
TRANSPARÊNCIA, CORRUPÇÃO E PERDA DE DIREITOS: UMA ANÁLISE 
DO CENÁRIO POLÍTICO BRASILEIRO ATUAL A PARTIR DA CONCEPÇÃO 

DE DESENVOLVIMENTO COMO LIBERDADE 
 

PARCELLI DIONIZIO MOREIRA 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná 

Doutorando Direito Econômico e Desenvolvimento pela Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná 

 

RESUMO: Após o advento da Constituição Federal de 1988, a sociedade 
brasileira tem experimentado um crescente processo de transparência na 
condução das políticas públicas empreendidas pelos sucessivos governos que 
se sucederem desde então. Avanços institucionais foram constatados, 
especialmente com o aumento da liberdade de imprensa, do fortalecimento de 
instituições como o Ministério Público e o Poder Judiciário, além da sinalização, 
em anos recentes, do surgimento de um movimento intransigente com a prática 
de crimes do colarinho branco. Como decorrência de uma profunda crise 
econômica que acometeu o Estado brasileiro desde 2015 e da progressiva 
fiscalização institucional, criou-se no imaginário popular um cenário de corrupção 
generalizada. Essa percepção tem permitido a emergência de um discurso 
político radical e conservador, o qual condiciona, em muitos casos, a moralização 
da política brasileira à perda de importantes direitos que têm sido historicamente 
agregados ao rol de direitos fundamentais. Concomitantemente, tem florescido 
na sociedade brasileira o sectarismo político, que coloca grupos ideológicos em 
rota de colisão e ameaça a estabilidade democrática instaurada com o fim da 
ditadura militar em 1985. O objetivo deste estudo é investigar até que ponto 
instrumentos vinculados à transparência, tais como accountability, 
responsiveness, além da atuação institucional de órgãos estabelecidos 
constitucionalmente, podem contribuir para o combate à corrupção, sem 
comprometer o ambiente democrático e os direitos historicamente conquistados. 
Além disso, é possível estabelecer uma relação entre corrupção e 
desenvolvimento econômico? É possível afirmar-se que, nalgumas situações, 
corrupção institucional proporciona desenvolvimento? A partir dessas questões 
centrais, procurar-se-á uma resposta conciliatória, por meio da qual se justifique 
a manutenção da efetividade dos instrumentos de transparência no combate à 
corrupção dentro do contexto democrático engendrado pela Constituição de 
1988, sem prejuízo dos direitos fundamentais por ela reconhecidos e ampliados 
ao longos dos últimos trinta anos. O marco teórico que será utilizado para avaliar 
se houve ou não uma melhora no quadro de desenvolvimento desde a abertura 
democrática será a teoria das capacidades, enfocando-se, entre outras, a 
perspectiva adotada por Amartya Sen. Nesse contexto, a abordagem propõe 
avaliar se houve ou não uma expansão das capacidades e das liberdades dos 
brasileiros simultaneamente com a restauração da democracia e, em caso 
afirmativo, buscar-se-á uma resposta, ainda que parcial, ao desafio que as 
reiteradas ameaças aos direitos fundamentais propõem ao futuro democrático, 
sem se incorrer em opções que impliquem retrocessos nos resultados obtidos 
na repressão às práticas de corrupção que corroem o ambiente governamental 
brasileiro hodiernamente. 
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