais, haja vista que o programa de compliance público 

analisado ainda se encontrava em curso quando da realização da pesquisa). Reconhece-se, 

outrossim, que os resultados obtidos não necessariamente refletem a realidade dos demais entes 

públicos brasileiros, em suas mais variadas esferas e poderes, embora isso não tenha o condão de 

invalidar por completo as inferências apresentadas no curso desta dissertação. 

Ademais, acredita-se que o instrumento-base para coleta de dados concebido para os 

propósitos deste trabalho poderá ser tomado como ponto de partida para o planejamento de 

programas de conformidade em diversos entes públicos brasileiros, sendo esta uma das 

contribuições da pesquisa, que visou fornecer subsídios para nortear a concepção de políticas 

públicas anticorrupção, com enfoque nas medidas de estímulo e proteção a denunciantes de boa-

fé. 

A despeito da recém aprovada Lei no 13.964, que introduziu diversos dispositivos na Lei 

13.608, conferindo-lhe status de legislação whistleblowing, verifica-se que a efetiva 

implementação das medidas de estímulo e proteção a denunciantes de boa-fé dependerá de 

regulamentação específica por cada ente federativo e por cada esfera de poder, o que constitui um 

dos grandes desafios para o setor público brasileiro nos próximos anos, na medida em que, embora 

seja um processo de certa forma inevitável, a ausência de imposição legal e de incentivos aos 

gestores locais (associado à própria falta de interesse em aperfeiçoar os sistemas de controle por 

parte de alguns mandatários menos bem intencionados) pode representar sérios óbices à efetiva 

implantação de programas de compliance público, sobretudo em nível municipal, marcado por 

menores índices de transparência. 
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Neste particular, ressalta-se a importância de instituições autônomas capazes de induzir e 

fomentar políticas públicas, com destaque para o Ministério Público, que, devido à sua vocação 

constitucional, deverá exercer, com o apoio da sociedade civil, um importante papel na 

conscientização de gestores para a necessidade de implementar programas de conformidade e 

aperfeiçoar os sistemas anticorrupção, além do próprio dever de fiscalizá-los, evitando a 

implantação de “programas de papel”, de pouca ou nenhuma eficácia, de modo a impedir que 

mandatários mal intencionados possam obter benefícios penais, cíveis e até mesmo eleitorais às 

custas de programas fictícios. 

Dito tudo isso, espera-se que o presente trabalho tenha alcançado os propósitos 

pretendidos, porquanto concebido para aprofundar as discussões em relação ao tema e fornecer 

alguns parâmetros e diretrizes indispensáveis para a concepção e implementação de programas 

anticorrupção no setor público brasileiro. 
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APÊNDICE A – PROTOCOLO DE PESQUISA EMPÍRICA 

 

Um dos objetivos da pesquisa consistiu em analisar, a partir de análises individualizadas, 

os principais elementos que influenciam a denunciação de atos de corrupção, assim como fatores 

que levam à tolerância de um indivíduo e até mesmo sua omissão em relação a ilícitos funcionais, 

de forma a identificar as medidas de estímulo e proteção que devem ser priorizadas na formulação 

de uma política pública anticorrupção. 

Considerando que a pesquisa visava colher informações sobres as estruturas e o 

funcionamento de um grupo, instituição ou formação social, o pesquisador utilizou-se de pesquisa 

qualitativa, na modalidade de entrevista estruturada, consistente na aplicação de surveys 

(questionários), por constituírem os “melhores meios para apreender o sentido que os atores dão às 

suas condutas (os comportamentos não falam por si mesmos), a maneira como eles se representam 

o mundo e como eles vivem sua situação, com os atores sendo vistos como aqueles em melhor 

posição para falar disso” (POUPART, 2014, p. 217). 

Com vistas a garantir a repetibilidade da pesquisa, passa-se a expor, sumariamente, os 

principais aspectos relacionados às técnicas e itinerários metodológicos utilizados pelo 

pesquisador. O instrumento-base de coleta de dados encontra-se disposto no Apêndice B. 

 

1 DEFINIÇÃO DA POPULAÇÃO ALVO E DA POPULAÇÃO ACESSÍVEL 

 

Considerando as dificuldades de ordem operacional para efetuar o levantamento de dados 

em nível nacional e diante do compromisso de cooperação técnica firmado entre o Programa de 

Pós-Graduação em Direito e Políticas Públicas da Universidade Federal de Goiás (PPGDP/UFG) 

e a Controladoria-Geral do Estado de Goiás (CGE-GO), optou-se por restringir a população alvo 

da pesquisa aos servidores públicos do Poder Executivo do Estado de Goiás. A opção também se 

justifica pelo fato de que, durante a realização da pesquisa, o Programa de Compliance Público 

(PCP) coordenado pela CGE-GO estava sendo implementado em diversos órgãos do estado, 

permitindo a avaliação do programa em curso e os resultados provisórios alcançados. 

Segundo o Portal da Transparência do Estado, o quantitativo total de servidores públicos 

ativos no momento de coleta dos dados era de 91.409 pessoas (CONTROLADORIA-GERAL DO 

ESTADO DE GOIÁS, 2020). 
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Para acesso a essa população, foi escolhida a forma de contato via correio eletrônico (e-

mail). 

Dessa forma, esquematicamente, tem-se: 

 população-alvo: servidores públicos do Poder Executivo do Estado de Goiás; 

 população acessível: servidores públicos estaduais com acesso a internet e com 

endereço de e-mail atualizado no banco de dados da CGE-GO. 

 

2 MÉTODO DE COLETA DE DADOS 

 

O levantamento por amostragem permite a obtenção de informações a respeito de valores 

populacionais desconhecidos, por meio da observação de apenas uma parte (amostra) do seu 

universo de estudo (população) (SILVA, 2001). Por essa observação e tendo em vista que o alto 

número de servidores elevaria o custo operacional da pesquisa, optou-se, então, por um plano de 

amostragem. 

Ainda visando à redução de custo operacional, foi escolhido para a coleta dos dados o 

método de entrevista por e-mail, contendo link de acesso a questionário estruturado composto por 

57 questões. 

Era de interesse do pesquisador que os servidores tivessem algumas características 

demográficas variadas, como idade, gênero e órgãos de lotação, enquanto que outros aspectos 

fossem necessariamente proporcionais à população alvo, para que a amostra fosse o mais 

significativa possível (BABBIE, 2003). A variável dicotômica tipo de vínculo foi usada para definir 

os estratos da amostra compondo-se de: 

 servidores efetivos; 

 servidores não efetivos (vínculo precário). 

Ainda por meio do Portal da Transparência, verificou-se que 69% da população alvo era 

composta de servidores efetivos. 

Com o apoio da CGE-GO, foi possível dispor de listagem nominal de servidores com 

acesso a e-mail. Deste modo, para uma amostra probabilística sob um delineamento de amostragem 

aleatória estratificada, foram elaboradas listas de transmissão contendo o endereço eletrônico, de 

forma aleatória e com alocação proporcional dos estratos, de 2.760 servidores efetivos e 1.240 

servidores com vínculo precário, divididos igualmente entre homens e mulheres. 
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3 TAMANHO DA AMOSTRA 

 

Para uma pesquisa visando estimar as proporções de determinados atributos levantados 

por meio de questionário estruturado, pode-se utilizar a expressão: 

𝑛 =

𝑧2 × 𝑝(1 − 𝑝)
𝑒2

1 +
𝑧2 × 𝑝(1 − 𝑝)

𝑒2𝑁

 

onde n é o tamanho da amostra; N é o tamanho da população; p(1-p) é a variabilidade do atributo 

na população; z é a abscissa de uma distribuição normal padrão e representa o grau de confiança; 

e e é o erro amostral (BOLFARINE; BUSSAB, 2005). 

Considerando-se variabilidade máxima do atributo na população, com uma confiança de 

90% e com uma precisão de 4,5%, o tamanho da amostra adotado foi de, aproximadamente 333 

servidores, e os estratos consistiram em 233 servidores efetivos e 100 servidores não efetivos. 

Tendo em vista que a taxa de respostas aos questionários enviados por e-mail foi abaixo 

do estimado (10%), foram elaboradas listas de transmissão complementares, sempre observando 

a alocação proporcional dos estratos, de modo a obter o número de respostas almejado. 
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APÊNDICE B – INSTRUMENTO-BASE DE COLETA DE DADOS 

 

INFORMAÇÕES PESSOAIS: 

 

 Sexo:  

o Masculino 

o Feminino 

 

 Idade: 

o 18-29 anos 

o 30-39 anos 

o 40-49 anos 

o 50 ou mais 

 

PARTE I – QUESTÕES GERAIS 
 

1. Órgão/Entidade 

 

1.1. A qual Secretaria está vinculado o órgão/setor em que você exerce suas atividades principais?  

o Secretaria de Administração 

o Secretaria de Governo 

o Secretaria de Educação 

o Secretaria de Saúde 

o Secretaria de Segurança Pública 

o Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços 

o Secretaria do Meio Ambiente 

o Secretaria de Cultura 

o Outra ___________________________________ 

 

1.2 Qual a natureza de seu vínculo com o Estado? 

o Servidor efetivo (estatutário) 

o Empregado público (celetista) 

o Servidor comissionado 

o Terceirizado 

o Contrato temporário 

o Estagiário 

o Outro ___________________________________ 

 

1.3. Qual a natureza das principais funções que você exerce?  

o Chefia/direção 

o Assessoramento 

o Atividade técnico-científica (elaboração de pareceres, magistério, profissionais de saúde 

etc.) 

o Assistente técnico-administrativo 
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o Outra ___________________________________ 

 

1.4. Quantas pessoas trabalham no órgão em que você exerce suas funções (por órgão, entenda o 

seu local de trabalho, abrangendo todos os setores e departamentos que, embora possuam funções 

diversas, integram uma mesma unidade administrativa dentro do organograma institucional e que 

possuem alguma relação, direta ou indireta, com o setor em que você atua)?  

o 1-9 

o 10-49 

o 50-249 

o 250-999 

o 1000 ou mais 

 

1.5. Quanto tempo de serviço público você possui? 

o 0-5 anos 

o 6-10 anos 

o 11-15 anos 

o 15-20 anos 

o 21 ou mais anos 

 

  

2. Programa de Compliance Público e Canais de denúncia  

 

2.1. Já foi implementado em seu órgão Programa de Compliance Público? 

o Sim 

o Não 

o Não sei informar 

 

2.1.2. Em caso positivo, quais das seguintes etapas do Programa já foram efetivamente concluídas? 

o Criação do Comitê Setorial de Compliance Público 

o Capacitação de servidores e replicação do conhecimento em Ética (Eixo 1)  

o Capacitação de servidores e replicação do conhecimento em Transparência (Eixo 2) 

o Capacitação de servidores e replicação do conhecimento em Responsabilização – 

PAD/Sindicância, PPI, PAF, PAR, TCE e Mediação de Conflitos (Eixo 3) 

o Estruturação da Matriz de Riscos, implementação do Plano de Controle e capacitação dos 

membros do Comitê Setorial em Gestão de Riscos (Eixo 4) 

o Não sei informar 

 

2.2. O seu órgão possui um Código de Ética, elaborado com a participação dos servidores? 

o Sim 

o Não 

o Não sei informar 

 

2.3. O seu órgão possui algum canal específico para reportar irregularidades ou desvios de conduta? 

o Sim 

o Não 

o Não sei informar 
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2.4. Como as denúncias podem ser reportadas?  

o Telefone  

o Internet/Intranet 

o Presencialmente  

o Correspondência 

o Não sei informar 

 

2.6. Você já utilizou o Sistema de Ouvidoria do Estado de Goiás? 

o Sim 

o Não 

 

2.6.1. Em caso positivo, que tipo de manifestação você realizou? 

o Elogio 

o Sugestão 

o Solicitação 

o Reclamação 

o Denúncia 

o Informação 

 

2.7. Você obteve a resposta desejada ou foi informado sobre a conclusão de sua manifestação? 

o Sim 

o Não 

o Não sei 

 

2.8. Você sabe como funciona o fluxo de tratamento de denúncias reportadas pelo Sistema de 

Ouvidoria do Estado de Goiás? 

o Sim 

o Não 

 
PARTE II – PERCEPÇÕES E IMPRESSÕES PESSOAIS 

 

3.1. Quais dessas transgressões a deveres funcionais você já presenciou ou teve conhecimento de 

sua ocorrência no órgão em que você exerce suas funções? 

o Inassiduidade habitual (ausências injustificadas recorrentes) 

o Impontualidade habitual 

o Desídia contumaz e/ou recusa habitual no cumprimento de ordens legítimas 

o Insubordinação grave em serviço 

o Deslealdade à instituição  

o Ausência de zelo pela economia e conservação do material confiado a servidor e pelo 

desempenho dos encargos de que for incumbido 

o Simulação de doença para esquivar-se do cumprimento da obrigação 

o Valer-se do cargo para obter proveito pessoal ilícito 

o Coação ou aliciamento de subordinado com o objetivo de natureza político-partidária 

o Recebimento de comissões, presentes ou vantagens indevidas de qualquer espécie 

o Recebimento de gratificação por serviço extraordinário que não tenha prestado 

efetivamente 
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o Uso indevido de veículo ou de outros bens da repartição, para fins particulares 

o Acúmulo indevido de cargos, funções e empregos públicos, com percepção simultânea e 

ilícita de vencimentos ou subsídios 

o Outra(s) ___________________________________ 

o Nenhuma 

 

3.2. Quais desses atos você já presenciou ou teve conhecimento de sua ocorrência no órgão em que 

você exerce suas funções? 

o Nepotismo 

o Servidor fantasma 

o Abuso de autoridade 

o Recebimento de propina (corrupção passiva) 

o Uso, em obra ou serviço particular, de veículos, máquinas, equipamentos ou material de 

qualquer natureza, pertencente ao poder público, bem como o trabalho de servidores 

públicos, empregados ou terceiros contratados pelo poder público 

o Evolução patrimonial incompatível com os vencimentos do cargo ou função pública 

o Incorporação ou uso, em proveito próprio, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes 

do acervo patrimonial do poder público (peculato) 

o Facilitar ou concorrer para que terceiro enriqueça ilicitamente 

o Fraude em licitações, direcionamento na contratação etc. 

o Prática de ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na 

regra de competência (desvio de finalidade) 

o Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício (prevaricação) 

o Negar acesso ou retardar indevidamente o fornecimento de dados e informações não 

sigilosas 

o Nenhum 

 

3.3. Você já reportou/denunciou formalmente alguma irregularidade, transgressão a dever 

funcional ou ato de corrupção praticado por algum servidor no exercício de suas funções? 

o Sim 

o Não 

 

3.3.1. Em caso positivo, qual(is) motivo(s) o levou(aram) a reportar a conduta ilícita? 

o Gravidade do ilícito praticado 

o Vingança e/ou inimizade 

o Senso de justiça e comprometimento ético 

o Foi prejudicado, direta ou indiretamente, pelo ilícito 

o Motivação política ou outro interesse pessoal 

o Outro_____________ 

 

3.4.  Caso você quisesse revelar algum esquema de corrupção em curso no seu órgão, para quem 

você consideraria fazê-lo, preferencialmente? 

o Chefia imediata ou autoridade responsável pelo órgão 

o Órgãos internos de controle (Ouvidoria/Corregedoria) 

o Órgãos de controle externo (Ministério Público, Polícia Civil ou Tribunal de Contas) 

o Meios de comunicação (veículos de imprensa, redes sociais etc.) 
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3.5. Em sua opinião, qual das seguintes razões é a mais determinante para que uma irregularidade 

ou ato de corrupção NÃO seja denunciado? 

o Não sabe como/onde denunciar 

o Receio de causar dano à imagem do órgão e/ou de prejudicar pessoas inocentes 

o Dificuldade para apresentar provas sobre o ilícito reportado 

o Acredita que nenhuma providência será tomada em relação ao fato e ao transgressor 

o Medo de retaliações e represálias (perda do cargo, corte de gratificações etc.) 

o Medo de consequências legais e financeiras negativas (responsabilidade civil, 

administrativa e penal do denunciante) 

o Considera um ato de deslealdade 

o Medo de má reputação entre os colegas de trabalho 

o Apreço ou relação de amizade com o transgressor 

o Outra ________________________________ 

 

3.6. Você acredita que no seu órgão os servidores se sentem suficientemente estimulados e 

protegidos para reportar irregularidades e/ou atos de corrupção? 

o Sim 

o Não 

 

3.7. Você acredita que deve haver maior estímulo e proteção aos servidores públicos para que eles 

se sintam mais encorajados a reportar irregularidades e/ou atos de corrupção? 

o Sim 

o Não 

o Não sei 

 

3.8. Em sua opinião, qual das seguintes medidas de estímulo seria a mais determinante para que 

você decida por denunciar uma irregularidade ou ato de corrupção de que tenha conhecimento? 

o Incentivos financeiros ao denunciante (percentual sobre o valor recuperado em razão da 

denúncia) 

o Promoção por merecimento ou outra forma de reconhecimento interno 

o Maior confiabilidade do sistema de apuração e responsabilização do transgressor 

o Maior conscientização dos servidores quanto ao dever de reportar irregularidades 

o Simplificação/facilitação dos meios de denúncia 

o Outra _______________________________ 

 

3.9. Em sua opinião, qual das seguintes medidas de  proteção seria a mais determinante para que 

você decida por denunciar uma irregularidade ou ato de corrupção de que tenha conhecimento? 

o Preservação do anonimato do denunciante (confidencialidade da denúncia) 

o Assistência jurídica gratuita e amparo legal/institucional para lidar com eventuais 

consequências negativas advindas do ato de denunciar 

o Proteção contra retaliações e represálias no ambiente de trabalho (preservação do cargo e 

da remuneração) 

o Outra _______________________________ 

 

3.10.  Qual das seguintes frases melhor expressa a sua opinião? 

o Não considero provável tomar a iniciativa de denunciar aos órgãos competentes atos de 

corrupção de que tivesse conhecimento, pois temo as consequências negativas do ato de 
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denunciar; entretanto, caso fosse chamado a prestar depoimento como testemunha, jamais 

iria me eximir do dever de falar a verdade, ainda que o meu depoimento pudesse incriminar 

alguém 

o Não considero provável tomar a iniciativa de denunciar aos órgãos competentes atos de 

corrupção de que tivesse conhecimento, pois temo as consequências negativas do ato de 

denunciar; do mesmo modo, caso fosse chamado a prestar depoimento como testemunha, 

consideraria a possibilidade de omitir alguns fatos que pudessem incriminar alguém muito 

próximo ou influente, para não me indispor no ambiente de trabalho ou por receio de sofrer 

retaliações 

o Certamente tomaria a iniciativa de denunciar aos órgãos competentes atos de corrupção de 

que tivesse conhecimento, independentemente da gravidade do ato e de quem o praticou, 

porque acredito que todos têm o dever de zelar pela moralidade administrativa, não me 

importando com o desgaste pessoal e demais consequências caso meu nome fosse revelado 

o Talvez tomaria a iniciativa de reportar aos órgãos competentes atos de corrupção de que 

tivesse conhecimento em razão do cargo, a depender da gravidade do ato, 

independentemente de quem o praticou, desde que garantido o anonimato, não estando 

disposto a abrir mão do sigilo, ainda que isso possa comprometer a apuração dos fatos 

o Talvez tomaria a iniciativa de reportar aos órgãos competentes atos de corrupção de que 

tivesse conhecimento em razão do cargo, a depender da gravidade do ato, 

independentemente de quem o praticou, sobretudo se eu souber de informações essenciais 

para o esclarecimento dos fatos, estando disposto a abrir mão do sigilo para não prejudicar 

a apuração 

o Em vez de reportar aos órgãos competentes atos de corrupção de que tivesse conhecimento 

em razão do cargo, consideraria seriamente a possibilidade de primeiro comunicar o fato á 

chefia do órgão em que foi praticado o ilícito, a quem caberia decidir o que fazer com as 

informações por mim  reveladas 

 

3.11. Considerando os tipos de transgressão ou atos de corrupção abaixo descritos, qual seria o seu 

comportamento, caso presenciasse ou tivesse conhecimento?  

Obs.: Caso você já tenha realmente presenciado ou tomado conhecimento de quaisquer das 

transgressões abaixo, responda de acordo com o seu comportamento diante do caso concreto, e não 

considerando uma situação hipotética. 

 

 Transgressão 
CERTAMENTE 

DENUNCIARIA 

TALVEZ 

DENUNCIARIA 

NÃO 

DENUNCIARIA 

NÃO SEI 

INFORMAR 

1 

Inassiduidade habitual 

(ausências injustificadas 

recorrentes) 

 

o  o  o  o  

2 Impontualidade habitual o  o  o  o  

3 

Desídia contumaz e/ou recusa 

habitual no cumprimento de 

ordens legítimas 

 

o  o  o  o  

4 

Insubordinação grave em 

serviço 

Deslealdade à instituição  

 

o  o  o  o  
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5 

Ausência de zelo pela 

economia e conservação do 

material confiado a servidor e 

pelo desempenho dos encargos 

de que for incumbido 

 

o  o  o  o  

6 

Simulação de doença para 

esquivar-se do cumprimento 

da obrigação 

 

o  o  o  o  

7 

Valer-se do cargo para obter 

proveito pessoal ilícito 

 

o  o  o  o  

8 

Coação ou aliciamento de 

subordinado com o objetivo de 

natureza político-partidária 

o  o  o  o  

9 

Recebimento de comissões, 

presentes ou vantagens 

indevidas de qualquer espécie 

 

o  o  o  o  

10 

Recebimento de gratificação 

por serviço extraordinário que 

não tenha prestado 

efetivamente 

o  o  o  o  

11 

Uso indevido de veículo ou de 

outros bens da repartição, para 

fins particulares 

o  o  o  o  

12 

Acúmulo indevido de cargos, 

funções e empregos públicos, 

com percepção simultânea e 

ilícita de vencimentos ou 

subsídios 

o  o  o  o  

13 Nepotismo o  o  o  o  

14 Servidor fantasma o  o  o  o  

15 Abuso de autoridade o  o  o  o  

16 
Recebimento de propina 

(corrupção passiva) 
o  o  o  o  

17 

Uso, em obra ou serviço 

particular, de veículos, 

máquinas, equipamentos ou 

material de qualquer natureza, 

pertencente ao poder público, 

bem como o trabalho de 

servidores públicos, 

empregados ou terceiros 

contratados pelo poder público 

o  o  o  o  

18 

Evolução patrimonial 

incompatível com a 

remuneração do cargo e 

atividades habituais 

o  o  o  o  

19 

Incorporação ou uso, em 

proveito próprio, de bens, 

rendas, verbas ou valores 

integrantes do acervo 

o  o  o  o  
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patrimonial do poder público 

(peculato) 

20 
Facilitar ou concorrer para que 

terceiro enriqueça ilicitamente 
o  o  o  o  

21 

Fraude em licitações, 

direcionamento na 

contratação, conluio entre 

licitantes etc. 

o  o  o  o  

22 

Prática de ato visando fim 

proibido em lei ou regulamento 

ou diverso daquele previsto na 

regra de competência (desvio 

de finalidade) 

o  o  o  o  

23 

Retardar ou deixar de praticar, 

indevidamente, ato de ofício 

(prevaricação) 

o  o  o  o  

24 

Negar acesso ou retardar 

indevidamente o fornecimento 

de dados e informações não 

sigilosas 

o  o  o  o  
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APÊNDICE C – ANÁLISE EXPLORATÓRIA DOS DADOS 

 

 

Quantidade de Respostas 

Total 

333 

Informações Pessoais 

Sexo 

 
Idade 

 
Cidade 

Os 11 municípios com mais respostas 
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Parte I 

 
1. Orgão/Entidade 

 

1.1. A qual Secretaria está vinculado o órgão/setor em que você exerce suas atividades principais? 
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1.2 Qual a natureza de seu vínculo com o Estado? 

 
1.3 Qual a natureza das principais funções que você exerce? 

 
1.4 Quantas pessoas trabalham no órgão em que você exerce suas funções (por órgão, entenda o 

seu local de trabalho, abrangendo todos os setores e departamentos que, embora possuam funções 

diversas, integram uma mesma unidade administrativa dentro do organograma institucional e que 

possuem alguma relação, direta ou indireta, com o setor em que você atua)? 
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1.5 Quanto tempo de serviço público você possui? 

 
2 Programa de Compliance Público e Canais de denúncia 

 

2.1 Já foi implementado em seu órgão Programa de Compliance Público? 

 
2.1.2 Em caso positivo, quais das seguintes etapas do Programa já foram efetivamente concluídas? 
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2.2 O seu órgão possui um Código de Ética, elaborado com a participação dos servidores? 

 
2.3 O seu órgão possui algum canal específico para reportar irregularidades ou desvios de conduta? 

 
2.4 Como as denúncias podem ser reportadas? 

 
  



149 

 

 

2.5 Você já utilizou o Sistema de Ouvidoria do Estado de Goiás? 

 
2.5.1 Em caso positivo, que tipo de manifestação você realizou? 

 
2.5.2 Você obteve a resposta desejada ou foi informado sobre a conclusão de sua manifestação? 
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2.6 Você sabe como funciona o fluxo de tratamento de denúncias reportadas pelo Sistema de 

Ouvidoria do Estado de Goiás? 
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Parte II 

3 Percepções e Impressões Pessoais 

3.1 Quais dessas transgressões a deveres funcionais você já presenciou ou teve conhecimento de 

sua ocorrência no órgão em que você exerce suas funções? 
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3.2 Quais desses atos você já presenciou ou teve conhecimento de sua ocorrência no órgão em que 

você exerce suas funções? 

 
3.3 Você já reportou/denunciou formalmente alguma irregularidade, transgressão a dever funcional 

ou ato de corrupção praticado por algum servidor no exercício de suas funções? 
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3.3.1 Em caso positivo, qual(is) motivo(s) o levou(aram) a reportar a conduta ilícita? 

 
3.4 Caso você quisesse revelar algum esquema de corrupção em curso no seu órgão, para quem 

você consideraria fazê-lo, preferencialmente? 
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3.5 Em sua opinião, qual das seguintes razões é a mais determinante para que uma irregularidade 

ou ato de corrupção NÃO seja denunciado? 

 
3.6 Você acredita que no seu órgão os servidores se sentem suficientemente estimulados e 

amparados para reportar irregularidades e/ou atos de corrupção? 

 
  



155 

 

 

3.7 Você acredita que deve haver maior estímulo e proteção aos servidores públicos para que eles 

se sintam mais encorajados a reportar irregularidades e/ou atos de corrupção? 

 
 

3.8 Em sua opinião, qual das seguintes medidas de estímulo seria a mais determinante você decida 

por denunciar uma irregularidade ou ato de corrupção de que tenha conhecimento? 
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3.9 Em sua opinião, qual das seguintes medidas de proteção seria a mais determinante para que 

você decida por denunciar uma irregularidade ou ato de corrupção de que tenha conhecimento? 
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3.10 Qual das seguintes frases melhor expressa a sua opinião? 
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3.11 Considerando os tipos de transgressão ou atos de corrupção abaixo descritos, qual seria o seu 

comportamento, caso presenciasse ou tivesse conhecimento? Obs.: Caso você já tenha realmente 

presenciado ou tomado conhecimento de quaisquer das transgressões abaixo, responda de acordo 

com o seu comportamento diante do caso concreto, e não considerando uma situação hipotética. 

 

Glossário 
Abreviação Questão 
q.3.11.a  Inassiduidade habitual (ausências injustificadas recorrentes) 
q.3.11.b  Impontualidade habitual 
q.3.11.c  Desídia contumaz e/ou recusa habitual no cumprimento de ordens legítimas 
q.3.11.d  Insubordinação grave em serviço - Deslealdade à instituição 
q.3.11.e  Ausência de zelo pela economia e conservação do material confiado a servidor e pelo desempenho dos encargos de que for 

incumbido 
q.3.11.f  Simulação de doença para esquivar-se do cumprimento da obrigação 
q.3.11.g  Valer-se do cargo para obter proveito pessoal ilícito 
q.3.11.h  Coação ou aliciamento de subordinado com o objetivo de natureza político-partidária 
q.3.11.i  Recebimento de comissões, presentes ou vantagens indevidas de qualquer espécie 
q.3.11.j  Recebimento de gratificação por serviço extraordinário que não tenha prestado efetivamente 
q.3.11.k  Uso indevido de veículo ou de outros bens da repartição, para fins particulares 
q.3.11.l  Acúmulo indevido de cargos, funções e empregos públicos, com percepção simultânea e ilícita de vencimentos ou subsídios 
q.3.11.m  Nepotismo 
q.3.11.n  Servidor fantasma 
q.3.11.o  Abuso de autoridade 
q.3.11.p  Recebimento de propina (corrupção passiva) 
q.3.11.q  Uso, em obra ou serviço particular, de veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, pertencente ao poder 

público, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados pelo poder público 
q.3.11.r  Evolução patrimonial incompatível com a remuneração do cargo e atividades habituais 
q.3.11.s  Incorporação ou uso, em proveito próprio, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial do poder público 

(peculato) 
q.3.11.t  Facilitar ou concorrer para que terceiro enriqueça ilicitamente 
q.3.11.u  Fraude em licitações, direcionamento na contratação, conluio entre licitantes etc. 
q.3.11.v  Prática de ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência (desvio de finalidade) 
q.3.11.w  Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício (prevaricação) 
q.3.11.x  Negar acesso ou retardar indevidamente o fornecimento de dados e informações não sigilosas 
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CRUZAMENTO DE DADOS 

2.1 x 2.6 

• 2.1. Já foi implementado em seu órgão Programa de Compliance Público? 

• 2.6. Você sabe como funciona o fluxo de tratamento de denúncias reportadas pelo Sistema 

de Ouvidoria do Estado de Goiás? 

 
  Questão 2.6   

q.2.1 Não Sim Total 
Não 62 (75%) 21 (25%) 83 

Não sei informar 124 (85%) 22 (15%) 146 
Sim 55 (52.9%) 49 (47.1%) 104 

 

3.3 x 1.2 

• 3.3. Você já reportou/denunciou formalmente alguma irregularidade, transgressão a dever 

funcional ou ato de corrupção praticado por algum servidor no exercício de suas funções? 

• 1.2 Qual a natureza de seu vínculo com o Estado? 
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  Questão 3.3   

q.1.2 Não Sim Total 

Servidor Efetivo 172 (73.8%) 61 (26.2%) 
2

33 

Vínculo Precário 85 (85.0%) 15 (15.0%) 
1

00 

1.3 x 3.3 

• 1.3. Qual a natureza das principais funções que você exerce? 

• 3.3. Você já reportou/denunciou formalmente alguma irregularidade, transgressão a dever 

funcional ou ato de corrupção praticado por algum servidor no exercício de suas funções? 

 
  Questão 2.1   

q.1.3 Não Sim Total 

Agente de segurança pública 11 (69%) 5 (31%) 16 
Assessoramento 34 (81%) 8 (19%) 42 

Assistente técnico-administrativo 69 (83%) 14 (17%) 83 
Atividade técnico-científica 

(elaboração de pareceres, magistério, 

 profissionais de saúde etc.) 
96 (81%) 22 (19%) 118 

Chefia/direção 47 (64%) 27 (36%) 74 
Total 257 (77%) 76 (23%) 333 

 

3.3 x Sexo 

• 3.3. Você já reportou/denunciou formalmente alguma irregularidade, transgressão a dever 

funcional ou ato de corrupção praticado por algum servidor no exercício de suas funções? 
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  Sexo   

q

.3.3 
Feminino Masculino Total 

Não 131 (51.0%) 126 (49.0%) 257 
Sim 35 (46.1%) 41 (53.9%) 76 

 

3.3 x 3.1 e 3.2 

• 3.3. Você já reportou/denunciou formalmente alguma irregularidade, transgressão a dever 

funcional ou ato de corrupção praticado por algum servidor no exercício de suas funções? 

• 3.1. Quais dessas transgressões a deveres funcionais você já presenciou ou teve 

conhecimento de sua ocorrência no órgão em que você exerce suas funções? 

• 3.2. Quais desses atos você já presenciou ou teve conhecimento de sua ocorrência no órgão 

em que você exerce suas funções? 
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Percentual de 3.3 que já presenciou ao menos uma ocorrência em 3.1 e 3.2 

 
Questão 3.3 

Não Sim 

91 (58.7%) 64 (41.3%) 

 

3.3.1 x 1.2 

• 3.3.1. Em caso positivo, qual(is) motivo(s) o levou(aram) a reportar a conduta ilícita? 

• 1.2 Qual a natureza de seu vínculo com o Estado? 

 
  Questão 3.3.1   

q.1.2 
Senso de justiça e 

comprometimento ético 
Gravidade do ilícito 

praticado 
Foi prejudicado, direta ou 

indiretamente, pelo ilícito 
Não se 

aplica 
Total 

Servidor 

Efetivo 
50 (82.0%) 23 (37.7%) 15 (24.6%) 3 (4.9%) 91 

Vínculo 

Precário 
9 (60.0%) 4 (26.7%) 6 (40.0%) 3 (20.0%) 22 
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3.4 x 2.1 

• 3.4. Caso você quisesse revelar algum esquema de corrupção em curso no seu órgão, para 

quem você consideraria fazê-lo, preferencialmente? 

• 2.1. Já foi implementado em seu órgão Programa de Compliance Público? 

 
  Questão 3.4   

q.2.1 

Chefia imediata ou 

autoridade 

responsável pelo 

órgão 

Meios de comunicação 

(veículos de imprensa, 

redes sociais etc.) 

Órgãos de controle externo 

(Ministério Público, Polícia 

Civil ou Tribunal de 

Contas) 

Órgãos internos de controle 

(Ouvidoria/Corregedoria) 
Total 

Não 30 (26.8%) 5 (29%) 26 (26.3%) 22 (21.0%) 83 
Não sei 

informar 
54 (48.2%) 10 (59%) 42 (42.4%) 40 (38.1%) 146 

Sim 28 (25.0%) 2 (12%) 31 (31.3%) 43 (41.0%) 104 

 

3.5 x 1.2 

• 3.5. Em sua opinião, qual das seguintes razões é a mais determinante para que uma 

irregularidade ou ato de corrupção NÃO seja denunciado? 

• 1.2 Qual a natureza de seu vínculo com o Estado? 
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3.5 x sexo 

• 3.5. Em sua opinião, qual das seguintes razões é a mais determinante para que uma 

irregularidade ou ato de corrupção NÃO seja denunciado? 
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3.5 x 1.4 

• 3.5. Em sua opinião, qual das seguintes razões é a mais determinante para que uma 

irregularidade ou ato de corrupção NÃO seja denunciado? 

• 1.4. Quantas pessoas trabalham no órgão em que você exerce suas funções (por órgão, 

entenda o seu local de trabalho, abrangendo todos os setores e departamentos que, embora 

possuam funções diversas, integram uma mesma unidade administrativa dentro do 

organograma institucional e que possuem alguma relação, direta ou indireta, com o setor em 

que você atua)? 
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3.6 x 1.2 

• 3.6. Você acredita que no seu órgão os servidores se sentem suficientemente estimulados e 

amparados para reportar irregularidades e/ou atos de corrupção? 

• 1.2 Qual a natureza de seu vínculo com o Estado? 
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  Questão 3.6   

q.1.2 Não Sim Total 

Servidor Efetivo 147 (63.1%) 86 (36.9%) 233 
Vínculo Precário 42 (42.0%) 58 (58.0%) 100 

 

3.6 x 2.1 

• 3.6. Você acredita que no seu órgão os servidores se sentem suficientemente estimulados e 

amparados para reportar irregularidades e/ou atos de corrupção? 

• 2.1. Já foi implementado em seu órgão Programa de Compliance Público? 
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  Questão 3.6   

q.2.1 Não Sim Total 

Não 50 (26.5%) 33 (22.9%) 83 
Não sei informar 82 (43.4%) 64 (44.4%) 146 

Sim 57 (30.2%) 47 (32.6%) 104 

 

3.6 x 1.4 

• 3.6. Você acredita que no seu órgão os servidores se sentem suficientemente estimulados e 

amparados para reportar irregularidades e/ou atos de corrupção? 

• 1.4. Quantas pessoas trabalham no órgão em que você exerce suas funções (por órgão, 

entenda o seu local de trabalho, abrangendo todos os setores e departamentos que, embora 

possuam funções diversas, integram uma mesma unidade administrativa dentro do 

organograma institucional e que possuem alguma relação, direta ou indireta, com o setor em 

que você atua)? 

 
  Questão 3.6   

q.1.4 Não Sim Total 

1-9 24 (53.3%) 21 (46.7%) 45 
10-49 55 (49.1%) 57 (50.9%) 112 
50-249 58 (56.3%) 45 (43.7%) 103 

250-999 20 (60.6%) 13 (39.4%) 33 
1000 ou mais 32 (80.0%) 8 (20.0%) 40 

 

3.8 x Sexo 

• 3.8. Em sua opinião, qual das seguintes medidas de estímulo seria a mais determinante você 

decida por denunciar uma irregularidade ou ato de corrupção de que tenha conhecimento? 
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  Sexo   

q.3.8 Masculino Feminino Total 

Garantia de anonimato. 2 (100%)   2 

Incentivos financeiros ao denunciante (percentual sobre o valor recuperado em razão da denúncia) 4 (57%) 3 (43%) 7 
Maior confiabilidade do sistema de apuração e responsabilização do transgressor 81 (52.6%) 73 (47.4%) 154 
Maior conscientização dos servidores quanto ao dever de reportar irregularidades 45 (41%) 64 (59%) 109 
Não sei 3 (50%) 3 (50%) 6 
Promoção por merecimento ou outra forma de reconhecimento interno 4 (57%) 3 (43%) 7 
Simplificação/facilitação dos meios de denúncia 28 (58%) 20 (42%) 48 

 

3.8 x 1.2 

• 3.8. Em sua opinião, qual das seguintes medidas de estímulo seria a mais determinante você 

decida por denunciar uma irregularidade ou ato de corrupção de que tenha conhecimento? 

• 1.2 Qual a natureza de seu vínculo com o Estado? 
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  Questão 3.8   

q.1.2 

Maior 

confiabilidade do 

sistema de 

apuração e 

responsabilizaçã

o do transgressor 

Maior 

conscientização 

dos servidores 

quanto ao 

dever de 

reportar 

irregularidades 

Simplificação/facil

itação dos meios de 

denúncia 

Promoção por 

merecimento ou 

outra forma de 

reconhecimento 

interno 

Não sei 

Incentivos 

financeiros 

ao 

denunciante 

(percentual 

sobre o valor 

recuperado 

em razão da 

denúncia) 

Garantia de 

anonimato 
Total 

Servidor 

Efetivo 
121 (51.9%) 71 (30.5%) 34 (14.6%) 1 (0.4%) 1 (0.4%) 3 (1.3%) 2 (0.9%) 233 

Vínculo 

Precário 
33 (33.0%) 38 (38.0%) 14 (14.0%) 6 (6.0%) 5 (5.0%) 4 (4.0%)   100 

 

3.8 x 2.1 

• 3.8. Em sua opinião, qual das seguintes medidas de estímulo seria a mais determinante você 

decida por denunciar uma irregularidade ou ato de corrupção de que tenha conhecimento? 

• 2.1. Já foi implementado em seu órgão Programa de Compliance Público? 
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3.9 x Sexo 

• 3.9. Em sua opinião, qual das seguintes medidas de proteção seria a mais determinante para 

que você decida por denunciar uma irregularidade ou ato de corrupção de que tenha 

conhecimento? 

 
  Sexo   

q.3.9 Feminino Masculino Total 

Assistência jurídica gratuita e amparo legal/institucional para lidar com eventuais consequências negativas 

advindas do ato de denunciar 
27 (46.6%) 31 (53.4%) 58 

Não sei 2 (50%) 2 (50%) 4 
Preservação do anonimato do denunciante (confidencialidade da denúncia) 92 (50.5%) 90 (49.5%) 182 
Proteção contra retaliações e represálias no ambiente de trabalho (preservação do cargo e da remuneração) 44 (50.6%) 43 (49.4%) 87 
Todas as alternativas se complementam e são igualmente necessárias devido à complexidade da situação. 1 (50%) 1 (50%) 2 
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3.9 x 1.2 

• 3.9. Em sua opinião, qual das seguintes medidas de proteção seria a mais determinante para 

que você decida por denunciar uma irregularidade ou ato de corrupção de que tenha 

conhecimento? 

• 1.2 Qual a natureza de seu vínculo com o Estado? 

 
  Questão 3.8   

q.1.2 

Preservação do 

anonimato do 

denunciante 

(confidencialidade da 

denúncia) 

Proteção contra 

retaliações e 

represálias no 

ambiente de trabalho 

(preservação do cargo 

e da remuneração) 

Assistência jurídica gratuita 

e amparo legal/institucional 

para lidar com eventuais 

consequências negativas 

advindas do ato de 

denunciar 

Não sei 

Todas as alternativas se 

complementam e são 

igualmente necessárias 

devido à complexidade 

da situação. 

Total 

Servidor 

Efetivo 
124 (53.2%) 61 (26.2%) 45 (19.3%) 

2 

(0.9%) 
1 (0.4%) 233 

Vínculo 

Precário 
58 (58.0%) 26 (26.0%) 13 (13.0%) 

2 

(2.0%) 
1 (1.0%) 100 

 

3.9 x 2.1 

• 3.9. Em sua opinião, qual das seguintes medidas de proteção seria a mais determinante para 

que você decida por denunciar uma irregularidade ou ato de corrupção de que tenha 

conhecimento? 

• 2.1. Já foi implementado em seu órgão Programa de Compliance Público? 
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  Questão 3.9   

q.2.1 

Preservação do 

anonimato do 

denunciante 

(confidencialidade 

da denúncia) 

Proteção contra 

retaliações e 

represálias no 

ambiente de 

trabalho 

(preservação do 

cargo e da 

remuneração) 

Assistência jurídica 

gratuita e amparo 

legal/institucional 

para lidar com 

eventuais 

consequências 

negativas advindas do 

ato de denunciar 

Não sei 

Todas as 

alternativas se 

complementam e 

são igualmente 

necessárias devido 

à complexidade da 

situação. 

Total 

Não 53 (29.1%) 14 (16.1%) 12 (20.7%) 2 (50.0%) 2 (100.0%) 83 

Não sei informar 77 (42.3%) 41 (47.1%) 26 (44.8%) 2 (50.0%)   146 

Sim 52 (28.6%) 32 (36.8%) 20 (34.5%)     104 

 

3.10 x Sexo 

• 3.10. Qual das seguintes frases melhor expressa a sua opinião? 
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  Sexo   

q.3.10 Feminino Masculino Total 

Certamente tomaria a iniciativa de denunciar aos órgãos competentes atos de corrupção de que tivesse 

conhecimento, independentemente da gravidade do ato e de quem o praticou, porque acredito que todos têm o 

dever de zelar pela moralidade administrativa, não me importando com o desgaste pessoal e demais 

consequências caso meu nome fosse revelado 

37 (42%) 52 (58%) 89 

Em vez de reportar aos órgãos competentes atos de corrupção de que tivesse conhecimento em razão do cargo, 

consideraria seriamente a possibilidade de primeiro comunicar o fato à chefia do órgão em que foi praticado o 

ilícito, a quem caberia decidir o que fazer com as informações por mim  reveladas 

41 

(54.7%) 
34 

(45.3%) 
75 

Não considero provável tomar a iniciativa de denunciar aos órgãos competentes atos de corrupção de que 

tivesse conhecimento, pois temo as consequências negativas do ato de denunciar; do mesmo modo, caso fosse 

chamado a prestar depoimento como testemunha, consideraria a possibilidade de omitir alguns fatos que 

pudessem incriminar alguém muito próximo ou influente, para não me indispor no ambiente de trabalho ou por 

receio de sofrer retaliações 

5 (50%) 5 (50%) 10 

Não considero provável tomar a iniciativa de denunciar aos órgãos competentes atos de corrupção de que 

tivesse conhecimento, pois temo as consequências negativas do ato de denunciar; entretanto, caso fosse 

chamado a prestar depoimento como testemunha, jamais iria me eximir do dever de falar a verdade, ainda que 

o meu depoimento pudesse incriminar alguém 

24 

(52.2%) 
22 

(47.8%) 
46 

Talvez tomaria a iniciativa de reportar aos órgãos competentes atos de corrupção de que tivesse conhecimento 

em razão do cargo, a depender da gravidade do ato, independentemente de quem o praticou, desde que garantido 

o anonimato, não estando disposto a abrir mão do sigilo, ainda que isso possa comprometer a apuração dos fatos 

35 

(54.7%) 
29 

(45.3%) 
64 

Talvez tomaria a iniciativa de reportar aos órgãos competentes atos de corrupção de que tivesse conhecimento 

em razão do cargo, a depender da gravidade do ato, independentemente de quem o praticou, sobretudo se eu 

souber de informações essenciais para o esclarecimento dos fatos, estando disposto a abrir mão do sigilo para 

não prejudicar a apuração 

24 

(49.0%) 
25 

(51.0%) 
49 

 

3.10 x 1.2 

• 3.10. Qual das seguintes frases melhor expressa a sua opinião? 

• 1.2 Qual a natureza de seu vínculo com o Estado? 
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3.10 x 2.1 

• 3.10. Qual das seguintes frases melhor expressa a sua opinião? 

• 2.1. Já foi implementado em seu órgão Programa de Compliance Público? 
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3.11 x Sexo 

• 3.11. Considerando os tipos de transgressão ou atos de corrupção abaixo descritos, qual seria 

o seu comportamento, caso presenciasse ou tivesse conhecimento? Obs.: Caso você já tenha 

realmente presenciado ou tomado conhecimento de quaisquer das transgressões abaixo, 

responda de acordo com o seu comportamento diante do caso concreto, e não considerando 

uma situação hipotética. 

Glossário 
Abreviação Questão 

q.3.11.a  Inassiduidade habitual (ausências injustificadas recorrentes) 
q.3.11.b  Impontualidade habitual 
q.3.11.c  Desídia contumaz e/ou recusa habitual no cumprimento de ordens legítimas 
q.3.11.d  Insubordinação grave em serviço - Deslealdade à instituição 

q.3.11.e 
 Ausência de zelo pela economia e conservação do material confiado a servidor e pelo desempenho dos encargos de que for 

incumbido 
q.3.11.f  Simulação de doença para esquivar-se do cumprimento da obrigação 
q.3.11.g  Valer-se do cargo para obter proveito pessoal ilícito 
q.3.11.h  Coação ou aliciamento de subordinado com o objetivo de natureza político-partidária 
q.3.11.i  Recebimento de comissões, presentes ou vantagens indevidas de qualquer espécie 
q.3.11.j  Recebimento de gratificação por serviço extraordinário que não tenha prestado efetivamente 

 q.3.11.k  Uso indevido de veículo ou de outros bens da repartição, para fins particulares 
q.3.11.l  Acúmulo indevido de cargos, funções e empregos públicos, com percepção simultânea e ilícita de vencimentos ou subsídios 

q.3.11.m  Nepotismo 
q.3.11.n  Servidor fantasma 
q.3.11.o  Abuso de autoridade 
q.3.11.p  Recebimento de propina (corrupção 178etarde) 

q.3.11.q 
 Uso, 178etarde ou serviço particular, de veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, pertencente 

ao poder público, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados pelo poder público 
q.3.11.r  Evolução patrimonial incompatível com a remuneração do cargo e atividades habituais 

q.3.11.s 
 Incorporação ou uso, em proveito próprio, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial do poder 

público (peculato) 
q.3.11.t  Facilitar ou concorrer para que terceiro enriqueça ilicitamente 
q.3.11.u  Fraude em licitações, direcionamento na contratação, conluio entre licitantes etc. 

q.3.11.v 
 Prática de ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência (desvio 

de finalidade) 
q.3.11.w  Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício (prevaricação) 
q.3.11.x  Negar acesso ou 178etarder indevidamente o fornecimento de dados e informações não sigilosas 

  

 

  

  q.3.11 

q

.3.11 
sexo 

CERTAMENTE 

DENUNCIARIA 
NÃO 

DENUNCIARIA 
NÃO SEI 

INFORMAR 
TALVEZ 

DENUNCIARIA 
q

.3.11.

a 

Feminino 65 (39.2%) 23 (13.9%) 15 (9.0%) 63 (38.0%) 

Masculino 89 (53.3%) 12 (7.2%) 14 (8.4%) 52 (31.1%) 

q

.3.11.

b 

Feminino 54 (32.5%) 33 (19.9%) 14 (8.4%) 65 (39.2%) 

Masculino 67 (40.1%) 26 (15.6%) 13 (7.8%) 61 (36.5%) 

Feminino 81 (48.8%) 20 (12.0%) 20 (12.0%) 45 (27.1%) 
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q

.3.11.

c 
Masculino 88 (52.7%) 10 (6.0%) 16 (9.6%) 53 (31.7%) 

q

.3.11.

d 

Feminino 107 (64.5%) 11 (6.6%) 11 (6.6%) 37 (22.3%) 

Masculino 116 (69.5%) 10 (6.0%) 11 (6.6%) 30 (18.0%) 

q

.3.11.

e 

Feminino 102 (61.4%) 11 (6.6%) 8 (4.8%) 45 (27.1%) 

Masculino 101 (60.5%) 4 (2.4%) 5 (3.0%) 57 (34.1%) 

q

.3.11.

f 

Feminino 78 (47.0%) 11 (6.6%) 15 (9.0%) 62 (37.3%) 

Masculino 88 (52.7%) 18 (10.8%) 11 (6.6%) 50 (29.9%) 

q

.3.11.

g 

Feminino 112 (67.5%) 6 (3.6%) 11 (6.6%) 37 (22.3%) 

Masculino 123 (73.7%) 1 (0.6%) 5 (3.0%) 38 (22.8%) 

q

.3.11.

h 

Feminino 103 (62.0%) 6 (3.6%) 15 (9.0%) 42 (25.3%) 

Masculino 118 (70.7%) 2 (1.2%) 7 (4.2%) 40 (24.0%) 

q

.3.11.

i 

Feminino 109 (65.7%) 6 (3.6%) 13 (7.8%) 38 (22.9%) 

Masculino 124 (74.3%) 2 (1.2%) 5 (3.0%) 36 (21.6%) 

q

.3.11.

j 

Feminino 109 (65.7%) 10 (6.0%) 14 (8.4%) 33 (19.9%) 

Masculino 118 (70.7%) 4 (2.4%) 9 (5.4%) 36 (21.6%) 

q

.3.11.

k 

Feminino 92 (55.4%) 12 (7.2%) 11 (6.6%) 51 (30.7%) 

Masculino 106 (63.5%) 7 (4.2%) 8 (4.8%) 46 (27.5%) 

q

.3.11.

l 

Feminino 99 (59.6%) 10 (6.0%) 17 (10.2%) 40 (24.1%) 

Masculino 107 (64.1%) 11 (6.6%) 11 (6.6%) 38 (22.8%) 

q

.3.11.

m 

Feminino 96 (57.8%) 7 (4.2%) 19 (11.4%) 44 (26.5%) 

Masculino 115 (68.9%) 8 (4.8%) 13 (7.8%) 31 (18.6%) 

q

.3.11.

n 

Feminino 127 (76.5%) 6 (3.6%) 12 (7.2%) 21 (12.7%) 

Masculino 140 (83.8%) 3 (1.8%) 6 (3.6%) 18 (10.8%) 

q

.3.11.

o 

Feminino 116 (69.9%) 6 (3.6%) 7 (4.2%) 37 (22.3%) 

Masculino 127 (76.0%) 4 (2.4%) 4 (2.4%) 32 (19.2%) 

q

.3.11.

p 

Feminino 129 (77.7%) 6 (3.6%) 10 (6.0%) 21 (12.7%) 

Masculino 139 (83.2%) 3 (1.8%) 3 (1.8%) 22 (13.2%) 

q

.3.11.

q 

Feminino 112 (67.5%) 10 (6.0%) 11 (6.6%) 33 (19.9%) 

Masculino 121 (72.5%) 3 (1.8%) 7 (4.2%) 36 (21.6%) 

q

.3.11.

r 

Feminino 90 (54.2%) 15 (9.0%) 21 (12.7%) 40 (24.1%) 

Masculino 93 (55.7%) 12 (7.2%) 14 (8.4%) 48 (28.7%) 

q

.3.11.

s 

Feminino 108 (65.1%) 9 (5.4%) 16 (9.6%) 33 (19.9%) 

Masculino 127 (76.0%) 6 (3.6%) 7 (4.2%) 27 (16.2%) 

Feminino 113 (68.1%) 8 (4.8%) 16 (9.6%) 29 (17.5%) 
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q

.3.11.

t 
Masculino 127 (76.0%) 6 (3.6%) 7 (4.2%) 27 (16.2%) 

q

.3.11.

u 

Feminino 122 (73.5%) 10 (6.0%) 9 (5.4%) 25 (15.1%) 

Masculino 131 (78.4%) 4 (2.4%) 8 (4.8%) 24 (14.4%) 

q

.3.11.

v 

Feminino 114 (68.7%) 6 (3.6%) 12 (7.2%) 34 (20.5%) 

Masculino 109 (65.3%) 6 (3.6%) 10 (6.0%) 42 (25.1%) 

q

.3.11.

w 

Feminino 107 (64.5%) 9 (5.4%) 8 (4.8%) 42 (25.3%) 

Masculino 105 (62.9%) 8 (4.8%) 8 (4.8%) 46 (27.5%) 

q

.3.11.

x 

Feminino 104 (62.7%) 7 (4.2%) 13 (7.8%) 42 (25.3%) 

Masculino 105 (62.9%) 8 (4.8%) 8 (4.8%) 46 (27.5%) 

 

3.11 x 1.2 

• 3.11. Considerando os tipos de transgressão ou atos de corrupção abaixo descritos, qual seria 

o seu comportamento, caso presenciasse ou tivesse conhecimento? Obs.: Caso você já tenha 

realmente presenciado ou tomado conhecimento de quaisquer das transgressões abaixo, 

responda de acordo com o seu comportamento diante do caso concreto, e não considerando 

uma situação hipotética. 

• 1.2 Qual a natureza de seu vínculo com o Estado? 

  q.3.11 

q.3.11 q.1.2 
CERTAMENTE 

DENUNCIARIA 
NÃO DENUNCIARIA NÃO SEI INFORMAR TALVEZ DENUNCIARIA 

q.3.11.a 
Servidor Efetivo 110 (47.2%) 27 (11.6%) 19 (8.2%) 77 (33.0%) 
Vínculo Precário 44 (44.0%) 8 (8.0%) 10 (10.0%) 38 (38.0%) 

q.3.11.b 
Servidor Efetivo 84 (36.1%) 44 (18.9%) 16 (6.9%) 89 (38.2%) 
Vínculo Precário 37 (37.0%) 15 (15.0%) 11 (11.0%) 37 (37.0%) 

q.3.11.c 
Servidor Efetivo 119 (51.1%) 25 (10.7%) 25 (10.7%) 64 (27.5%) 
Vínculo Precário 50 (50.0%) 5 (5.0%) 11 (11.0%) 34 (34.0%) 

q.3.11.d 
Servidor Efetivo 154 (66.1%) 17 (7.3%) 16 (6.9%) 46 (19.7%) 
Vínculo Precário 69 (69.0%) 4 (4.0%) 6 (6.0%) 21 (21.0%) 

q.3.11.e 
Servidor Efetivo 135 (57.9%) 10 (4.3%) 9 (3.9%) 79 (33.9%) 
Vínculo Precário 68 (68.0%) 5 (5.0%) 4 (4.0%) 23 (23.0%) 

q.3.11.f 
Servidor Efetivo 111 (47.6%) 24 (10.3%) 17 (7.3%) 81 (34.8%) 
Vínculo Precário 55 (55.0%) 5 (5.0%) 9 (9.0%) 31 (31.0%) 

q.3.11.g 
Servidor Efetivo 158 (67.8%) 6 (2.6%) 10 (4.3%) 59 (25.3%) 
Vínculo Precário 77 (77.0%) 1 (1.0%) 6 (6.0%) 16 (16.0%) 

q.3.11.h 
Servidor Efetivo 154 (66.1%) 7 (3.0%) 13 (5.6%) 59 (25.3%) 
Vínculo Precário 67 (67.0%) 1 (1.0%) 9 (9.0%) 23 (23.0%) 

q.3.11.i 
Servidor Efetivo 155 (66.5%) 7 (3.0%) 9 (3.9%) 62 (26.6%) 
Vínculo Precário 78 (78.0%) 1 (1.0%) 9 (9.0%) 12 (12.0%) 

q.3.11.j 
Servidor Efetivo 150 (64.4%) 12 (5.2%) 16 (6.9%) 55 (23.6%) 
Vínculo Precário 77 (77.0%) 2 (2.0%) 7 (7.0%) 14 (14.0%) 

q.3.11.k 
Servidor Efetivo 128 (54.9%) 12 (5.2%) 14 (6.0%) 79 (33.9%) 
Vínculo Precário 70 (70.0%) 7 (7.0%) 5 (5.0%) 18 (18.0%) 

q.3.11.l 
Servidor Efetivo 132 (56.7%) 15 (6.4%) 21 (9.0%) 65 (27.9%) 
Vínculo Precário 74 (74.0%) 6 (6.0%) 7 (7.0%) 13 (13.0%) 
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  q.3.11 

q.3.11 q.1.2 
CERTAMENTE 

DENUNCIARIA 
NÃO DENUNCIARIA NÃO SEI INFORMAR TALVEZ DENUNCIARIA 

q.3.11.m 
Servidor Efetivo 138 (59.2%) 13 (5.6%) 24 (10.3%) 58 (24.9%) 
Vínculo Precário 73 (73.0%) 2 (2.0%) 8 (8.0%) 17 (17.0%) 

q.3.11.n 
Servidor Efetivo 181 (77.7%) 8 (3.4%) 13 (5.6%) 31 (13.3%) 
Vínculo Precário 86 (86.0%) 1 (1.0%) 5 (5.0%) 8 (8.0%) 

q.3.11.o 
Servidor Efetivo 162 (69.5%) 9 (3.9%) 9 (3.9%) 53 (22.7%) 
Vínculo Precário 81 (81.0%) 1 (1.0%) 2 (2.0%) 16 (16.0%) 

q.3.11.p 
Servidor Efetivo 183 (78.5%) 7 (3.0%) 8 (3.4%) 35 (15.0%) 
Vínculo Precário 85 (85.0%) 2 (2.0%) 5 (5.0%) 8 (8.0%) 

q.3.11.q 
Servidor Efetivo 162 (69.5%) 10 (4.3%) 9 (3.9%) 52 (22.3%) 
Vínculo Precário 71 (71.0%) 3 (3.0%) 9 (9.0%) 17 (17.0%) 

q.3.11.r 
Servidor Efetivo 119 (51.1%) 20 (8.6%) 28 (12.0%) 66 (28.3%) 
Vínculo Precário 64 (64.0%) 7 (7.0%) 7 (7.0%) 22 (22.0%) 

q.3.11.s 
Servidor Efetivo 159 (68.2%) 10 (4.3%) 17 (7.3%) 47 (20.2%) 
Vínculo Precário 76 (76.0%) 5 (5.0%) 6 (6.0%) 13 (13.0%) 

q.3.11.t 
Servidor Efetivo 160 (68.7%) 10 (4.3%) 16 (6.9%) 47 (20.2%) 
Vínculo Precário 80 (80.0%) 4 (4.0%) 7 (7.0%) 9 (9.0%) 

q.3.11.u 
Servidor Efetivo 171 (73.4%) 11 (4.7%) 13 (5.6%) 38 (16.3%) 
Vínculo Precário 82 (82.0%) 3 (3.0%) 4 (4.0%) 11 (11.0%) 

q.3.11.v 
Servidor Efetivo 144 (61.8%) 9 (3.9%) 16 (6.9%) 64 (27.5%) 
Vínculo Precário 79 (79.0%) 3 (3.0%) 6 (6.0%) 12 (12.0%) 

q.3.11.w 
Servidor Efetivo 136 (58.4%) 13 (5.6%) 13 (5.6%) 71 (30.5%) 
Vínculo Precário 76 (76.0%) 4 (4.0%) 3 (3.0%) 17 (17.0%) 

q.3.11.x 
Servidor Efetivo 135 (57.9%) 11 (4.7%) 16 (6.9%) 71 (30.5%) 
Vínculo Precário 74 (74.0%) 4 (4.0%) 5 (5.0%) 17 (17.0%) 

 

3.11 x 2.1 

• 3.11. Considerando os tipos de transgressão ou atos de corrupção abaixo descritos, qual seria 

o seu comportamento, caso presenciasse ou tivesse conhecimento? Obs.: Caso você já tenha 

realmente presenciado ou tomado conhecimento de quaisquer das transgressões abaixo, 

responda de acordo com o seu comportamento diante do caso concreto, e não considerando 

uma situação hipotética. 

• 2.1. Já foi implementado em seu órgão Programa de Compliance Público? 

  q.3.11 

q.3.11 q.2.1 
CERTAMENTE 

DENUNCIARIA 
NÃO DENUNCIARIA NÃO SEI INFORMAR 

TALVEZ 

DENUNCIARIA 

q.3.11.a 

Não 37 (44.6%) 9 (10.8%) 3 (3.6%) 34 (41.0%) 
Não sei 

informar 
64 (43.8%) 19 (13.0%) 15 (10.3%) 48 (32.9%) 

Sim 53 (51.0%) 7 (6.7%) 11 (10.6%) 33 (31.7%) 

q.3.11.b 

Não 30 (36.1%) 13 (15.7%) 4 (4.8%) 36 (43.4%) 
Não sei 

informar 
55 (37.7%) 28 (19.2%) 14 (9.6%) 49 (33.6%) 

Sim 36 (34.6%) 18 (17.3%) 9 (8.7%) 41 (39.4%) 

q.3.11.c 

Não 46 (55.4%) 8 (9.6%) 6 (7.2%) 23 (27.7%) 
Não sei 

informar 
67 (45.9%) 17 (11.6%) 20 (13.7%) 42 (28.8%) 

Sim 56 (53.8%) 5 (4.8%) 10 (9.6%) 33 (31.7%) 
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q.3.11.d 

Não 60 (72.3%) 2 (2.4%) 2 (2.4%) 19 (22.9%) 
Não sei 

informar 
90 (61.6%) 13 (8.9%) 14 (9.6%) 29 (19.9%) 

Sim 73 (70.2%) 6 (5.8%) 6 (5.8%) 19 (18.3%) 

q.3.11.e 

Não 50 (60.2%) 3 (3.6%) 1 (1.2%) 29 (34.9%) 
Não sei 

informar 
84 (57.5%) 10 (6.8%) 9 (6.2%) 43 (29.5%) 

Sim 69 (66.3%) 2 (1.9%) 3 (2.9%) 30 (28.8%) 

q.3.11.f 

Não 44 (53.0%) 2 (2.4%) 5 (6.0%) 32 (38.6%) 
Não sei 

informar 
68 (46.6%) 18 (12.3%) 11 (7.5%) 49 (33.6%) 

Sim 54 (51.9%) 9 (8.7%) 10 (9.6%) 31 (29.8%) 

q.3.11.g 

Não 60 (72.3%) 1 (1.2%) 1 (1.2%) 21 (25.3%) 
Não sei 

informar 
97 (66.4%) 5 (3.4%) 9 (6.2%) 35 (24.0%) 

Sim 78 (75.0%) 1 (1.0%) 6 (5.8%) 19 (18.3%) 

q.3.11.h 

Não 53 (63.9%) 2 (2.4%) 1 (1.2%) 27 (32.5%) 
Não sei 

informar 
97 (66.4%) 5 (3.4%) 12 (8.2%) 32 (21.9%) 

Sim 71 (68.3%) 1 (1.0%) 9 (8.7%) 23 (22.1%) 

q.3.11.i 

Não 59 (71.1%) 2 (2.4%) 2 (2.4%) 20 (24.1%) 
Não sei 

informar 
101 (69.2%) 5 (3.4%) 9 (6.2%) 31 (21.2%) 

Sim 73 (70.2%) 1 (1.0%) 7 (6.7%) 23 (22.1%) 

q.3.11.j 

Não 55 (66.3%) 2 (2.4%) 3 (3.6%) 23 (27.7%) 
Não sei 

informar 
99 (67.8%) 8 (5.5%) 12 (8.2%) 27 (18.5%) 

Sim 73 (70.2%) 4 (3.8%) 8 (7.7%) 19 (18.3%) 

q.3.11.k 

Não 51 (61.4%) 2 (2.4%) 3 (3.6%) 27 (32.5%) 
Não sei 

informar 
84 (57.5%) 13 (8.9%) 10 (6.8%) 39 (26.7%) 

Sim 63 (60.6%) 4 (3.8%) 6 (5.8%) 31 (29.8%) 

q.3.11.l 

Não 55 (66.3%) 1 (1.2%) 5 (6.0%) 22 (26.5%) 
Não sei 

informar 
84 (57.5%) 15 (10.3%) 14 (9.6%) 33 (22.6%) 

Sim 67 (64.4%) 5 (4.8%) 9 (8.7%) 23 (22.1%) 

q.3.11.m 

Não 54 (65.1%) 2 (2.4%) 5 (6.0%) 22 (26.5%) 
Não sei 

informar 
87 (59.6%) 10 (6.8%) 16 (11.0%) 33 (22.6%) 

Sim 70 (67.3%) 3 (2.9%) 11 (10.6%) 20 (19.2%) 

q.3.11.n 

Não 66 (79.5%) 2 (2.4%) 2 (2.4%) 13 (15.7%) 
Não sei 

informar 
116 (79.5%) 4 (2.7%) 10 (6.8%) 16 (11.0%) 

Sim 85 (81.7%) 3 (2.9%) 6 (5.8%) 10 (9.6%) 

q.3.11.o 

Não 60 (72.3%) 2 (2.4%) 2 (2.4%) 19 (22.9%) 
Não sei 

informar 
113 (77.4%) 5 (3.4%) 6 (4.1%) 22 (15.1%) 

Sim 70 (67.3%) 3 (2.9%) 3 (2.9%) 28 (26.9%) 

q.3.11.p 

Não 65 (78.3%) 1 (1.2%)  17 (20.5%) 

Não sei 

informar 
119 (81.5%) 6 (4.1%) 9 (6.2%) 12 (8.2%) 

Sim 84 (80.8%) 2 (1.9%) 4 (3.8%) 14 (13.5%) 
q.3.11.q Não 61 (73.5%) 2 (2.4%) 3 (3.6%) 17 (20.5%) 
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Não sei 

informar 
100 (68.5%) 7 (4.8%) 10 (6.8%) 29 (19.9%) 

Sim 72 (69.2%) 4 (3.8%) 5 (4.8%) 23 (22.1%) 

q.3.11.r 

Não 50 (60.2%) 3 (3.6%) 4 (4.8%) 26 (31.3%) 
Não sei 

informar 
78 (53.4%) 17 (11.6%) 16 (11.0%) 35 (24.0%) 

Sim 55 (52.9%) 7 (6.7%) 15 (14.4%) 27 (26.0%) 

q.3.11.s 

Não 63 (75.9%) 3 (3.6%) 1 (1.2%) 16 (19.3%) 
Não sei 

informar 
97 (66.4%) 10 (6.8%) 13 (8.9%) 26 (17.8%) 

Sim 75 (72.1%) 2 (1.9%) 9 (8.7%) 18 (17.3%) 

q.3.11.t 

Não 64 (77.1%) 3 (3.6%) 1 (1.2%) 15 (18.1%) 
Não sei 

informar 
102 (69.9%) 8 (5.5%) 14 (9.6%) 22 (15.1%) 

Sim 74 (71.2%) 3 (2.9%) 8 (7.7%) 19 (18.3%) 

q.3.11.u 

Não 64 (77.1%) 2 (2.4%)  17 (20.5%) 

Não sei 

informar 
109 (74.7%) 10 (6.8%) 10 (6.8%) 17 (11.6%) 

Sim 80 (76.9%) 2 (1.9%) 7 (6.7%) 15 (14.4%) 

q.3.11.v 

Não 63 (75.9%) 3 (3.6%)  17 (20.5%) 

Não sei 

informar 
91 (62.3%) 7 (4.8%) 13 (8.9%) 35 (24.0%) 

Sim 69 (66.3%) 2 (1.9%) 9 (8.7%) 24 (23.1%) 

q.3.11.w 

Não 57 (68.7%) 3 (3.6%) 2 (2.4%) 21 (25.3%) 
Não sei 

informar 
86 (58.9%) 10 (6.8%) 10 (6.8%) 40 (27.4%) 

Sim 69 (66.3%) 4 (3.8%) 4 (3.8%) 27 (26.0%) 

q.3.11.x 

Não 55 (66.3%) 2 (2.4%) 1 (1.2%) 25 (30.1%) 
Não sei 

informar 
84 (57.5%) 10 (6.8%) 15 (10.3%) 37 (25.3%) 

Sim 70 (67.3%) 3 (2.9%) 5 (4.8%) 26 (25.0%) 
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APÊNDICE D – ARTICULAÇÃO DA PESQUISA COM A PRÁTICA PROFISSIONAL 

 

Decorrente de parceria firmada entre a Universidade Federal de Goiás e diversas entidades 

públicas integrantes da administração pública e do sistema de justiça, entre as quais se inclui o 

Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO), o Programa de Mestrado Profissional em Direito 

e Políticas Públicas (PPGDP) visa ao aperfeiçoamento técnico e jurídico dos operadores do direito, 

das mais distintas áreas de atuação, em especial no contexto da formulação e da implementação de 

políticas públicas. 

Nesse sentido, o presente trabalho científico, ao considerar a importância do 

whistleblowing enquanto estratégia político-criminal voltada à diminuição da impunidade e ao 

aumento das cotas de prevenção à corrupção, busca identificar parâmetros para a implementação 

de políticas públicas anticorrupção, com ênfase nas medidas de estímulo e proteção a reportantes 

de boa-fé. 

Desse modo, extrai-se a importância da presente pesquisa, na medida em que apresenta, 

como resultado final, instrumento-base para a coleta de dados (modelo de questionário) e 

inferências que poderão contribuir para a concepção de um modelo de sistema whistleblowing 

ajustado à realidade jurídica e social brasileira, bem como para a própria formulação e 

implementação de políticas públicas de fomento à denunciação de atos de corrupção no setor 

público. 

Ressalte-se que a recém aprovada Lei no 13.964, que introduziu diversos dispositivos na 

Lei 13.608, conferindo-lhe status de legislação whistleblowing, prevê algumas medidas de 

incentivo e proteção de informantes de boa-fé. Contudo, conforme exposto na dissertação, verifica-

se que a efetiva implementação de tais medidas dependerá de regulamentação específica por cada 

ente federativo e por cada esfera de poder, o que constitui um dos grandes desafios para o setor 

público brasileiro nos próximos anos. 

Assim, considerando o papel do Ministério Público na proteção do patrimônio público e 

da moralidade administrativa, tanto na seara cível quanto na esfera criminal, o trabalho científico 

ora apresentado possui total pertinência com a atuação prática dos membros da referida instituição, 

haja vista que a implementação de programas de compliance público e de sistemas whistleblowing 

trará impactos diretos e indiretos para o exercício das atividades ministeriais, porquanto, qualquer 

que seja o modelo adotado (denúncias internas ou externas), haverá participação de promotores de 

justiça e procuradores da república, seja enquanto destinatários diretos (por meios de seus próprios 
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canais de denúncia), seja em virtude de notificação compulsória dos resultados das investigações 

promovidas pelos órgãos internos de controle (quando os fatos apurados tiverem contornos de 

ilícitos penais). Acrescente-se, ainda, o efeito esperado de incremento no volume de investigações 

e no ajuizamento de ações visando à responsabilização de agentes públicos ou privados que tenham 

praticado atos dolosos lesivo ao erário, e os reflexos que a existência ou não de mecanismos 

internos de prevenção à corrupção poderá trazer no sancionamento penal e cível de gestores, o que 

demandará o devido aperfeiçoamento de membros do Ministério Público e juízes de direitos em 

relação à matéria. 

Por fim, também se reconhece a importância do Ministério Público na própria 

implementação dos sistemas whistleblowing na administração pública, em suas variadas esferas e 

instâncias de poder, seja na fase de implantação, atuando como importante agente catalisador (em 

parceria com a sociedade civil e demais órgãos de controle externo, como o Tribunal de Contas), 

seja na fiscalização e avaliação de programas de integridade já estruturados39, a semelhança do que 

ocorre em outros países, como nos Estados Unidos, onde tais atividades fiscalizatórias incumbe ao 

Departamento de Justiça (cujas atribuições congregam diversas funções que, no Brasil, foram 

constitucionalmente outorgadas ao Ministério Público). 

                                                 
39  No caso do Ministério Público de Goiás, considerando que o Poder Executivo do Estado de Goiás possui Programa 

de Compliance Público (PCP), o qual vem sendo implementado nos diversos órgãos da administração pública 

estadual, direta e indireta, resta reforçada a importância da presente pesquisa, na medida em que os resultados 

alcançados serão compartilhados com a Procuradoria-Geral de Justiça e com a própria Controladoria-Geral do 

Estado de Goiás (CGE-GO), para auxiliar na avaliação do programa e na identificação de eventuais falhas ou 

fragilidades de aspectos que devam ser melhorados. 


