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RESUMO: A corrupção mundial anual é estimada entre US$ 1,5 a 2 trilhões, 
correspondente a 2% do Produto Interno Bruto (PIB) global, enquanto a Food 
and Agriculture Organization (FAO) estima que seriam necessários US$ 265 
bilhões por ano até 2030 para erradicar a fome no mundo. Nada obstante se 
trate de fenômeno que acompanha a história da humanidade, sendo objeto de 
preocupação em variados contextos científicos, religiosos, filosóficos e 
históricos, o combate à corrupção ganhou força em especial a partir da década 
de 90 com o movimento global de luta contra a corrupção, em resposta à 
intensificação da internacionalização dos crimes relacionados ao fenômeno, 
como o branqueamento de capitais. O movimento deu origem a organizações e 
convenções internacionais, diversas pesquisas e estudos acadêmicos. Dentre 
estes, notabiliza-se o artigo publicado na Cornell Law Review já no final dos anos 
2000, de autoria da professora estadudinense Zephyr Teachout intitulado 
Anticorruption Principle, revelando a sua autonomia dogmática e constitucional 
estruturante. O princípio anticorrupção foi apresentado à lusofonia pelo 
Professor Doutor da Universidade de Coimbra, Jónatas Eduardo Machado, com 
a concepção ampliada à base do constitucionalismo internacionalista global, 
estruturando o próprio movimento global de combate à corrupção. A investigação 
propõe um olhar apurado sobre a Agenda 2030 da Organização das Nações 
Unidas (ONU), que, como instrumento de governança global pode ser 
considerada um importante elemento indicador da dogmática do 
constitucionalismo internacional. A investigação adota o estudo de caso como 
método, sendo a Agenda 2030 o object e o princípio anticorrupção o subject. As 
técnicas de recolha a serem utilizadas serão essencialmente a revisão 
bibliográfica e a consulta a fontes primárias, especialmente as bases públicas da 
ONU. Assim, objetiva-se analisar a Agenda 2030 da ONU na dimensão do 
antagonismo à corrupção à luz do princípio anticorrupção, revelando um grande 
exemplo da dinâmica informativa do princípio anticorrupção no 
constitucionalismo internacional global. 
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