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cApítulo 1

Introdução

O enfrentamento da corrupção figura como um tema prioritário na 
agenda contemporânea, num cenário globalizado, caracterizado pela inten-
sificação das relações entre países, pela internacionalização das práticas co-
merciais e pela concentração de poder econômico das organizações empre-
sariais. Nas últimas décadas, houve incremento da articulação entre Estados 
e organismos internacionais quanto à matéria, expresso na celebração de 
convenções e no fomento à adoção de medidas de transparência e controle 
social, de reforma legal e institucional, bem como de boa governança e uti-
lização eficiente dos recursos públicos.

Importantes avanços institucionais no combate à corrupção foram ve-
rificados no Brasil nas duas últimas décadas, sobretudo no âmbito federal. 
Destacam-se, nesse sentido, o aprimoramento do marco legal e o incremen-
to da capacidade de atuação de órgãos de controle e investigação, como a 
Controladoria-Geral da União (CGU), a Polícia Federal e o Ministério Pú-
blico (AVRITZER, 2016; HAGE, 2010). No entanto, a corrupção permanece 
como um grande problema para o país. 

Pesquisa realizada pela Transparência Internacional, em 2019, apontou 
que 90% dos entrevistados brasileiros consideravam a corrupção um gran-
de problema no país (TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL, 2019). Em 
2013 – ano em que as manifestações populares ocorridas em junho, dentre 
a multiplicidade de bandeiras e interesses sociais envolvidos, indicaram a 
articulação difusa de reivindicações por mais e melhores políticas públicas 
com a exigência do combate à corrupção – 70% dos entrevistados brasilei-
ros consideravam a corrupção no setor público um problema gravíssimo. 
(TRANSPARENCY INTERNATIONAL, 2013). Em perspectiva similar, 
dados de 2017, obtidos pela organização não governamental Corporación 
Latinobarómetro (2017), indicavam que, no Brasil, a corrupção era conside-
rada o principal problema nacional. 
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Não se desconsideram os limites analíticos que a mensuração subjetiva 
da corrupção implica1, tampouco o contexto social e político no qual os dados 
acima foram obtidos, permeado pela divulgação de escândalos investigados na 
Operação Lava Jato2, dentre outras operações e ações judiciais muito noticia-
das. Contudo, interpreta-se essa alta percepção da corrupção pela população 
brasileira como indicativa de permanências no que tange a práticas corruptas 
no país, bem como da sensação de insuficiência dos esforços governamentais 
para lidar com a questão, a desafiar, portanto, dentre outros âmbitos, a melho-
ria dos controles estatais para enfrentamento da corrupção. 

Apesar de denúncias sobre corrupção dominarem o noticiário nacional 
há algum tempo, nem sempre a abordagem traduz-se em debate público so-
bre causas, efeitos, custos e possíveis saídas para o problema. Atualmente, a 
corrupção figura como uma grande pauta política no país, cuja tematização 
pela mídia e por outros atores políticos, associada às formas adotadas para 
seu enfrentamento, tem resultado em intensa crise política e institucional. 
Como episódio central dessa crise, tem-se o impedimento da presidente 
Dilma Roussef, em 2016, marcado pela polarização entre os que acreditam 
na legalidade do processo e aqueles convencidos de ter se tratado de um 
golpe de Estado, mediante utilização seletiva da pauta da corrupção contra 
o então governo e alguns partidos (SANTOS, 2017).

Nesse cenário de intensa instabilidade, visualiza-se a necessidade de 
retomar o debate da corrupção como uma questão de aprimoramento insti-

1 Citam-se, nesse sentido, as críticas formuladas por Avritzer (2012) ao índice de percepção da 
corrupção da Transparência Internacional, a saber: i) é dependente dos interesses e da visão polí-
tica dos dirigentes de grandes corporações internacionais em relação a um país e ao seu governo; 
ii) são influenciados pelo maior ou menor grau de pluralismo existente na mídia, uma vez que o 
interesse desta em não deixar um escândalo sair de pauta pode alterar a sua percepção pelos indi-
víduos; e iii) as perguntas de pesquisa concentram-se, por vezes, no campo dos comportamentos 
de funcionários públicos, não indagando condutas problemáticas do setor privado. 

2 Trata-se de investigação iniciada em 2014, pela Polícia Federal (PF), que apura um suposto 
esquema de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo operadores financeiros, membros 
administrativos da empresa estatal Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras), agentes políticos, exe-
cutivos de grandes empreiteiras brasileiras, dentre outros. No curso da Operação, foi consti-
tuída uma “força-tarefa”, com o envolvimento de órgãos como o Ministério Público Federal e 
a Receita Federal. A Lava Jato é apontada como marco, pelos órgãos investigadores, em razão 
do volume de recursos supostamente desviados, da ordem de bilhões de reais, e da expressão 
econômica e política dos investigados (MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2017). Por ou-
tro lado, a Operação é alvo de intensas críticas, relacionadas aos procedimentos de delação 
premiada, prisões preventivas e conduções coercitivas; à grande exposição midiática e a vaza-
mentos de informações à imprensa; à inobservância de garantias fundamentais dos acusados; 
a impactos negativos ao setor produtivo nacional; ao alegado partidarismo da investigação, 
dentre outros pontos de crítica.
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tucional, tendo em vista que ela envolve a capacidade das instituições de coi-
bir o fenômeno e punir aqueles que o praticam (AVRITZER, 2016). Assim, 
entende-se que permanece como questão a ser enfrentada pela sociedade bra-
sileira o estabelecimento e a consolidação de formas efetivas de prevenção e 
combate à corrupção, em consonância com o respeito às instituições demo-
cráticas, o equilíbrio entre eficiência na gestão pública e controle, a maior 
integração entre o controle institucional e o controle social, bem como o 
incremento da responsividade e da transparência governamentais, inclusive 
quanto às atividades das burocracias dos órgãos de controle. 

Dentre as inovações no marco legal de enfrentamento da corrupção, 
figura a Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, conhecida como Lei 
Anticorrupção, Lei da Empresa Limpa ou Lei da Probidade Empresarial3, 
que entrou em vigor em 29 de janeiro de 2014 e dispõe sobre a responsabili-
zação administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a 
Administração Pública nacional ou estrangeira (BRASIL, 2013). 

A aprovação da Lei Anticorrupção insere-se num contexto interna-
cional de crescimento de demandas regulatórias voltadas às pessoas jurí-
dicas, de que são exemplos convenções firmadas em matéria de combate à 
corrupção e ao suborno transnacional nos âmbitos da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), da Organização dos 
Estados Americanos (OEA) e da Organização das Nações Unidas (ONU). 
Nacionalmente, articula-se com uma maior reação da opinião pública quan-
to à atuação de agentes coletivos privados, sobretudo empresas, em práticas 
de corrupção, cuja repercussão por meio de escândalos e denúncias diversos 
envolvendo as relações entre grandes empresas, partidos políticos, agentes 
públicos, dentre outros, expõe a dimensão do problema da corrupção e as 
fragilidades postas à democracia brasileira.  

Tendo completado seis anos de vigência, a Lei Anticorrupção insere-
-se no repertório institucional de enfrentamento da corrupção pelo Estado 
brasileiro e incide sobre o ambiente e o arranjo institucionais de controle 
da Administração Pública, alcançando, em especial, os órgãos de controle 
interno que, nas últimas duas décadas, têm incorporado novas atribuições 
e procedimentos vinculados à prevenção e ao combate à corrupção, num 
movimento de institucionalização cujo paradigma é a Controladoria-Geral 
da União (CGU), criada em 2003.

No âmbito da Administração Pública do Estado de Minas Gerais, a Lei 
Anticorrupção foi regulamentada, em 2015, por meio do Decreto Estadual 

3 Nesta obra, será utilizada a denominação Lei Anticorrupção (LAC), por ser a mais comum 
na literatura.
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nº 46.782, de 24 de junho do citado ano4, e tem, como entidade de referên-
cia, a Controladoria-Geral do Estado (CGE-MG), órgão central do controle 
interno estadual, que adquiriu competência para o processamento e a apli-
cação de sanções às pessoas jurídicas em caso da prática dos atos lesivos pre-
vistos no artigo 5º da Lei Anticorrupção. Essa nova competência soma-se às 
atribuições preexistentes do órgão, já bastante amplas, com as quais interage. 

Nesse contexto, a presente obra objetiva analisar, à luz da teoria institu-
cional, o processo de institucionalização da atividade de responsabilização 
administrativa de pessoas jurídicas pela CGE-MG a partir da Lei Federal 
nº 12.846/2013. As questões que conduzem tal análise podem ser assim co-
locadas: Quais as competências que o novo marco normativo introduz na 
atuação do órgão central de controle interno do Poder Executivo estadual? 
Como a CGE-MG tem recepcionado a nova competência da perspectiva de 
seu desenho institucional? Quais são as mudanças incidentes no órgão asso-
ciadas à Lei Anticorrupção e em quais dimensões essas mudanças incidem? 

A análise realizada situa-se num contexto analítico mais amplo que 
articula os seguintes aspectos: i) a necessidade de aperfeiçoamento dos con-
troles da Administração Pública num contexto democrático; ii) o papel que 
deve ser cumprido pelo controle institucional interno de cada Poder; iii) a 
identificação do combate à corrupção como um enfoque relevante da atua-
ção dos órgãos de controle interno nas duas últimas décadas, a partir da 
incorporação de novas atribuições e procedimentos por parte desses órgãos; 
iv) a oportunidade de ampliar o escopo da abordagem governamental an-
ticorrupção, tradicionalmente direcionada à figura dos agentes públicos, a 
partir do desvelamento do papel dos agentes privados nas relações corruptas; 
v) o desenvolvimento de mecanismos mais efetivos de combate à corrupção, 
que influenciem a dinâmica de custos e benefícios dos atos de corrupção, 
aumentando os primeiros e reduzindo os segundos; e vi) a oportunidade do 
estabelecimento de modalidades de responsabilização adequadas à natureza 
e ao modus operandi dos ilícitos de corrupção e que alcancem as pessoas jurí-
dicas envolvidas em atos lesivos à Administração Pública. 

Tratam-se, assim, de questões teóricas, administrativas e institucio-
nais que possuem densidade, amplitude e relevância na ação estatal con-
temporânea, relativas a um marco normativo recente, que representa uma 
inovação na atuação estatal no enfrentamento de práticas de corrupção 
que envolvem pessoas jurídicas, cuja repercussão legal e institucional care-
ce de estudos nos âmbitos técnico e acadêmico. Tal problemática associa-se 

4 Dispositivos desse Decreto foram alterados pelo Decreto Estadual nº 47.752, de 12 de novembro 
de 2019.
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ao pressuposto de que o exercício das competências estabelecidas na Lei 
Anticorrupção envolve ajustes no arranjo institucional da CGE-MG, se-
jam de natureza operacional, a exemplo da criação de setores, rotinas, pro-
cessos de trabalho e recursos humanos especializados, sejam de natureza 
estratégica, com potenciais repercussões na missão e na visão institucional 
do órgão central de controle interno. 

Cogita-se que essa construção da capacidade de ação da CGE-MG para 
responsabilização administrativa de pessoas jurídicas abranja mudanças no 
sentido da especialização da sua estrutura organizacional e da maior interação 
entre as áreas finalísticas ou macrofunções do órgão, a saber, auditoria, correi-
ção administrativa e transparência, além de alterações na interface do órgão 
com outras entidades de controle. Vislumbra-se, ademais, que a atividade de 
responsabilização administrativa de pessoas jurídicas decorrente da Lei Anti-
corrupção possui contornos inovadores e sensíveis, associados ao manejo de 
institutos processuais de natureza negocial, a exemplo do acordo de leniência, 
apontando, também, para a possibilidade de maior interação do órgão de 
controle interno com atores do setor privado e da mídia, por exemplo.

Metodologicamente, a presente obra possui abordagem qualitativa e 
caráter exploratório, tendo sido estruturada sob a forma de estudo de caso. 
Entende-se que essa abordagem oportuniza a formulação de descrições apro-
fundadas de contextos, processos e mecanismos pouco conhecidos ou pou-
co explorados, visando a um melhor entendimento sobre a atuação estatal e 
à produção de conhecimento aplicável ao seu aprimoramento (PIRES; LO-
PEZ; SILVA, 2010). Ademais, a escolha de uma pesquisa qualitativa implica 
estabelecer, a priori, que o resultado não se volta à generalização, e sim à 
análise, em profundidade, de um número reduzido de situações (YIN, 2000). 

Consigna-se, ainda, que a opção pelo estudo de caso da implemen-
tação da Lei Anticorrupção no âmbito do Poder Executivo do estado de 
Minas Gerais decorreu da percepção de que a maioria dos estudos sobre a 
estruturação e a atuação do controle interno governamental produzidos no 
último período focou-se nas políticas e nas instituições em nível federal. Tal 
fato denota lacuna de análises que contemplem as instituições de controle 
interno dos entes subnacionais. Aliada à vinculação funcional da autora, 
que é servidora da carreira de auditoria interna da CGE-MG, essa percepção 
justifica a opção pelo desenvolvimento da pesquisa de forma a evidenciar 
políticas e esforços institucionais observados na Administração Pública do 
estado de Minas Gerais e, assim, contribuir com a maior oferta de estudos 
com foco nas experiências e nos desafios colocados aos entes estaduais.

Num primeiro plano, foi realizada revisão bibliográfica do referencial 
teórico institucionalista (ou institucional), tendo por foco os conceitos de 
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institucionalização, mudanças institucionais, ambiente e arranjo institucio-
nais, campos organizacionais e isomorfismo. Buscando explicar porque as 
instituições surgem, transformam-se ou tornam-se estáveis, bem como inves-
tigar como a definição de regras formais ou informais e de padrões assume a 
condição de valores e adquirem legitimidade nas sociedades, a teoria institu-
cional revela-se útil à análise do processo de enraizamento de organizações, 
estruturas, atividades e práticas. 

Num segundo plano, revisou-se a bibliografia sobre corrupção, con-
trole da Administração Pública, instituições de controle interno, accounta-
bility, bem como formas de sancionamento estatal e de responsabilização 
de pessoas jurídicas, que conformam o contexto analítico mais amplo 
deste livro. A mobilização dessas temáticas foi entendida como relevante 
para a compreensão do ambiente e do arranjo institucionais que cercam 
as instituições de controle interno e nos quais incidem as disposições da 
Lei Anticorrupção. 

Fixado o eixo teórico da análise, desenvolveu-se a etapa empírica, que 
se desdobrou em duas vertentes. A primeira delas consistiu: i) na coleta e 
análise de documentos referentes à trajetória institucional da CGE-MG, a 
saber, leis e decretos sobre a sua organização administrativa, normativos 
internos, leis e planos de natureza orçamentária, relatórios gerenciais e de 
prestação de contas, publicações, notícias divulgadas em sítios eletrônicos 
oficiais, dentre outros, com destaque para mudanças verificadas a partir de 
2013, ano de edição da Lei Anticorrupção; e ii) na análise dos dispositivos 
da Lei Anticorrupção e do regulamento estabelecido pelo Poder Executivo 
do estado de Minas Gerais, em 2015, mediante análise dos textos legais e da 
respectiva doutrina jurídica. 

Por sua vez, a segunda vertente contemplou a coleta e análise de dados 
primários, obtidos mediante entrevistas semiestruturadas com gestores, ex-
-gestores e demais servidores da CGE-MG cujo trabalho relaciona-se direta-
mente à implementação da Lei Anticorrupção. As entrevistas destinaram-se 
à captação de percepções úteis à descrição aprofundada do contexto analisa-
do e dos processos decisórios relativos à mencionada implementação, além 
de aspectos de accountability envolvidos na institucionalização da atividade 
de responsabilização de pessoas jurídicas pelo órgão estadual.

A partir da análise documental, foram selecionados sete atores chave 
para realização das entrevistas, detentores de perfis estratégico, gerencial e 
operacional em relação à atividade de responsabilização de pessoas jurídicas. 
O convite para participação das entrevistas foi objeto de ciência à CGE-MG 
e contou com a anuência formal do órgão, resultando na adesão de cinco 
dos sete agentes inicialmente selecionados. Contemplando cerca de 70% dos 
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atores relevantes identificados, e diante dos dados obtidos nas entrevistas, 
realizadas nos meses de outubro e novembro de 2017, entendeu-se que a co-
leta dos dados foi explorada em grau satisfatório, atingindo, assim, o ponto 
de saturação. 

O roteiro geral da entrevista compõe o Apêndice deste livro, tendo sido 
adaptado aos citados perfis, conforme nele detalhado. No tratamento dos 
dados, foi utilizada a análise de conteúdo, compreendida como conjunto 
de técnicas de análise que tem o propósito de descrever sistemática e obje-
tivamente o conteúdo das mensagens, permitindo armazenar a informação 
de forma útil ao pesquisador e realizar inferências a partir dos dados (BAR-
DIN, 1977). Para tanto, as entrevistas foram transcritas e os dados sistemati-
zados e categorizados, a partir de critérios previamente definidos, atinentes 
às dimensões exógenas, endógenas e sistêmicas das mudanças institucionais 
abordadas no referencial teórico. 

Cumpre ressaltar que esta introdução não esgota as descrições meto-
dológicas aplicáveis à presente análise, que serão objeto de considerações 
adicionais no decorrer dos capítulos, quando oportunas. 

Quanto à estrutura, o livro apresenta oito capítulos, sendo o primeiro 
esta Introdução, destinada a apresentar e delimitar o tema da pesquisa, con-
siderados o contexto analítico no qual ela se insere, o problema de pesquisa 
e os objetivos definidos, assim como a metodologia adotada. No segundo 
capítulo, são apresentados conceitos e modelos analíticos centrais da teoria 
institucional, mobilizados para compreender o processo de institucionali-
zação da atividade de responsabilização administrativa de pessoas jurídicas 
por atos lesivos previstos na Lei Anticorrupção. 

Segue-se, então, o terceiro capítulo, que apresenta abordagens centrais 
sobre a corrupção identificadas na literatura da Ciência Política, da Admi-
nistração Pública e do Direito, relevantes à compreensão do papel atribuído 
aos agentes privados, sobretudo os entes empresariais, nas práticas corrup-
tas. Esse capítulo trata, também, da emergência da corrupção na agenda po-
lítica e econômica internacional, assim como das convenções internacionais 
sobre o tema celebradas a partir da década de 1990, as quais são importantes 
elementos contextuais da edição da Lei Anticorrupção. 

No quarto capítulo, examinam-se os contextos políticos e institucionais 
mais amplos, assim como os marcos teóricos que informaram a Lei Anti-
corrupção, conformadores de conjunturas críticas do processo de mudança 
institucional analisado. Abordam-se, ainda, normativos que tratam da respon-
sabilização de pessoas jurídicas no ordenamento brasileiro, procedendo-se à 
análise da responsabilidade administrativa instituída pela Lei Anticorrupção, 
considerada um fator exógeno incidente na atuação da CGE-MG.
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O quinto capítulo discute o arranjo institucional de controle da Ad-
ministração Pública brasileira, entendido como o conjunto de regras, me-
canismos e processos que definem a forma particular de coordenação de 
atores e interesses na implementação de uma política específica. Parte-se da 
abordagem do arranjo mais amplo de instituições de controle que operam 
no país pós-Constituição de 1988, compreendidas como parte integrante das 
instituições de accountability, para enfocar os arranjos e dinâmicas próprias 
dos órgãos de controle interno e, num terceiro momento, explorar o sistema 
de controle interno do Poder Executivo do estado de Minas Gerais, que tem 
a CGE-MG como órgão central. 

O sexto capítulo compreende a análise da regulamentação da Lei Anti-
corrupção pela Administração Pública estadual, realizada em 2015, interpre-
tada como marco inicial da institucionalização da nova atividade de respon-
sabilização administrativa de pessoas jurídicas pela CGE-MG. Na sequência, 
o sétimo capítulo abarca a discussão acerca das mudanças incidentes no 
arranjo institucional da CGE-MG associadas à atividade de responsabiliza-
ção administrativa de pessoas jurídicas, de uma perspectiva endógena, que 
se subdivide em dimensões operacionais e estratégicas, e de uma perspectiva 
sistêmica, que contempla a interação com outros órgãos públicos e entida-
des representativas do campo de instituições de controle interno, além de di-
nâmicas que envolvem relações com a mídia e com agentes do setor privado, 
compreendidas como fontes de desafios para a atuação accountable do órgão.

Por fim, o oitavo capítulo contém as considerações finais do livro, a 
partir do confronto dos achados da investigação com os objetivos inicial-
mente levantados. 


