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PALESTRANTESPALESTRANTESPALESTRANTESPALESTRANTES



O QUE É A CORRUPÇÃO?O QUE É A CORRUPÇÃO?

•• A corrupção é um fenômeno social generalizado.A corrupção é um fenômeno social generalizado.•• A corrupção é um fenômeno social generalizado.A corrupção é um fenômeno social generalizado.

•• Ele causa sérias preocupações sociais, morais, econômicas e políticas, debilita a boa Ele causa sérias preocupações sociais, morais, econômicas e políticas, debilita a boa 

governança, dificulta o desenvolvimento e distorce a competição.governança, dificulta o desenvolvimento e distorce a competição.

•• Corrói a justiça, mina os direitos humanos e é um obstáculo para o alívio da pobreza.Corrói a justiça, mina os direitos humanos e é um obstáculo para o alívio da pobreza.

•• A corrupção também aumenta o custo de fazer negócios, eleva o custo dos bens e A corrupção também aumenta o custo de fazer negócios, eleva o custo dos bens e 

serviços, introduz incertezas nas transações comerciais, diminui a qualidade dos serviços, introduz incertezas nas transações comerciais, diminui a qualidade dos serviços, introduz incertezas nas transações comerciais, diminui a qualidade dos serviços, introduz incertezas nas transações comerciais, diminui a qualidade dos 

produtos e serviços (o que pode levar à perda de vidas e propriedades), destrói a produtos e serviços (o que pode levar à perda de vidas e propriedades), destrói a 

confiança nas instituições e interfere na operação justa e eficiente dos mercados.confiança nas instituições e interfere na operação justa e eficiente dos mercados.

O QUE É A CORRUPÇÃO?O QUE É A CORRUPÇÃO?

A corrupção é um fenômeno social generalizado.A corrupção é um fenômeno social generalizado.A corrupção é um fenômeno social generalizado.A corrupção é um fenômeno social generalizado.

Ele causa sérias preocupações sociais, morais, econômicas e políticas, debilita a boa Ele causa sérias preocupações sociais, morais, econômicas e políticas, debilita a boa 

governança, dificulta o desenvolvimento e distorce a competição.governança, dificulta o desenvolvimento e distorce a competição.

Corrói a justiça, mina os direitos humanos e é um obstáculo para o alívio da pobreza.Corrói a justiça, mina os direitos humanos e é um obstáculo para o alívio da pobreza.

A corrupção também aumenta o custo de fazer negócios, eleva o custo dos bens e A corrupção também aumenta o custo de fazer negócios, eleva o custo dos bens e 

serviços, introduz incertezas nas transações comerciais, diminui a qualidade dos serviços, introduz incertezas nas transações comerciais, diminui a qualidade dos serviços, introduz incertezas nas transações comerciais, diminui a qualidade dos serviços, introduz incertezas nas transações comerciais, diminui a qualidade dos 

produtos e serviços (o que pode levar à perda de vidas e propriedades), destrói a produtos e serviços (o que pode levar à perda de vidas e propriedades), destrói a 

confiança nas instituições e interfere na operação justa e eficiente dos mercados.confiança nas instituições e interfere na operação justa e eficiente dos mercados.



Qualquer bem, tangível ou intangível, inclusive 
dinheiro e valores, oferecidos, prometidos ou 
entregues com o objetivo de, indevidamente, 
influenciar ou recompensar qualquer ato, influenciar ou recompensar qualquer ato, 
decisão ou omissão de uma pessoa, seja ele 
Agente Público ou não.

Incluem-se, neste conceito, promessas de 
emprego, trabalho, presentes, entretenimento, 
passagens aéreas, hospedagens, doações, 
patrocínios ou qualquer outra coisa de valor patrocínios ou qualquer outra coisa de valor 
utilizada para tais fins, quais sejam, 
indevidamente, influenciar ou recompensar 
qualquer ato ou decisão.

Qualquer bem, tangível ou intangível, inclusive 
dinheiro e valores, oferecidos, prometidos ou 
entregues com o objetivo de, indevidamente, 
influenciar ou recompensar qualquer ato, 

O QUE É O QUE É 
VANTAGEM VANTAGEM 
INDEVIDA?INDEVIDA?

influenciar ou recompensar qualquer ato, 
decisão ou omissão de uma pessoa, seja ele 

se, neste conceito, promessas de 
emprego, trabalho, presentes, entretenimento, 
passagens aéreas, hospedagens, doações, 
patrocínios ou qualquer outra coisa de valor patrocínios ou qualquer outra coisa de valor 

indevidamente, influenciar ou recompensar 



PERCEPÇÃO DA PERCEPÇÃO DA 
CORRUPÇÃO NO CORRUPÇÃO NO 
MUNDOMUNDO

O índice, que classifica 180 O índice, que classifica 180 

países e territórios por países e territórios por 

seus níveis percebidos de seus níveis percebidos de seus níveis percebidos de seus níveis percebidos de 

corrupção no setor público corrupção no setor público 

de acordo com de acordo com 

especialistas e especialistas e 

empresários, usa uma empresários, usa uma 

escala de 0 a 100, onde 0 é escala de 0 a 100, onde 0 é 

altamente corrupto e 100 é altamente corrupto e 100 é 

muito limpo. Mais de dois muito limpo. Mais de dois 

terços dos países pontuam terços dos países pontuam terços dos países pontuam terços dos países pontuam 

abaixo de 50 no CPI deste abaixo de 50 no CPI deste 

ano, com uma pontuação ano, com uma pontuação 

média de apenas 43.média de apenas 43.



TOP RANKINGTOP RANKING



DESTAQUESDESTAQUES
IMPORTANTESIMPORTANTES DE DE 
20182018

•• Com uma pontuação de 71, os Com uma pontuação de 71, os •• Com uma pontuação de 71, os Com uma pontuação de 71, os 

Estados Unidos perderam Estados Unidos perderam 

quatro pontos desde o ano quatro pontos desde o ano 

passado, caindo dos 20 passado, caindo dos 20 

primeiros países na CPI pela primeiros países na CPI pela 

primeira vez desde 2011.primeira vez desde 2011.

•• O Brasil caiu dois pontos desde O Brasil caiu dois pontos desde 

o ano passado para 35, também o ano passado para 35, também o ano passado para 35, também o ano passado para 35, também 

ganhando sua menor ganhando sua menor 

pontuação no CPI em sete pontuação no CPI em sete 

anos.anos.



POSIÇÃO DO BRASIL POSIÇÃO DO BRASIL 
NO RANKING DA NO RANKING DA 
CORRUPÇÃOCORRUPÇÃO

•• Nos últimos 04 anos, o Nos últimos 04 anos, o •• Nos últimos 04 anos, o Nos últimos 04 anos, o 

Brasil despencou da 76ª Brasil despencou da 76ª 

posição para 105ª, sendo posição para 105ª, sendo 

comparável a países comparável a países 

como Argélia, Tailândia como Argélia, Tailândia 

e Zâmbia.e Zâmbia.

•• Os escândalos Os escândalos 

apresentados pela apresentados pela 

operação Lavaoperação Lava--jato jato 

colocaram em cheque as colocaram em cheque as 

instituições e as maiores instituições e as maiores 

empresas do país.empresas do país.



DEMOCRACIADEMOCRACIA
XX

CORRUPÇÃOCORRUPÇÃO

•• Este ano, uma análise Este ano, uma análise •• Este ano, uma análise Este ano, uma análise 

mais aprofundada mostra mais aprofundada mostra 

uma ligação inquietante uma ligação inquietante 

entre a corrupção e a entre a corrupção e a 

saúde das democracias, saúde das democracias, 

onde os países com taxas onde os países com taxas 

mais elevadas de mais elevadas de 

corrupção também têm corrupção também têm corrupção também têm corrupção também têm 

instituições democráticas instituições democráticas 

e direitos políticos mais e direitos políticos mais 

fracos.fracos.



PROJEÇÃO DAS PRINCIPAIS ECONOMIAS PROJEÇÃO DAS PRINCIPAIS ECONOMIAS 
MUNDIAIS EM 2030MUNDIAIS EM 2030

Rank Country Proj. GDP (2030, PPP)

#1 China $64.2 trillion

#2 India $46.3 trillion

#3 United States $31.0 trillion

#4 Indonesia $10.1 trillion

#5 Turkey $9.1 trillion

#6 Brazil $8.6 trillion

#7 Egypt $8.2 trillion#7 Egypt $8.2 trillion

#8 Russia $7.9 trillion

#9 Japan $7.2 trillion

#10 Germany $6.9 trillion

Purchasing power parity (PPP) is a popular metric used by macroeconomic analysts to compare economic productivity and standards of 
living between countries. Some countries adjust their gross domestic product (GDP) figures to reflect

PROJEÇÃO DAS PRINCIPAIS ECONOMIAS PROJEÇÃO DAS PRINCIPAIS ECONOMIAS 
MUNDIAIS EM 2030MUNDIAIS EM 2030

GDP (2017, PPP) % change

$23.2 trillion +177%

$9.5 trillion +387%

$19.4 trillion +60%

$3.2 trillion +216%

$2.2 trillion +314%

$3.2 trillion +169%

$1.2 trillion +583%$1.2 trillion +583%

$4.0 trillion +98%

$5.4 trillion +33%

$4.2 trillion +64%

) is a popular metric used by macroeconomic analysts to compare economic productivity and standards of 
living between countries. Some countries adjust their gross domestic product (GDP) figures to reflect PPP.







CORRUPÇÃOCORRUPÇÃO
XX

QUALIDADE DE VIDAQUALIDADE DE VIDA

•• Segundo pesquisadores da ONU Segundo pesquisadores da ONU •• Segundo pesquisadores da ONU Segundo pesquisadores da ONU 

(Organização das Nações Unidas) e da (Organização das Nações Unidas) e da 

Transparência Internacional, existe Transparência Internacional, existe 

uma forte ligação entre a corrupção e uma forte ligação entre a corrupção e 

o subdesenvolvimento dos países.o subdesenvolvimento dos países.

•• A análise do IDH (Índice de A análise do IDH (Índice de 

Desenvolvimento Humano) e do Desenvolvimento Humano) e do 

Índice de Percepção de Corrupção de Índice de Percepção de Corrupção de 

dezenas de países, constatou que dezenas de países, constatou que dezenas de países, constatou que dezenas de países, constatou que 

quanto maior o índice de corrupção quanto maior o índice de corrupção 

de uma a nação, mais baixos são os de uma a nação, mais baixos são os 

seus indicadores sociais, em suma, seus indicadores sociais, em suma, 

pior é a qualidade de vida de sua pior é a qualidade de vida de sua 

população.população.



Oportunidade 
Fatores de 

Pressão Oportunidade 
(ocasião)

Pressão 
(intrínsecos e 
extrínsecos)

Contexto 
(auto 

justificativa)
Impunidade

justificativa)

POR QUE AS POR QUE AS POR QUE AS POR QUE AS 
PESSOAS PESSOAS 
COMETEM COMETEM 
ATOS DE ATOS DE 

CORRUPÇÃO?CORRUPÇÃO?CORRUPÇÃO?CORRUPÇÃO?



QUAIS LEIS APOIAM O COMBATE À QUAIS LEIS APOIAM O COMBATE À 
CORRUPÇÃO?CORRUPÇÃO?

•• No Brasil, as principais leis que tratam No Brasil, as principais leis que tratam •• No Brasil, as principais leis que tratam No Brasil, as principais leis que tratam 

sobre o assunto são:sobre o assunto são:

•• Código Penal (DecretoCódigo Penal (Decreto--Lei nº 2848/1940) Lei nº 2848/1940) 

•• Lei de Improbidade Administrativa (Lei Lei de Improbidade Administrativa (Lei 

8.429/1992),8.429/1992),

•• Lei de Licitações (Lei nº 8.666/1993)Lei de Licitações (Lei nº 8.666/1993)

•• Lei de Defesa da Concorrência (Lei nº Lei de Defesa da Concorrência (Lei nº 

12.529/2011)12.529/2011)12.529/2011)12.529/2011)

•• Lei do Regime Diferenciado de Lei do Regime Diferenciado de 

Contratações Públicas Contratações Públicas –– RDC (Lei nº RDC (Lei nº 

12.462/2011)12.462/2011)

•• Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013)Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013)

QUAIS LEIS APOIAM O COMBATE À QUAIS LEIS APOIAM O COMBATE À 
CORRUPÇÃO?CORRUPÇÃO?

•• Há ainda diversos outros instrumentos Há ainda diversos outros instrumentos •• Há ainda diversos outros instrumentos Há ainda diversos outros instrumentos 

legais relevantes para o combate da legais relevantes para o combate da 

corrupção no Brasil. O país ratificou corrupção no Brasil. O país ratificou 

convenções internacionais sobre o tema, convenções internacionais sobre o tema, 

merecem destaque a Convenção da ONU merecem destaque a Convenção da ONU 

contra Corrupção, Convenção da OCDE contra Corrupção, Convenção da OCDE 

sobre o Combate à Corrupção e a sobre o Combate à Corrupção e a 

Convenção da OEA contra a Corrupção.Convenção da OEA contra a Corrupção.Convenção da OEA contra a Corrupção.Convenção da OEA contra a Corrupção.



TRATADOS INTERNACIONAIS DE COMBATE TRATADOS INTERNACIONAIS DE COMBATE 
À CORRUPÇÃOÀ CORRUPÇÃO

FCPA

O Foreign Corrupt
Practices Act (FCPA), a 
Lei Americana 
Anticorrupção no 
Exterior, é uma lei 
estadunidense 
promulgada pelo 
Congresso dos EUA em 
1977 destinada a criar 
sanções cíveis, 

OEA

A Convenção 
Interamericana Contra 
a Corrupção, aprovada 
pela OEA, é um 
instrumento que visa 
promover e fortalecer o 
desenvolvimento dos 
mecanismos necessários 
para prevenir, detectar e 
punir a corrupção, bem 

OCDE

Convenção sobre o 
Combate da Corrupção 
de Funcionários 
Públicos Estrangeiros 
em Transações 
Comerciais 
Internacionais
Organização para a 
Cooperação e 
Desenvolvimento sanções cíveis, 

administrativas e penais 
no combate à corrupção 
comercial internacional. 
Em termos gerais, proíbe 
rigorosamente o 
pagamento de subornos a 
representante de 
governos estrangeiros 
com a finalidade de 
obter, reter ou direcionar 
um negócio.

punir a corrupção, bem 
como promover ações 
que assegurem a 
cooperação entre os 
países signatários. No 
Brasil, ela foi aprovada 
pelo Decreto Legislativo 
152, de 25 de junho de 
2002 e promulgada 
pelo Decreto 
Presidencial 4.410, de 7 
de outubro de 2002.

Desenvolvimento 
Econômico (OCDE). No 
Brasil, a Convenção foi 
ratificada em 15 de junho 
de 2000 e promulgada 
pelo Decreto 3.678, de 
30 de novembro de 2000

TRATADOS INTERNACIONAIS DE COMBATE TRATADOS INTERNACIONAIS DE COMBATE 
À CORRUPÇÃOÀ CORRUPÇÃO

OCDE

Convenção sobre o 
Combate da Corrupção 
de Funcionários 
Públicos Estrangeiros 
em Transações 

Internacionais da 
Organização para a 
Cooperação e 
Desenvolvimento 

UK BA

A Lei de Suborno de 
2010 é uma lei do 
Parlamento do Reino 
Unido que abrange o 
direito penal relacionado 
a suborno. Apresentada 
ao Parlamento no 
discurso da Rainha em 
2009, após várias 
décadas de relatórios e 

Lei 12.846

A Lei 12.846/2013, 
também conhecida como 
Lei Anticorrupção, 
representa importante 
avanço ao prever a 
responsabilização 
objetiva, no âmbito civil e 
administrativo, de 
empresas que praticam 
atos lesivos contra a Desenvolvimento 

Econômico (OCDE). No 
Brasil, a Convenção foi 
ratificada em 15 de junho 
de 2000 e promulgada 

Decreto 3.678, de 
30 de novembro de 2000.

décadas de relatórios e 
projetos de lei, a Lei 
recebeu o Royal Assent 
em 8 de abril de 2010, 
após o apoio de vários 
partidos.

atos lesivos contra a 
administração pública 
nacional ou estrangeira.



Princípio da 
Legalidade

Princípio da 
Impessoalidade

CINCO PRINCÍPIOS CINCO PRINCÍPIOS 
“FUNDAMENTAIS” “FUNDAMENTAIS” 

DA DA 
ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICAPÚBLICA

Impessoalidade

Princípio da 
Moralidade

Princípio da Princípio da 
Publicidade

Princípio da 
Eficiência

Princípio da 
Legalidade

O Agente Público só pode praticar atos que 
a lei expressamente autorizar. Aquilo que a 

lei não autorizar expressamente ou for 
omissa, é vedado ao Agente Público.

Princípio da 
Impessoalidade

Todos os atos da Administração Pública 
devem ser revestidos de neutralidade. 

Todavia, atos de pessoalidade são 
permitidos se o resultado vier a beneficiar Impessoalidade permitidos se o resultado vier a beneficiar 

a coletividade.

Princípio da 
Moralidade

O Agente Público sempre deve praticar 
atos que estejam dentro da moralidade e 

bons costumes.

Princípio da 
Todos os atos da Administração Pública 

devem ser transparentes, públicos, Princípio da 
Publicidade

devem ser transparentes, públicos, 
exceto quando a natureza do ato exigir 

sigilo, como para preservar a 
intimidade do cidadão.

Princípio da 
Eficiência

A Administração Pública deve buscar a 
melhoria contínua de seus serviços, sempre 

alinhada com a economia de despesas.



MÁ DISTRIBUIÇÃO DO BOLO TRIBUTÁRIOMÁ DISTRIBUIÇÃO DO BOLO TRIBUTÁRIO

UniãoUnião
I I -- importação de produtos estrangeiros (II); importação de produtos estrangeiros (II); 

II II -- exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou II II -- exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou 
nacionalizados (IE); nacionalizados (IE); 

III III -- renda e proventos de qualquer natureza (IR); renda e proventos de qualquer natureza (IR); 

IV IV -- produtos industrializados (IPI); produtos industrializados (IPI); 

V V -- operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a 
títulos ou valores mobiliários (IOF); títulos ou valores mobiliários (IOF); 

VI VI -- propriedade territorial rural (ITR); propriedade territorial rural (ITR); 

VII VII -- grandes fortunas, nos termos de lei complementar grandes fortunas, nos termos de lei complementar 
(IGF). Além disso, poderá instituir impostos residuais e (IGF). Além disso, poderá instituir impostos residuais e (IGF). Além disso, poderá instituir impostos residuais e (IGF). Além disso, poderá instituir impostos residuais e 
extraordinários.extraordinários.

MÁ DISTRIBUIÇÃO DO BOLO TRIBUTÁRIOMÁ DISTRIBUIÇÃO DO BOLO TRIBUTÁRIO

Estados e Distrito FederalEstados e Distrito Federal
I I -- transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou 
direitos (ITCMD); direitos (ITCMD); 

II II -- operações relativas à circulação de mercadorias e sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestações de serviços de transporte interestadual e prestações de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e 
as prestações se iniciem no exterior (ICMS); as prestações se iniciem no exterior (ICMS); 

III III -- propriedade de veículos automotores (IPVA). propriedade de veículos automotores (IPVA). 

MunicípiosMunicípios
I I -- propriedade predial e territorial urbana (IPTU); propriedade predial e territorial urbana (IPTU); 

II II -- transmissão "transmissão "interinter vivos", a qualquer título, por ato vivos", a qualquer título, por ato 

oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e 

de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem 

como cessão de direitos a sua aquisição (ITBI); como cessão de direitos a sua aquisição (ITBI); 

III III -- serviços de qualquer natureza, não compreendidos no serviços de qualquer natureza, não compreendidos no 

art. 155, II, definidos em lei complementar (ISS).art. 155, II, definidos em lei complementar (ISS).
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Tributo

Imposto de Renda (União) retido na fonte para 
pagamento dos servidores públicos estaduais

100% para Estados e Distrito Federal aos quais pertençam os servidores

Imposto Residual (União)

Imposto de Renda (União) retido na fonte para 
pagamento dos servidos públicos municipais

Imposto Territorial Rural (União)
Obs: o Município pode ficar com 100% se optar por fiscalizar e cobrar
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Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores (Estado)

Imposto sobre circulação de mercadorias e sobre 
prestações de serviços de transporte interestadual 

e intermunicipal e de comunicação (Estado)

25% para os Municípios, sendo ¾, no mínimo, onde ocorreram as operações e até ¼ conforme 

Total do produto do Imposto de Renda e Imposto 
sobre Produtos Industrializados (União), será 

distribuído 49% conforme ao lado.

21,5% para o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal

3% para Programas de financiamento ao setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro
Oeste, sendo que a metade da verba destinada ao Nordeste será destinada ao semiárido
1% ao Fundo de Participação dos Municípios, a ser entregue em dezembro de cada ano

1% ao Fundo de Participação dos Municípios, a ser entregue em julho de cada ano
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1% ao Fundo de Participação dos Municípios, a ser entregue em julho de cada ano

Imposto sobre Produtos Industrializados (União)

10% para os Estados e Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações 
de produtos industrializados, sendo que cada unidade da federação poderá receber no máximo 

25% do total recebido pelos Estados e Distrito Federal serão direcionados aos respectivos 

Contribuição de Intervenção no Domínio 
Econômico (União)

IOF-Ouro (União)

Destinação

100% para Estados e Distrito Federal aos quais pertençam os servidores

20% para Estados e Distrito Federal
80% fica para a União

100% para os Municípios aos quais pertençam os servidores.

50% para os Municípios onde se situarem os imóveis
50% fica para a União

Obs: o Município pode ficar com 100% se optar por fiscalizar e cobrar

50% para os Municípios de emplacamento do veículo
50% fica com o Estado

25% para os Municípios, sendo ¾, no mínimo, onde ocorreram as operações e até ¼ conforme 
disposição legal

75% fica com o Estado

21,5% para o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal
22,5% para o Fundo de Participação dos Municípios

3% para Programas de financiamento ao setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-
Oeste, sendo que a metade da verba destinada ao Nordeste será destinada ao semiárido
1% ao Fundo de Participação dos Municípios, a ser entregue em dezembro de cada ano

1% ao Fundo de Participação dos Municípios, a ser entregue em julho de cada ano1% ao Fundo de Participação dos Municípios, a ser entregue em julho de cada ano

10% para os Estados e Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações 
de produtos industrializados, sendo que cada unidade da federação poderá receber no máximo 

20% do valor total
25% do total recebido pelos Estados e Distrito Federal serão direcionados aos respectivos 

Municípios

29% para Estados e Distrito Federal
71% fica para a União

Obs: verba vinculada às finalidades legais

30% para o Estado ou Distrito Federal de origem
70% para o Município de origem



ARRECADAÇÃO X APLICAÇÃOARRECADAÇÃO X APLICAÇÃO

ARRECADAÇÃO POR ENTE 

25,7%

6,3%

ARRECADAÇÃO POR ENTE 
FEDERATIVO (% DO PIB)

União Estados Municípios

68,0%

ARRECADAÇÃO X APLICAÇÃOARRECADAÇÃO X APLICAÇÃO

RECEITAS APÓS REPARTIÇÃO
(% DA ARRECADAÇÃO)

18%

RECEITAS APÓS REPARTIÇÃO
(% DA ARRECADAÇÃO)

União Estados Municípios

57%
25%



CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS DA MÁ CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS DA MÁ 
DISTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIADISTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Em 2017, após denúncia por crime comum praticado pelo Presidente da 
República, coube à Câmara dos Deputados votar acerca de sua 
admissibilidade, conforme art. 51, I, CF. À época, o governo 
federal, milagrosamente, distribuiu emendas parlamentares a Deputados de 
todo Brasil que somaram mais de R$ 4 bilhões.1

Se incluídos os programas realizados pelo próprio Governo Federal nas 
localidades, na véspera da votação, de acordo com O Globo, são mais de localidades, na véspera da votação, de acordo com O Globo, são mais de 
R$ 15 bilhões, um verdadeiro "pacote de bondades“.

A incluir a segunda votação, contra a segunda denúncia, e analisados os 
gastos "extras" entre junho e outubro, entende o Jornal Estado de São Paulo 
que estamos na cifra dos R$ 32 bilhões.

CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS DA MÁ CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS DA MÁ 
DISTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIADISTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Em 2017, após denúncia por crime comum praticado pelo Presidente da 
República, coube à Câmara dos Deputados votar acerca de sua 
admissibilidade, conforme art. 51, I, CF. À época, o governo 
federal, milagrosamente, distribuiu emendas parlamentares a Deputados de 

Se incluídos os programas realizados pelo próprio Governo Federal nas 
localidades, na véspera da votação, de acordo com O Globo, são mais de localidades, na véspera da votação, de acordo com O Globo, são mais de 
R$ 15 bilhões, um verdadeiro "pacote de bondades“.2

A incluir a segunda votação, contra a segunda denúncia, e analisados os 
gastos "extras" entre junho e outubro, entende o Jornal Estado de São Paulo 
que estamos na cifra dos R$ 32 bilhões.3







““O PODER TENDE A O PODER TENDE A 
CORROMPER, E O PODER CORROMPER, E O PODER 
ABSOLUTO CORROMPE ABSOLUTO CORROMPE 
ABSOLUTAMENTEABSOLUTAMENTE...”...”ABSOLUTAMENTEABSOLUTAMENTE...”...”

John Emerich Edward DalbergJohn Emerich Edward Dalberg--Acton, 1º barão Acton, 1º barão 

Acton, foi um historiador britânico. Foi director da Acton, foi um historiador britânico. Foi director da 

revista católica The Rambler desde 1859. Opôsrevista católica The Rambler desde 1859. Opôs--se ao se ao 

Syllabus, documento de oitenta pontos, publicado pela Syllabus, documento de oitenta pontos, publicado pela 

Santa Sé em 1864, durante o papado de Pio IX.Santa Sé em 1864, durante o papado de Pio IX.Santa Sé em 1864, durante o papado de Pio IX.Santa Sé em 1864, durante o papado de Pio IX.

CORROMPER, E O PODER CORROMPER, E O PODER 

Acton, foi um historiador britânico. Foi director da Acton, foi um historiador britânico. Foi director da 

se ao se ao 

Syllabus, documento de oitenta pontos, publicado pela Syllabus, documento de oitenta pontos, publicado pela 



CARACTERÍSTICAS DE UM ESTADO CARACTERÍSTICAS DE UM ESTADO 
FEDERATIVOFEDERATIVO

1.1. Descentralização PolíticaDescentralização Política

2.2. Repartição das CompetênciasRepartição das Competências

3.3. Constituição Rígida (garantia de autonomia entre os entes)Constituição Rígida (garantia de autonomia entre os entes)

4.4. Inexistência do Direito de SecessãoInexistência do Direito de Secessão

5.5. Possibilidade de IntervençãoPossibilidade de Intervenção5.5. Possibilidade de IntervençãoPossibilidade de Intervenção

6.6. Corte Constitucional como Guardião da Constituição (Supremo Tribunal Corte Constitucional como Guardião da Constituição (Supremo Tribunal 

Federal no caso do Brasil)Federal no caso do Brasil)

CARACTERÍSTICAS DE UM ESTADO CARACTERÍSTICAS DE UM ESTADO 
FEDERATIVOFEDERATIVO

Constituição Rígida (garantia de autonomia entre os entes)Constituição Rígida (garantia de autonomia entre os entes)

Inexistência do Direito de SecessãoInexistência do Direito de Secessão

Corte Constitucional como Guardião da Constituição (Supremo Tribunal Corte Constitucional como Guardião da Constituição (Supremo Tribunal 



AUTONOMIA DO ENTES FEDERATIVOSAUTONOMIA DO ENTES FEDERATIVOS

ORGANIZAÇÃO LEGISLATIVAORGANIZAÇÃO LEGISLATIVA

AUTONOMIA DO ENTES FEDERATIVOSAUTONOMIA DO ENTES FEDERATIVOS

GOVERNO ADMINISTRATIVAGOVERNO ADMINISTRATIVA



DESCENTRALIZAÇÃODESCENTRALIZAÇÃO

1.1. Não há relação hierárquica entre os entes federativos, mas todos se subordinam à Não há relação hierárquica entre os entes federativos, mas todos se subordinam à 1.1. Não há relação hierárquica entre os entes federativos, mas todos se subordinam à Não há relação hierárquica entre os entes federativos, mas todos se subordinam à 

constituiçãoconstituição

2.2. Cada ente federativo deve ter responsabilidades compatíveis com a sua Cada ente federativo deve ter responsabilidades compatíveis com a sua 

arrecadaçãoarrecadação

3.3. A repartição de competências deve ser claraA repartição de competências deve ser clara

4.4. É necessário desenvolver a cultura de fiscalizaçãoÉ necessário desenvolver a cultura de fiscalização4.4. É necessário desenvolver a cultura de fiscalizaçãoÉ necessário desenvolver a cultura de fiscalização

5.5. É preciso qualificar a mão de obra empregada na atividade públicaÉ preciso qualificar a mão de obra empregada na atividade pública

6.6. Nem tudo precisa se chamar “Plano Nacional...” ou “Programa Nacional...”Nem tudo precisa se chamar “Plano Nacional...” ou “Programa Nacional...”

DESCENTRALIZAÇÃODESCENTRALIZAÇÃO

Não há relação hierárquica entre os entes federativos, mas todos se subordinam à Não há relação hierárquica entre os entes federativos, mas todos se subordinam à Não há relação hierárquica entre os entes federativos, mas todos se subordinam à Não há relação hierárquica entre os entes federativos, mas todos se subordinam à 

Cada ente federativo deve ter responsabilidades compatíveis com a sua Cada ente federativo deve ter responsabilidades compatíveis com a sua 

A repartição de competências deve ser claraA repartição de competências deve ser clara

É necessário desenvolver a cultura de fiscalizaçãoÉ necessário desenvolver a cultura de fiscalizaçãoÉ necessário desenvolver a cultura de fiscalizaçãoÉ necessário desenvolver a cultura de fiscalização

É preciso qualificar a mão de obra empregada na atividade públicaÉ preciso qualificar a mão de obra empregada na atividade pública

Nem tudo precisa se chamar “Plano Nacional...” ou “Programa Nacional...”Nem tudo precisa se chamar “Plano Nacional...” ou “Programa Nacional...”



O TAMANHO IMPORTA?O TAMANHO IMPORTA?

BrasilBrasilBrasilBrasil

•• 5.570 Municípios organizados em 26 estados5.570 Municípios organizados em 26 estados

•• 88% das cidades brasileiras possuem 88% das cidades brasileiras possuem 

menos de 50.000 habitantesmenos de 50.000 habitantes

•• 1 Deputado Federal para cada 400.000 1 Deputado Federal para cada 400.000 

habitanteshabitantes

•• Constituição determina número mínimo (8) Constituição determina número mínimo (8) •• Constituição determina número mínimo (8) Constituição determina número mínimo (8) 

e máximo (70) de representantes por estadoe máximo (70) de representantes por estado

O TAMANHO IMPORTA?O TAMANHO IMPORTA?

Estados UnidosEstados UnidosEstados UnidosEstados Unidos

•• Aproximadamente 35.000 cidades Aproximadamente 35.000 cidades 

agrupadas em 19.429 agrupadas em 19.429 

municípios, organizados em 3.141 municípios, organizados em 3.141 

Condados e 50 estadosCondados e 50 estados

•• 98% das cidades americanas possuem 98% das cidades americanas possuem 

menos de 50.000 habitantesmenos de 50.000 habitantes

•• 1 Deputado Federal para cada 700.000 1 Deputado Federal para cada 700.000 

habitanteshabitantes

•• Constituição garante a existência de pelo Constituição garante a existência de pelo 

menos 1 representante por estadomenos 1 representante por estado



MECANISMOS DE COMBATE À CORRUPÇÃOMECANISMOS DE COMBATE À CORRUPÇÃO
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• Processos
• Políticas
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o • Monitoramento
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Internos
• Auditorias
• Fiscalizações
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• Fiscalizações
• Canal de 

Denúncia

MECANISMOS DE COMBATE À CORRUPÇÃOMECANISMOS DE COMBATE À CORRUPÇÃO

Monitoramento
Controles 
Internos
Auditorias
Fiscalizações

C
o

rr
e

ç
ã

o • Medidas 
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IDEIAS PARA COMBATER A CORRUPÇÃOIDEIAS PARA COMBATER A CORRUPÇÃOIDEIAS PARA COMBATER A CORRUPÇÃOIDEIAS PARA COMBATER A CORRUPÇÃO



IDEIAS PARA COMBATER A CORRUPÇÃOIDEIAS PARA COMBATER A CORRUPÇÃOIDEIAS PARA COMBATER A CORRUPÇÃOIDEIAS PARA COMBATER A CORRUPÇÃO



IDEIAS PARA COMBATER A CORRUPÇÃOIDEIAS PARA COMBATER A CORRUPÇÃOIDEIAS PARA COMBATER A CORRUPÇÃOIDEIAS PARA COMBATER A CORRUPÇÃO





SE ACABAR COM A CORRUPÇÃO O SE ACABAR COM A CORRUPÇÃO O 
PROBLEMA ESTÁ RESOLVIDO?PROBLEMA ESTÁ RESOLVIDO?

A resposta por mais contraditória que possa parecer é NÃO.A resposta por mais contraditória que possa parecer é NÃO.A resposta por mais contraditória que possa parecer é NÃO.A resposta por mais contraditória que possa parecer é NÃO.

Em pesquisa realizada pela CGU (Controladoria Geral da União) em 2014, abrangendo Em pesquisa realizada pela CGU (Controladoria Geral da União) em 2014, abrangendo 

51 municípios em 20 estados, que receberam verba para programas 51 municípios em 20 estados, que receberam verba para programas 

educacionais, verificoueducacionais, verificou--se que dos 1.065 registros produzidos:se que dos 1.065 registros produzidos:

A.A. 256 apresentavam indícios de fraude256 apresentavam indícios de fraude

B.B. 610 estavam relacionados à má gestão610 estavam relacionados à má gestãoB.B. 610 estavam relacionados à má gestão610 estavam relacionados à má gestão

C.C. 199 eram causados por problemas exógenos à prefeitura199 eram causados por problemas exógenos à prefeitura

SE ACABAR COM A CORRUPÇÃO O SE ACABAR COM A CORRUPÇÃO O 
PROBLEMA ESTÁ RESOLVIDO?PROBLEMA ESTÁ RESOLVIDO?

A resposta por mais contraditória que possa parecer é NÃO.A resposta por mais contraditória que possa parecer é NÃO.A resposta por mais contraditória que possa parecer é NÃO.A resposta por mais contraditória que possa parecer é NÃO.

Em pesquisa realizada pela CGU (Controladoria Geral da União) em 2014, abrangendo Em pesquisa realizada pela CGU (Controladoria Geral da União) em 2014, abrangendo 

51 municípios em 20 estados, que receberam verba para programas 51 municípios em 20 estados, que receberam verba para programas 

se que dos 1.065 registros produzidos:se que dos 1.065 registros produzidos:

199 eram causados por problemas exógenos à prefeitura199 eram causados por problemas exógenos à prefeitura





VOCÊ SABE A VOCÊ SABE A 

•• Os dois órgãos possuem competências similares Os dois órgãos possuem competências similares 
relativas à defesa do patrimônio público e ao relativas à defesa do patrimônio público e ao 
incremento da transparência da gestão.incremento da transparência da gestão.

•• O principal diferencial é o fato de que a CGU é o O principal diferencial é o fato de que a CGU é o 
controle interno do Poder Executivo Federal com controle interno do Poder Executivo Federal com 
atribuição de monitorar a gestão, recomendando atribuição de monitorar a gestão, recomendando VOCÊ SABE A VOCÊ SABE A 

DIFERENÇA DIFERENÇA 
ENTRE ENTRE CGUCGU E E 

TCUTCU??

atribuição de monitorar a gestão, recomendando atribuição de monitorar a gestão, recomendando 
melhorias ao longo do processo, enquanto o TCU melhorias ao longo do processo, enquanto o TCU 
é o órgão auxiliar de controle externo ao é o órgão auxiliar de controle externo ao 
Congresso Nacional e possui competência para Congresso Nacional e possui competência para 
julgamento das contas dos administradores julgamento das contas dos administradores 
públicos responsáveis pela gestão nos três públicos responsáveis pela gestão nos três 
poderes.poderes.

•• A CGU, enquanto órgão do executivo federal, tem A CGU, enquanto órgão do executivo federal, tem •• A CGU, enquanto órgão do executivo federal, tem A CGU, enquanto órgão do executivo federal, tem 
como diretriz forte interação com os gestores como diretriz forte interação com os gestores 
federais e visa sempre uma busca conjunta de federais e visa sempre uma busca conjunta de 
soluções na elaboração das recomendações para soluções na elaboração das recomendações para 
melhoria da gestão.melhoria da gestão.

CGU – Controladoria Geral da União
TCU – Tribunal de Contas da União

Os dois órgãos possuem competências similares Os dois órgãos possuem competências similares 
relativas à defesa do patrimônio público e ao relativas à defesa do patrimônio público e ao 
incremento da transparência da gestão.incremento da transparência da gestão.

O principal diferencial é o fato de que a CGU é o O principal diferencial é o fato de que a CGU é o 
controle interno do Poder Executivo Federal com controle interno do Poder Executivo Federal com 
atribuição de monitorar a gestão, recomendando atribuição de monitorar a gestão, recomendando atribuição de monitorar a gestão, recomendando atribuição de monitorar a gestão, recomendando 
melhorias ao longo do processo, enquanto o TCU melhorias ao longo do processo, enquanto o TCU 
é o órgão auxiliar de controle externo ao é o órgão auxiliar de controle externo ao 
Congresso Nacional e possui competência para Congresso Nacional e possui competência para 
julgamento das contas dos administradores julgamento das contas dos administradores 
públicos responsáveis pela gestão nos três públicos responsáveis pela gestão nos três 
poderes.poderes.

A CGU, enquanto órgão do executivo federal, tem A CGU, enquanto órgão do executivo federal, tem A CGU, enquanto órgão do executivo federal, tem A CGU, enquanto órgão do executivo federal, tem 
como diretriz forte interação com os gestores como diretriz forte interação com os gestores 
federais e visa sempre uma busca conjunta de federais e visa sempre uma busca conjunta de 
soluções na elaboração das recomendações para soluções na elaboração das recomendações para 
melhoria da gestão.melhoria da gestão.



E E AÍAÍ
VocêVocê aindaainda temtem algumaalguma

FederalismoFederalismo auxilia no auxilia no FederalismoFederalismo auxilia no auxilia no 

AÍAÍ??
algumaalguma dúvidadúvida se o se o 

auxilia no auxilia no combatecombate à à corrupçãocorrupção??auxilia no auxilia no combatecombate à à corrupçãocorrupção??
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