
CORRUPÇÃO: NOVO VELHO PROBLEMA.

Como lidar com algo que parece arraigado à alma das pessoas?

A raiz do verbo corromper remete à “tornar pútrido”, deteriorar, adulterar, perverter; todos esses 
significados dão o verdadeiro tom para o ato de corromper alguma coisa ou alguém; e o que nos 
interessa refere-se ao ato praticado para desvio de recursos públicos com vistas ao favorecimento de 
alguém ou de um grupo de pessoas dotadas de influência ou prestígio sob o aspecto político e 
também social para benefício próprio em detrimento do prejuízo coletivo.

Segundo  análise  recente  do  Índice  de  Percepção  da  Corrupção,  elaborado  pelo  órgão  não 
governamental  “Transparência Internacional”,  que serve para “medir”  o índice de corrupção de 
acordo com treze fontes internacionalmente reconhecidas, o Brasil tem nota 3,8, sendo que o índice 
varia entre zero a dez, enquanto que a Finlândia tem nota 8,8, destacando-se que a posição de nosso 
país encontra-se estagnada há cinco anos1. Esse dado põe em evidência que trata-se de um mal que 
aflige a nação de maneira profunda e ininterrupta. 

Uma análise imediata nos mostra a vastidão de referido tema, razão pela qual optaremos por limitá-
lo a alguns aspectos que julgamos relevantes e cujas circunstâncias podem nos dar uma ideia, ainda 
que superficial, das razões que levam indivíduos a corromper ou serem corrompidos. E a primeira 
coisa que se destaca é o fato de que mesmo possuindo uma legislação muito rígida dedicada ao 
assunto com diversos organismos, públicos e privados, incumbidos de dar ferrenho combate contra 
práticas  que  levam  à  corrupção,  nosso  país  ainda  sofre  com  os  efeitos  nefastos  desse 
comportamento abusivo capaz de minar toda a infraestrutura social e política vigente.

Creio que uma das raízes da corrupção seja o clientelismo com o favorecimento de amigos sempre à 
margem da lei; observa-se isso como uma prática usual na nomeação de pessoas para ocuparem 
cargo de livre nomeação e exoneração, os chamados cargos em comissão que se prestam única e 
exclusivamente  para  favorecer  aqueles  que  prestam favores  políticos.  Já  assim nos  ensinava  o 
iminente mestre doutrinador José Afonso da Silva (2007, p. 679), a saber:

Deixa  a  Constituição,  porém,  uma grave  lacuna nessa  matéria,  ao  não exigir  
nenhuma forma de seleção para a admissão às funções (autônomas) referidas no  
art. 37, II, ao lado dos cargos e empregos. Admissões a funções autônomas sempre  
foram fonte de apadrinhamentos, de abusos e de injustiças aos concursados. As  
funções  de  confiança,  previstas  no  art.  37,  V,  como  os  cargos  em  comissão  
(também de  confiança),  destinados  apenas  às  atribuições  de  direção,  chefia  e  
assessoramento,  não  comportam  concurso  público,  estatuindo-se  apenas  que  
aquelas  sejam  exercidas  por  servidores  ocupantes  de  cargos  efetivos,  e  estes  
preenchidos  por  servidores  de  carreira  nos  casos,  condições  e  percentuais  
mínimos previstos em lei.2

Temos aí uma das facetas do clientelismo onde se trocam cargos por votos, comportamento que se 
repete  em todas  as  esferas  de  poder  e  em todas  as  suas  instâncias  configurando  uma  relação 
desigual, já que de um lado da relação temos alguém que detém poder e influência suficientes para 
efetuar a barganha sempre em benefício próprio com íntimo vínculo na reciprocidade inserida em 
uma relação interpessoal, onde se estabelece uma sutil dependência da parte destituída de poder que 
se curva ante uma necessidade premente, deixando de lado eventuais aspectos morais ou éticos. 

Contribui  para  que  essa  relação  prospere  e  arregimente  ainda  mais  interessados  a  pobreza 
econômica e social, o desconhecimento do fato acerca da imoralidade contida na barganha e a ideia 
de que se está acima do bem e do mal, apenas servindo para atender a uma necessidade mútua.



Na abordagem de Luiz Henrique Nunes Bahia (2003, p. 127):

No clientelismo, 1) a autoridade baseia-se na capacidade de controlar recursos  
materiais  escassos  e  na  capacidade  de  usar  estes  recursos  na  troca  com  os  
seguidores.  Diferenciam-se  ainda  das  demais  formas  de  autoridade  por  ser  
personalista  (sem  contrato  legal);  2)  cada  um  dos  membros  na  coletividade  
clientelista possui objetivos particulares; 3) as relações são verticais e os membros  
quase não se conhecem (o vínculo é só com o patrão). A verticalidade torna a  
relação clientelista  menos  estável  que as  demais.  (BAHIA,  2003.  P.  128,  grifo  
nosso).3

E essa troca de cargos por votos, transforma esse último em uma espécie de “mercadoria” de livre 
negociação, favorecendo o clientelismo, que pode nascer a partir de um mero pedido local para 
obtenção de um serviço público gratuito, porém moroso, que atendido estabelece uma espécie de 
vínculo entre o beneficiado (ou beneficiados) e o detentor de poder que obteve a prestação, até a 
garantia  ao  beneficiado  da  possibilidade  de  investidura  em  um  cargo  público  mediante  seu 
comprometimento irrestrito, que é o caso do famigerado “cabo eleitoral”, personagem que ainda 
voltaremos a comentar.

Deixemos de lado, pelo menos inicialmente, a abordagem do clientelismo do ponto de vista do 
indivíduo que vê-se forçado a vender seu voto em troca de quimeras como cestas básicas ou alguns 
poucos  trocados,  pois  esse  tipo  de  manifestação  encontra-se  intimamente  ligada  ao  cenário 
econômico nacional, onde há uma massa de pobres, miseráveis e invisíveis para quem o voto torna-
se moeda de barganha útil para sua própria sobrevivência; não que isso se justifique, porém torna-se 
de dolorosa evidência que sua supressão depende diretamente dos interesses escusos do capital 
mercenário que vê no país um eterno nascedouro de oportunidades que podem ser justificadas sob a 
égide de busca nos interesses da nação, desde que esses confundam-se com os próprios interesses 
dos detentores de poder econômico.

O clientelismo que nos interessa é aquele onde, de um lado, a moeda de troca é o apoio (leia-se: 
voto) e de outro temos grande número de cargos em comissão de livre nomeação e exoneração que 
serão concedidos àqueles que não apenas oferecem o próprio voto, mas também traz consigo outros 
tantos que são cooptados a partir de pequenas contribuições que não sejam necessariamente em 
espécie,  mas  que  causarão  o  desejado  efeito  junto  aos  arregimentados.  Neste  cenário  temos  o 
clientelismo como uso da máquina pública pelo titular do poder,  objetivando atender interesses 
pessoais  por  meio  da  concessão  de  benefícios  a  terceiros  que,  em  razão  deles,  tornam-se 
politicamente vinculados com aquele que lhe prestou o favor, devendo, portanto, retribuir o que lhe 
foi concedido.

Que não restem dúvidas que tal prática constitui afronta ao texto constitucional, em especial a teor 
do artigo 37, ferindo o princípio da moralidade administrativa, pois deixa ao critério discricionário 
da autoridade pública a livre nomeação e até mesmo criação de cargos públicos a serem ocupados 
por mera indicação voluntária daqueles que lhe prestaram favor em momentos oportunos. Orientado 
pela subjetividade do agente político o ato discricionário de livre nomeação opera em uma zona 
cinzenta onde não se estabelece critérios de qualquer espécie, deixando a liberdade de vontade do 
agente em indicar quem bem entender para ocupar determinado cargo, independentemente de sua 
experiência profissional, bem como a vinculação técnica desse indivíduo às atribuições do cargo.

Essa espécie de nomeação acarreta o que se vê em todas as repartições públicas indistintamente: 
pessoas  tecnicamente  despreparadas  para  o  exercício  da  função,  ou  ainda  incapacidade  de 
compreensão de suas atribuições, tudo isso resultando em uma prestação de serviços públicos sem 
qualidade e absolutamente descompromissada com a “coisa pública”.



Precisamos comentar ainda sobre outra forma torpe de clientelismo, o chamado nepotismo. Ocorre 
ato de nepotismo direto quando um agente público nomeia um familiar  de até terceiro grau de 
parentesco. Já o nepotismo cruzado acontece quando políticos nomeiam parentes um dos outros 
para se beneficiarem. No ano de 2008 o Supremo Tribunal Federal aprovou a Súmula Vinculante de 
número treze que considera uma violação da Constituição Federal a prática de nepotismo direto e 
cruzado. A decisão proíbe a contratação de parentes de autoridades e de funcionários para cargos de 
confiança nos Três Poderes – Executivo, Legislativo e Judiciário – seja na União, nos estados e nos 
municípios. 

Note-se que a prática acima descrita, além de também servir indiretamente ao propósito de tornar 
ainda mais incompetente o serviço público e a própria Administração Pública, ela dialoga com a 
corrupção na medida em que induz ao desvio de recursos públicos,  aceita e concede propina e 
favorece a troca de favores. Vê-se, portanto, que assim como a corrupção, o nepotismo enquanto 
pertencente à mesma classe, além de todos os prejuízos que pode causar à Administração Pública, 
traz em seu bojo o germe maldito da ineficiência que engessa a estrutura com o oferecimento de 
serviços cada vez mais precários e dotados de ineficácia quanto ao resultado final causada pela 
absoluta  ausência  de  compromisso com as  atribuições  do cargo bem como a  privação de uma 
consciência pública e responsabilidade de caráter coletivo.

Há os que defendam e eliminação total dos chamados cargos em comissão sob a alegação que a 
competência para o exercício de funções decisórias ou diretivas caibam aos servidores de carreira 
por meio de avaliação contínua de seu desempenho evitando assim eventuais vícios de ineficiência. 
Entretanto, observa-se dois obstáculos possíveis para a adoção de medida tão radical: o primeiro diz 
respeito a fixação de instrumentos de medição e controle eficientes e aplicados com regularidade 
por autoridade isenta de compromisso senão com prestar contribuição em busca da eficiência; o 
segundo constitui uma conceituação de caráter sociológico e político, visto que nomeação faz parte 
de um regime democrático, permitindo um determinado grau de liberdade de ação ao gestor público 
que lhe possibilite estabelecer estruturas de comando adequadas e afinadas com suas intenções.

Na outra ponta temos aqueles que defendem a redução quantitativa dos cargos em comissão, já que 
a  Alta  Administração  e  também suas  hierarquias  abaixo  possam agir  no  sentido  de  integrar  o 
aparelhamento público com a política vigente, já que a política é uma atividade humana que não se 
exerce isoladamente, mas sim por grupos coesos que desfrutam das mesmas perspectivas e que 
precisam de indivíduos conectados com tais perspectivas.

Não nos cabe aqui tomar posição relativamente a manutenção ou eliminação de tais cargos, porém, 
temos a plena convicção de que é necessária a instrumentalização de mecanismos de controle e 
aprimoramento destinados tanto para a admissão de servidores admitidos em cargos de confiança 
como também para avaliação de seu desempenho e aferição do resultado final de suas atribuições.  
Cremos que somente assim tal procedimento deixe de ser uma anomalia e passe a ser visto como 
forma de aprimoramento contínuo da Administração Pública.

Importante ressaltar que é imprescindível que todos tenham em mente que atos voltados para a 
corrupção contém em sua essência um crime contra o bem-estar de uma coletividade; tomemos um 
exemplo preciso: se um determinado agente público desvia numerário destinado à aquisição de 
insumos médico-hospitalares que serão distribuídos para a população carente, não se tem dúvida de 
que  esse  desvio  constitui  um  crime  contra  uma  coletividade  economicamente  e  socialmente 
deficitária e objeto primordial da Administração Pública. Veja-se, a título de exemplo A secretária 
de  Gestão  do Trabalho e  da Educação na  Saúde do Ministério  da Saúde,  Mayra Pinheiro cuja 
atuação deu provas de nossas alegações acerca de necessidade de observar-se com mais técnica e 
profissionalismo a questão dos cargos em comissão4. 



Não resta dúvida alguma que as ações comandadas pela secretária redundaram em um incalculável 
prejuízo para a população e seu compromisso com as atribuições do cargo mostram-se pífias diante 
do interesse pessoal e colher frutos para si própria do ponto de vista político. E tal é sua desfaçatez 
com a população que foi flagrada em vídeo afirmando que seu depoimento seria feito a partir de 
uma “combinação” com os deputados da base governista para enfatizar muito mais seu currículo do 
que a sua efetiva atuação frente a Secretaria que comandava5. 

Destacamos ainda a indiferença e o quase escárnio da atuação da Secretária a partir do seguinte 
excerto:

A CPI citou a ida da cearense a Manaus (AM), dias antes do colapso no sistema  
de saúde local, para onde teria viajado para disseminar o uso da cloroquina no  
tratamento da Covid-19. Em entrevista à imprensa, Pinheiro chegou a dizer que  
pretende  “  falar  a  verdade  para  210  milhões  de  brasileiros”.  "Vou  contar  a 
verdade.  Os fatos reais.  Aqueles que nunca tivemos a oportunidade de falar.  A  
população recebe narrativas que nem sempre condizem com a verdade”, afirmou.  
Entretanto,  ela  acabou  conseguindo  um  habeas  corpus  no  Supremo  Tribunal  
Federal (STF) e poderá permanecer em silêncio apenas quando questionada sobre  
fatos ocorridos entre dezembro ano passado e janeiro deste ano, quando estourou  
a crise de desabastecimento de oxigênio hospitalar em Manaus. 6

Por  fim,  observemos  que  a  dita  Secretária  não  é  uma  servidora  de  carreira,  mas  sim  alguém 
admitida no cargo devidos aos seus laços políticos e ideológicos, cuja atuação serviu para atestar os 
perigos existentes na admissão de pessoas em cargos de confiança apenas como “troca de favores” 
cujo efeito reflete-se na população que não recebe o que tem direito: um serviço público decente e 
de qualidade.

Sindicalista e ex-candidata tucana, Mayra simpatizava e mantinha proximidade  
com o então deputado federal Jair Bolsonaro. Com a eleição de 2018, ela entrou  
no governo Bolsonaro por uma espécie de “cota” reservada ao movimento médico  
apoiador  do  presidente  desde  a  época  da  campanha  eleitoral.  Logo,  o  futuro  
ministro da Saúde, Henrique Mandetta, convidou a ex-presidente do Sindicato dos  
Médicos  do  Ceará  para  assumir  a  Secretaria  da  Gestão  do  Trabalho  e  da  
Educação da Saúde (SGTES). Nas redes sociais, a médica compartilha fotos com o  
presidente da República.7

Poderíamos prosseguir citando outros exemplos que servem para comprovar alegações expendidas 
dos perigos inseridos nas nomeações de caráter eminentemente político com vistas a promover troca 
de favores oriundos de compromissos escusos; digo escusos porque resta comprovado a utilização 
do voto enquanto mercadoria assim como atesta a ausência de compromisso do admitido com a 
função  pública  para  que  foi  nomeado,  atendendo  aos  interesses  particulares  em detrimento  de 
importantes interesses públicos.

Pesquisa recente aponta que a Prefeitura de São Paulo possui 5.388 funcionários admitidos sem 
concurso  público,  alguns  exercendo  funções  técnicas  para  as  quais  não  possui  atribuições 
específicas; algumas secretarias municipais chegam a ter 90% do quadro composto por servidores 
não concursados, originários de indicações de caráter político8. Isto nos induz ao questionamento 
das  razões  motivadoras  do  agente  político  em valer-se de  tal  instrumento  com o fito  de  obter 
vantagem  pessoal,  além de,  é  claro,  granjear  prestígio  junto  à  comunidade  para  galgar  novas 
oportunidades  de  angariar  mais  poder;  veja-se,  pois,  que  para  o  indivíduo  atuante  no  cenário 
político a obtenção de vantagem pessoal torna-se, de fato, consequência de seu crescente prestígio 
social  e  político,  instigando  sua  egolatria.  Pensa  ele  que  assemelha-se  ao  senhor  absoluto  das 
vontades individuais que não se realizam em um coletivo, favorecendo apenas a si próprio.



Esse posicionamento é estimulado pelo paternalismo que predomina na natureza do povo brasileiro 
sempre esperando que alguém tome as rédeas de sua vida e o conduza para a almejada felicidade;  
esse sentimento atávico e histórico desde a monarquia sedimentando-se ao longo do tempo com ao 
senhores e engenho, latifundiários, “coronéis” e também os clãs regionais que podem ser vistos 
como pequenas dinastias detentoras de poder que se sucede na própria genealogia e que, a seguir, 
reverberam nos partidos políticos que nada mais são que meras organizações de interesse privado 
com funções no campo político ostentando a imagem de defesa de interesses coletivos,  porém, 
servindo  ao  interesse  pessoal,  ampliando  seu  prestígio  e  capacidade  de  enfrentamento  de  seus 
eventuais opositores.

Ou seja, a distribuição por meio de critérios eminentemente políticos de cargo em comissão, revela-
se  um  excelente  ferramental  para  granjear  prestígio  político  e  também obtenção  de  vantagem 
econômica, protegido pelo manto de tratar-se de nomeação em “cargo de confiança”, confiança essa 
que nada tem a ver com a República, mas estreitamente correlacionada com o grau de dependência 
entre quem nomeia e quem é nomeado para atingimento dos interesses do primeiro. 

Poderíamos  prosseguir  comentando  o  chamado  “esquema  das  rachadinhas”9,  ou  ainda  de 
funcionários  fantasmas10 “presentes”  em  várias  entidades  federativas  locupletando  o  erário  e 
destinando-o aos bolsos indevidos daqueles eleitos para a defesa do interesse coletivo e da chamada 
“coisa  pública”,  mas  cremos  que  dada  a  repercussão  pública  torna-se  desnecessário  algum 
comentário  a  respeito;  o  que  precisamos  ter  em  mente  é  que  a  função  pública  merece  sua 
valorização através da valorização de servidores públicos concursados cuja investidura os protege 
de eventuais malefícios das manobras políticas decorrentes da troca de poder a cada novo mandato 
eletivo,  mas  que  também  deles  exige  comprometimento  com  a  República  e  com  os  deveres 
inerentes  ao  seu  cuidado  que  nada  mais  é  que  o  cuidado  dos  cidadãos  eleitores  de  suas 
necessidades, anseios e expectativas.

Da mesma forma, é crucial que esse servidor concursado também comprometa-se com a eficiência, 
a  moralidade,  a  lealdade  e  a  dignidade  que  constituem os  paradigmas  para  seu  exercício  com 
respeitabilidade.  O  agente  político,  por  sua  vez,  sempre  estará  sujeito  às  paixões  inerentes  ao 
exercício  de  sua  função,  inclinados  ao  prestígio  pessoal,  favorecimento  pessoal  e  obtenção  de 
vantagem para si próprio e para aqueles que lhe são próximos e merecem ser preservados acima dos 
interesses coletivos.

Fraudar o Erário em benefício próprio ou de terceiros por meio de licitações irregulares, liberação 
de verbas a entidades de caráter duvidoso, falsificação documental para pagamentos sem origem são 
algumas das  práticas  utilizadas  para sangrar  os  cofres  públicos  e  que sempre carecem de uma 
efetiva colaboração não apenas de agentes públicos e empresários inescrupulosos como também de 
servidores  públicos,  sendo  estes  últimos,  preferencialmente,  os  admitidos  em  cargos  de  livre 
nomeação e exoneração, já que sua investidura foi resultado de um conluio sob a fachada de “troca 
e favores” e seu compromisso com a Administração Pública é pífio ou inexistente.

Sem ousar pôr termo ao tema, cremos que seja necessário, ao final dessa explanação, enfatizar que 
não há razão para sermos desfavoráveis aos cargos de livre nomeação, até mesmo porque eles se 
mostram necessários ao desenvolvimento de metas pelo agente político que precisa estar cercado de 
pessoas competentes capazes de colaborar para sua consecução. Pensamos que seja necessário o 
estabelecimento de critérios técnicos para avaliação de tais nomeações, com o fito de posicionar o 
nomeado  dotado  de  competência  técnica  em  cargo  equivalente  que  lhe  permita  não  apenas 
desempenhar  sua  função a  contento,  como também contribuir  para  a  realização de  um projeto 
político/administrativo que esteja sob a égide da defesa da República, do cidadão e da nação, sem 
qualquer espécie de desvio motivado pela paixão cobiçosa da natureza humana.
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