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RESUMO: A observação das manifestações do fenômeno do crime na atualidade em determinados 

contextos facilmente revela certo fascínio pelo tema ligado à corrupção. Com efeito, aponte-se a 

existência de entendimentos no sentido de que, embora se alterem alguns aspectos da sua 

manifestação com o passar do tempo, a corrupção é um fenômeno que sempre esteve presente na 

história humana. Sobre a gravidade do problema, geralmente apontam-se algumas conseqüências que 

resultam da sua prática. Da corrupção podem resultar danos de natureza ético-sociais, na perspectiva 

específica dos valores envolvidos na administração pública. Por outro lado, da corrupção podem 

resultar expressivos danos de natureza econômica para a economia dos Estados. Como conseqüência 

mais perversa do problema, aponta-se que da corrupção também resultam danos de natureza social, 

com o comprometimento das políticas públicas que os Estados são chamados a desenvolver. Portanto, 

ainda que se possa questionar a existência de uma correspondência entre a maior percepção do 

fenômeno e o real acirramento das práticas de corrupção, talvez o que se possa reconhecer como certo 

é uma intensificação dos dois fatores, em razão das circunstâncias atuais. Por conseqüência, em 

diversos âmbitos o fenômeno da corrupção adquiriu o status de tema da atualidade, com os reflexos 

na percepção que se tem a seu respeito e na busca de alternativas frente ao problema. Frente ao cenário 

mencionado, as alternativas frente ao problema podem eventualmente implicar em insuportáveis 

comprometimentos dos direitos fundamentais dos cidadãos, impondo-se uma ponderação entre 

eficácia e resguardo da pessoa humana. Sendo várias as formas de manifestação da corrupção, na 

presente pesquisa o primeiro recorte que se faz refere-se ao ambiente em que ela será analisada, sendo 

objeto de interesse nesta sede aquela relacionada à administração pública. Dentre as alternativas para 

o problema, o enfoque a ser dado na pesquisa dirige-se especialmente à análise das alterações 

propostas no âmbito jurídico-penal para o controle da corrupção, sendo este o segundo recorte da 

abordagem. Ainda que partindo de uma visão global e com resultados que podem revelar alguma 

utilidade para diversos outros ordenamentos jurídicos o enfoque se centra na análise do que se passa 

atualmente com o controle jurídico-penal da corrupção em alguns ordenamentos que realizaram 

recentes reformas no marco legislativo sobre o problema. O objetivo que preside a realização da 

pesquisa consiste, pois, em revisar as alterações mais recentes no marco regulatório do crime de 

corrupção, de modo a se constituir em um inventário que sirva de referência para avaliação quanto à 

eficácia das medidas para o controle do problema em diversos países e a sua compatibilidade com a 

preservação dos direitos fundamentais. Sendo uma análise demonstrativa, porém submetida ao 

necessário confronto crítico, a opção metódica que se propõe como a mais adequada para a realização 

da pesquisa consiste em uma conjugação dos métodos sistemático, por referência aos textos legais 

existentes sobre o tema, e dialético, pelo confronto entre busca de eficácia e preservação dos direitos 

fundamentais das pessoas. O resultado geral esperado com a realização da pesquisa consiste em se 

ter uma referência que possa servir aos diversos ordenamentos jurídicos como base para a elaboração 

de um modelo mais racional para o controle da corrupção. 
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