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Justificativa 

 

 

O enfrentamento à corrupção encontra-se na ordem do dia em todo o mundo. Existe consenso 

internacional sobre os efeitos negativos que produz no desenvolvimento econômico, no leque de políticas públicas 

e na qualidade da fruição dos direitos fundamentais.  

 

Nessa acepção, o paradigma de resolutividade do Ministério Público pressupõe o aprimoramento 

da produção probatória nas investigações extrajudiciais de combate à corrupção: almeja-se o melhor 

aproveitamento do quadro fático na elaboração das proposições jurídicas que darão suporte à persecução de atos 

corruptivos. Tal desafio demanda a conjugação de dinâmicas complexas, como a diversidade dos meios de provas, 

a acessibilidade a dados, a viabilidade de produção de informações, além de conhecimento fático e teórico sobre 

os objetos de investigação. 

 

O Ministério Público brasileiro avançou no que diz respeito à disponibilidade do acesso a banco 

de dados e às múltiplas técnicas de investigação e houve evolutiva democratização de qualificações de seus 

membros. No entanto, ainda perdura uma variabilidade importante entre as unidades ministeriais em relação à 

qualidade das investigações, seja quanto à adequação e efetividade da linha de investigação, seja quanto ao manejo 

de uma ou outra técnica.  

 

Em regra, diferenciações de adequação e eficácia dos meios de prova são afetadas por uma 

intersecção entre a natureza do objeto da investigação (categoria analítica do ilícito), as condições estruturais e as 

aptidões subjetivas da unidade de investigação. Na prática, aspectos como a precisão do desenho do objeto do 

procedimento investigatório e a experiência prévia do investigador em situações assemelhadas acabam 

influenciando de forma forte no produto do trabalho investigativo. Fatores, como a divisão de atribuições e a 

sobrecarga de trabalho sem suporte estrutural, também podem prejudicar o grau de dedicação dos membros em 

atuações muito especializadas. O resultado é que remanesce significativa heterogeneidade na qualidade das 

investigações de ilícitos do âmbito do Ministério Público brasileiro. Isso acontece apesar dos esforços de difusão 

de conhecimentos, entre outras razões, porque a profusão e as especificidades das categorias analíticas de ilícitos 

no combate à corrupção inviabilizam que a expertise seja globalizada apenas a partir dos aprimoramentos dos 

sujeitos de investigação.  

 

Considerada em seu espectro institucional, a resolutividade reclama a irradiação do conhecimento 

basilar (teórico e empírico) sobre categorias analíticas, em expediente apto a continuamente sedimentar-se e 

aprimorar-se para além das subjetividades e que, ao mesmo tempo, seja facilmente alcançável na atividade prática 

do dia a dia das investigações, mesmo nas hipóteses em que as condições estruturais não sejam ideais.   

 

 A presente tese propõe que a tipologia se apresente como metodologia eficaz para ampliar e 

homogeneizar a resolutividade das investigações de ilícitos no âmbito do Ministério Público. Tipologia deve ser 

compreendida como uma espécie de categorização conceitual das modalidades de ilícitos. A formulação das 

categorias analíticas permitirá a concepção de diretrizes e facilitadores formatados em termos esquemáticos para 

auxiliar a investigação em cada um dos tipos de ilícitos da corrupção. Após a definição das classificações dos 

ilícitos, a tipologia subsidiará a produção dos roteiros, a oferta de funcionalidades tecnológicas e a elaboração de 

estratégias de atuação, a fim de viabilizar a difusão do conhecimento institucional acumulado (prático e teórico), 

sem prejuízos para a independência funcional.   

 

É justamente nesse contexto que a presente tese se alinha ao tema central do 23º Congresso 

Nacional do Ministério Público “Ministério Público e a defesa dos direitos fundamentais: foco na efetividade”, 

guardando, assim, maior sintonia com o temário “Áreas Cível e Especializada”, nos termos do seu art. 26 do 

Regimento Interno. 



Síntese dogmática  

 

1. O Ministério Público brasileiro tem desenvolvido atuações de sucesso em diversos casos 

envolvendo ilícitos contra a Administração Pública. Não obstante, remanescem 

diferenciações na qualidade das investigações entre as diversas unidades do Ministério 

Público, em razão de questões estruturantes e de subjetividades.  

2. A consolidação da experiência positiva acumulada permitirá aos membros a identificação 

de estratégias de investigação que foram utilizadas de maneira bem-sucedida em apurações 

semelhantes. 

3. Essa consolidação da experiência deve ser feita por meio da roteirização da atuação, 

criando-se roteiros que contemplem estratégias de investigação e de encadeamento de 

diligências que o exame da casuística indicou terem se revelado mais eficazes para a 

apuração daquela modalidade específica de ato corruptivo e que, por isso, apresentam maior 

probabilidade de êxito, se aplicadas em novas investigações que versem sobre fatos 

similares.  

4. A roteirização tem como premissa a criação de uma tipologia de ilícitos contra a 

Administração Pública, a partir da qual seja possível identificar as diversas categorias 

analíticas (tipos) de atos dessa natureza. 

5. Cada tipo de ilícito contra a Administração Pública possui características específicas, que o 

distingue dos demais tipos que compõem a tipologia geral e que fazem com que 

determinadas diligências investigatórias sejam probabilisticamente mais eficazes do que 

outras na apuração dos fatos. A perquirição da eficácia das linhas de investigação em cada 

tipo deve conjugar saberes da teoria e da prática. 

6. A roteirização da atividade investigatória, a partir da construção de uma tipologia de ilícitos 

contra a Administração Pública, tornará a atuação do Ministério Público no combate à 

corrupção mais eficaz, reduzindo o tempo das investigações e permitindo que o esforço 

investigatório se volte precipuamente para a realização de diligências que tenham maior 

chance de sucesso. 

7. A proposta de roteirização da atividade investigatória no combate à corrupção tem, ainda, a 

virtude de reduzir o impacto negativo da falta de expertise do órgão de execução na apuração 

de ilícitos dessa natureza, na medida em que que o membro terá um roteiro consistente para 

orientá-lo de forma objetiva e segura acerca do que e de como fazer. Trata-se de uma 

proposta convergente com o novo paradigma de Ministério Público resolutivo, porque 

viabiliza a difusão prática e acessível do conhecimento acumulado na cultura da 

investigação e reduz a heterogeneidade da qualidade de atuação no combate à corrupção, 

sem prejuízo da independência funcional. 

 

Proposta de enunciado  

 

A elaboração de roteiros que contemplem estratégias de investigação e de encadeamento 

de diligências que o exame da casuística indicou como mais eficazes para a apuração de 

cada tipologia específica de ato corruptivo é medida de resolutividade na atuação do 

Ministério Público brasileiro no combate à corrupção. 

 

Fundamentos jurídicos 
 

A corrupção impacta a economia,1 as políticas públicas, a efetivação de direitos humanos e os processos 

políticos. Os atualmente denominados Sustainable Development Goals (SDGs), da Organização das Nações 

Unidas, estabeleceram a meta de redução mundial da pobreza. O objetivo mostrou-se de difícil execução, 

reverberando a incapacidade de países em desenvolvimento distribuírem recursos e reduzirem a pobreza. A 

                                                 
1 The Global Risks Report 2017 – Fórum Econômico Mundial – lista, entre os fatores de risco geopolítico, “Failure 

of national governance (e.g. failure of rule of law, corruption, political deadlock, etc.) - Inability to govern a nation 

of geopolitical importance as a result of weak rule of law, corruption or political deadlock” (Disponível em: 

http://www3.weforum.org/docs/GRR17_Report_web.pdf. Acesso em: 5 jun. 2018). 

http://www3.weforum.org/docs/GRR17_Report_web.pdf


corrupção é significante entre as dificuldades constatadas.2 Recentemente, a ONU incluiu a meta de combate à 

corrupção nos SDGs, como estratégia de promoção da equidade, da justiça e da paz.3 Por sua vez, o Brasil é 

signatário da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (United Nations Convention against Corruption 

– The Merida Convention)4 e da Convenção Interamericana contra a Corrupção (Convenção de Caracas).5  

 

Em que pese isso, em 2018, o Brasil apresentou sua pior nota no índice de percepção da corrupção desde 

2012 e foi da 96ª posição para a 105ª no ranking da Transparência Internacional.6 Persevera enorme dificuldade 

em estruturar uma forma satisfatória de combater os episódios de imoralidade pública em nível nacional. O cenário 

brasileiro requer o aprimoramento das estratégias de enfrentamento do problema de forma capilar e efetiva. Os 

episódios do Mensalão7 e da Operação Lava Jato8 induzem a reflexão sobre os seguimentos das práticas corruptivas 

nas esferas municipal e estadual e suas decorrentes consequências.   

 
A variedade de formas de manifestação do fenômeno da corrupção possui impacto direto na atuação do 

Ministério Público nesse campo. Embora tenha se verificado crescente aprimoramento das atuações institucionais 

de enfrentamento, é certo que os resultados ainda estão abaixo do que a sociedade espera. Para que esses resultados 

melhorem, é fundamental não apenas elevar a qualidade de atuação dos grupos e núcleos especializados no 

combate às práticas corruptas (os quais supostamente detêm, dentro da estrutura orgânica de cada Ministério 

Público, maior expertise nessa atuação), mas também a eficácia do trabalho investigatório geral da instituição que, 

em sua imensa maioria, não é desempenhado por membros desses núcleos ou grupos especiais, mas pelos órgãos 

de execução que atuam, de forma pulverizada, em cada rincão do País.  
 
Em outras palavras, é necessário aperfeiçoar o trabalho de excelência e, ainda, solidificar um padrão 

mínimo de eficácia investigatória que seja mais alto do que o atual e que se constitua como o patamar mínimo de 

qualidade verificável no trabalho de cada membro da instituição. O desafio é real, notadamente na esfera da atuação 

dos Ministérios Públicos Estaduais, em que ainda há timidez no manejo de recursos probatórios mais complexos 

e remanesce significativa heterogeneidade entre a qualidade das investigações conduzidas por diferentes atores do 

sistema de persecução cível e criminal.9  

 

O objetivo de alcançar padrões homogêneos de qualidade das investigações em ilícitos de corrupção 

encontra diversos óbices práticos, como a limitação de recursos, a forma de estruturação orgânica e a divisão de 

atribuições, que desfavorecem a especialização. É inequívoco que há dificuldades estruturais e na especialização 

das promotorias gerais, cujos membros são responsáveis por uma infinidade de atribuições e temáticas e nem 

sempre têm a seu dispor recursos adequados. Ademais, ainda há certo desnível no acesso e financiamento a cursos 

de qualificação específica sobre a doutrina da investigação. 

 

As dissonâncias estruturais certamente interferem nas dificuldades de aplicação de métodos 

investigativos e podem até ser determinantes de impropriedades na condução das apurações e na aplicação de uma 

ou outra técnica. Nesse processo, qualidades são afetadas, desde a elaboração abstrata da linha de investigação, 

até a posterior eleição e produção das provas. Em relação ao grau de qualificação e às aptidões subjetivas dos 

membros do Ministério Público, na prática, aspectos como a precisão do desenho do objeto e a formulação da 

hipótese de investigação são influenciados pela experiência prévia do investigador em situações assemelhadas, 

assim como pela sua qualificação teórica. De igual modo, o manejo exitoso de certos meios de prova de sua 

preferência acaba afetando de forma forte o produto do trabalho investigativo.  

 

                                                 
2 “To us, public-sector corruption deserves special emphasis because it undermines developmental and 

distributional goals and conflicts with democratic and republican values” (ROSE-ACKERMAN, Susan; 

PALIFKA J., Bonnie. Corruption and government: causes, consequences, and reform. 2nd. ed. New York: 

Cambridge University Press, 2016. p. 7). Vale cf., também, ROSE-ACKERMAN, Susan; PALIFKA J., Bonnie, 

2016, p. 3-7. 
3 Disponível em: https://www.un.org/sustainabledevelopment/peace-justice/. Acesso em: 13 jun. 2018. 
4 A Convenção de Mérida foi aprovada no Brasil pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006 (Disponível em: 

http://www.unodc.org/pdf/crime/convention_corruption/signing/Convention-e.pdf. Acesso em: 4 jun. 2018). 
5 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4410.htm. Acesso em: 4 jun. 2018. 
6 https://ipc2018.transparenciainternacional.org.br/ 
7 Disponível em: http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/coberturas/detalhe-de-verbete.htm. 

Acesso em: 23 jul. 2018. 
8 Disponível em: http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/caso-lava-jato . Acesso em: 23 jul. 2018. 
9 Vide relatórios das correições da Corregedoria Nacional em Promotorias de Justiça de proteção do patrimônio 

público. (Disponível em: http://www.cnmp.mp.br/portal/relatorio-de-correicoes-e-inspecoes. Acesso em: 22 jun. 

2019).  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corrup%C3%A7%C3%A3o
https://www.un.org/sustainabledevelopment/peace-justice/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Decreto
https://pt.wikipedia.org/wiki/31_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/2006
http://www.unodc.org/pdf/crime/convention_corruption/signing/Convention-e.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4410.htm
https://ipc2018.transparenciainternacional.org.br/
http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/coberturas/detalhe-de-verbete.htm
http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/caso-lava-jato
http://www.cnmp.mp.br/portal/relatorio-de-correicoes-e-inspecoes


Todas essas variações geram dissimilitudes de qualidade que podem prejudicar os índices de resolutividade 

e a legitimação institucional do Ministério Público e conversam de perto com o risco de que investigações 

precariamente conduzidas desaguem nos julgamentos do sistema de precedentes,10 cujos resultados podem 

comprometer todo o sistema.  

 

A credibilidade atual do Ministério Público brasileiro será absolutamente determinada pela absorção ou 

não das demandas externas na construção e execução da pauta institucional. Há algum tempo, vem sendo 

construída, na doutrina institucional, com fundamento na transversalidade dos direitos fundamentais, a tendência 

de ajuste da atuação do Ministério Público a novos padrões de resolutividade e eficiência transformadores da 

realidade. Nesse sentido, afluem as ideias de Almeida11 e Goulart.12  

 

Como já se constatou,13 finalmente parece ter alcançado um lugar de hegemonia institucional a necessidade 

de pensar o Ministério Público brasileiro à luz de novos paradigmas. Nessa toada, houve a edição da Carta de 

Brasília,14 documento consistente em compromisso firmado pela Corregedoria Nacional com as Corregedorias-

Gerais dos Ministérios Públicos do Estado e da União, no sentido de realizar diretrizes em prol da resolutividade 

da atividade extrajudicial no âmbito do Ministério Público brasileiro.  

 

Para alcançar tal desiderato, a carta contempla diretrizes estruturantes da gestão para resultados finalísticos 

que visam a verificar a efetividade do planejamento como elemento de unidade institucional da atuação do 

Ministério Público. Para mais, defende a adoção de uma política de valorização da produção do conhecimento e 

da qualificação dos membros e servidores, voltada ao aporte de potencialidade ao exercício da atividade-fim do 

Ministério Público.  

 

Finalmente, as diretrizes da Carta de Brasília sobre a atuação funcional dos membros dizem respeito à 

adoção de postura proativa, tempestiva e resolutiva, tendo em vista a obtenção de efetivos resultados sociais, 

inclusive a melhoria da investigação, com a definição do objeto, avaliação da necessidade de novas diligências, 

zelo pela duração razoável e pela efetividade das medidas tomadas. 

 

À vista disso, converge com o paradigma de Ministério Público resolutivo a busca de estratégias que 

homogeneízem os padrões de qualidade das investigações de atos de corrupção (cível e criminal) entre os diversos 

órgãos de execução, assegurando satisfatórios graus de rendimento e reduzindo o tempo e gasto de energia 

institucional despendidos com as apurações. Para tanto, é necessário democratizar, de forma rápida, acessível e 

segura, o cabedal de conhecimento (teórico e empírico) que possa ser útil às investigações. Os esforços nesse 

sentido vêm envolvendo a oferta de cursos de qualificação a membros e a disponibilização de modelos de peças, 

pactuação de enunciados ou ampliação de acesso a bancos de dados.  

 

Sem embargo da positividade desses esforços, a diversidade dos objetos de investigação e a fragmentação 

das estratégias ainda não suplantaram o vácuo de obstáculos do dia a dia, principalmente nas promotorias de justiça 

não especializadas. As qualificações são esporádicas e nem sempre há atingimento global dos destinatários. 

Ademais, dificilmente conjugam teoria e prática e é inviável que alcancem a totalidade da complexidade de cada 

um dos tipos de corrupção. Isso porque os atos de corrupção são múltiplos e apresentam complicadas abordagens.    

 

Por outro lado, o estado da arte contemporâneo, no que toca à atuação do Ministério Público no combate 

à corrupção, apresenta também aspectos positivos. O maior deles é a experiência acumulada ao longo dos últimos 

anos, em diversas ações bem-sucedidas contra indivíduos ou grupos que praticaram ilícitos contra a Administração 

Pública. Nesse contexto tão rico de saberes e vivências, é recomendável a adoção de uma metodologia de 

compilação e difusão de todo esse conhecimento acumulado sobre o que e como fazer nas investigações. É preciso 

que o método de transmissão desses conteúdos atinja o maior número de destinatários possível.   

                                                 
10 Sobre o tema: ALVES, Gustavo Silva. Ações coletivas e casos repetitivos: a vinculação das decisões no processo 

coletivo. Salvador: Juspodvm, 2018. p. 110-121. 
11 ALMEIDA, Gregório Assagra. Direitos fundamentais e os principais fatores de legitimação social do Ministério 

Público no neoconstitucionalismo. In: ALMEIDA, Gregório Assagra; SOARES JÚNIOR, Jarbas Soares (coord.). 

Teoria Geral do Ministério Público. Belo Horizonte: Del Rey, 2013. p. 1-82. 
12 GOULART, Marcelo Pedroso. Elementos para uma Teoria Geral do Ministério Público. Belo Horizonte: 

Arraes, 2013. 
13 Vide tais conclusões sobre a resolutividade do Ministério Público e a Carta de Brasília: REIS, Ludmila Brito; 

PERIM, Maria Clara Mendonça. A Carta de Brasília: novos horizontes para a atuação resolutiva do Ministério 

Público. Artigo publicado no evento Semana do MP Resolutivo do Ministério Público do Paraná, 2017. 

(Disponível em: https://spark.adobe.com/page/JrWDvgnPrIdr9/. Acesso em 22 de jun. de 2019) 
14 Carta de Brasília. Sítio eletrônico do Conselho Nacional do Ministério Público (Disponível em: 

http://www.cnmp.mp.br/portal_2015/images/CARTA_DE_BRAS%C3%8DLIA.pdf). 

https://spark.adobe.com/page/JrWDvgnPrIdr9/
http://www.cnmp.mp.br/portal_2015/images/CARTA_DE_BRAS%C3%8DLIA.pdf.


 

Conforme Japiassu,15 saber é “[...]o conjunto de conhecimentos metodicamente adquiridos, mais ou 

menos sistematicamente organizados e suscetíveis de serem transmitidos”. Embora a prática jurídica das 

investigações de ilícitos não se confunda com a pesquisa científica, é possível extrair da epistemologia preceitos 

que podem ser úteis para as finalidades institucionais. Em última análise, a investigação é uma espécie de estudo 

sobre a proposição jurídica da ocorrência do ilícito. Trata-se de uma produção de conhecimento fática e teórica. 

Indaga-se se os fatos ocorreram, como ocorreram, quais suas consequências e, por fim, quais os seus 

desdobramentos no sistema normativo vigente. Mas, afinal, qual a melhor estratégia de difusão do saber 

investigatório? 

 

O estudo da casuística dessas ações exitosas confirma, em primeiro lugar, que a corrupção é um fenômeno 

que se desenvolve de diversas maneiras, conforme as circunstâncias facilitadoras que se colocam para os agentes 

públicos e privados. Fraudes em licitações, contratação de servidores fantasmas e concessão ilegal de alvarás 

mediante suborno são apenas exemplos de práticas corruptas detectadas nas múltiplas investigações bem-sucedidas 

e de grande impacto social conduzidas pelo Ministério Público brasileiro nos últimos anos.  

 

Em segundo lugar, a análise detida dessa casuística demonstra que, embora possamos diferenciar cada 

prática corrupta estruturalmente em categorias que se distinguem entre si, também podemos perceber identidades 

substanciais entre práticas corruptas investigadas em momentos e locais diversos, mas que podem ser agrupadas 

sob uma mesma categoria por apresentarem similaridades estruturais. Em outras palavras, mesmo que a 

investigação de um caso de fraude em licitações provavelmente tenha se dado de forma bastante diversa da 

apuração da nomeação de servidores fantasmas, é plausível que duas exitosas investigações de fraudes em 

licitações guardem aspectos semelhantes entre si, assim como pode acontecer em duas apurações bem-sucedidas 

envolvendo servidores fantasmas. 

  
Em regra, as diferenciações de adequação e eficácia dos meios de prova são influenciadas pela natureza 

do objeto da investigação, ou seja, pela categoria analítica do ilícito. Por exemplo, não se deve trilhar caminhos 

idênticos para apurar a lavagem de dinheiro ou o nepotismo. Cada tipo do ilícito possui particularidades muito 

próprias e pode ainda se dividir em outros subtipos, como acontece, por exemplo, com o superfaturamento de 

contratos públicos e suas subespécies de jogo de planilhas, aditivos, cartelização dos concorrentes etc. Daí que é 

pertinente recorrer a uma epistemologia específica, assim considerada como uma unidade bem definida de saber, 

estudada de modo próximo, detalhado e técnico, a fim de extrair sua organização e funcionamento e a forma como 

se relaciona com as demais unidades.16  

 
Disso se retira a conclusão de que fatos que se repetem podem ser agregados em categorias. Essas 

categorias servem para se compreender melhor o que são e como acontecem os fatos. São, portanto, categorias 

analíticas, que também podem ser denominadas de tipos. 

Propõe-se, portanto, o emprego de uma metodologia que tenha como ponto de partida a construção de 

uma tipologia de ilícitos contra a Administração Pública. Tipologia e método de classificação conceitual que 

ordena elementos dentro de grupos com base em suas similaridades, diferenciando-os dos demais. Tipologia é uma 

espécie de classificação conceitual que se destina às análises qualitativas.17  

Typology. Typology is another term for a classification. Two characteristics distinguish 

typologies from generic classifications. A typology is generally multidimensional and 

conceptual. Typologies generally are characterized by labels or names in their cells.18  

Os tipos captam apenas os aspectos relevantes dos fenômenos e como esses fenômenos acontecem. Caso 

o fenômeno em estudo seja tão preciso e restrito, que somente ocorra de uma forma específica, tem-se uma única 

categoria analítica ou tipo. Assim, a tipologia desse fenômeno corresponderá a um único tipo. Por outro lado, caso 

o fenômeno estudado ocorra de várias formas ou apresente várias manifestações, tem-se vários tipos, sendo a 

tipologia a concepção geral que abarca os diversos tipos. Conforme visto, a corrupção tem múltiplas 

                                                 
15 JUPIASSU, Hilton Ferreira. Introdução ao pensamento epistemológico. Rio de Janeiro: Francisco Alves Editora, 

1934. p. 15. 
16 JAPIASSU, 1934, p. 17. 
17 Sobre as definições de tipologia utilizadas nesta tese: BAILEY, Kenneth. D. Typologies and taxonomies: an 

introduction to classification techniques (Sage University Paper series on Quantitative Applications in the Social 

Sciences, series no. 07-102). Thousand Oaks, CA: Sage, 1994. 
18 BAILEY, 1994, p. 4. 



manifestações. Cada uma dessas manifestações (fraude em licitações, servidores fantasmas, concessão irregular 

de alvarás etc.) ocorre de uma maneira específica. 

 

 Essa observação é de extrema importância para o aprimoramento da atuação ministerial no enfrentamento 

à corrupção, uma vez que cada maneira específica de praticar atos corruptivos pode ser mais bem comprovada 

seguindo-se uma certa estratégia de investigação e valendo-se de certas técnicas de investigação e de coleta de 

provas. Prosseguindo nessa linha de raciocínio, pode-se afirmar que, cada vez que uma determinada manifestação 

corrupta se repetir (ou seja, cada vez que um órgão de execução se defrontar com uma notícia de fato relatando 

uma certa prática corrupta), existirá considerável probabilidade de que a estratégia que foi bem-sucedida na 

apuração de uma manifestação semelhante também seja bem-sucedida nessa nova investigação. 

 

Portanto, a categorização das modalidades de práticas corruptas em tipos (ou seja, a criação de uma 

tipologia de práticas corruptas) presta-se a ajudar os órgãos de execução a identificar a manifestação, compreender 

como ocorreu e saber como comprová-la.  

 

Ocorre que, pelas circunstâncias anteriormente apontadas, notadamente o acúmulo de atribuições e a 

consequente falta de especialização, os membros nem sempre conseguem identificar as manifestações de maneira 

satisfatória. Quando conseguem identificá-las (entender qual o ilícito que ocorreu), nem sempre conseguem 

compreender ou construir hipóteses acerca de como isso se deu (como o ilícito ocorreu). Por fim, mesmo quando 

conseguem intuir como se desenvolveu a prática corrupta, nem sempre sabem como fazer para comprová-la. 

  
 Diante desse panorama, é preciso propor algo mais do que a classificação dos ilícitos de corrupção em 

grupos ou tipos. É necessário avançar para que a tipologia sirva de suporte à difusão do conhecimento sobre o que 

e como fazer a investigação de modo fácil e acessível. Nesse sentido, o que se busca é a produção de um desenho 

esquemático da investigação de cada um dos tipos de corrupção que permita ao investigador, ao consultá-lo, não 

apenas classificar o ilícito, mas também definir seu objeto de interesse e acessar informações específicas sobre os 

tipos agregados em um mesmo grupo, podendo aderir às possíveis linhas de apuração sugeridas, o que reduziria 

bastante a complexidade e o tempo gasto na tarefa investigativa.  

 
Percebe-se que a noção de tipologia que se propõe vai além do delineamento dos principais tipos de 

condutas corruptas. Uma vez construídos os tipos, é possível denotar como cada modalidade de conduta ilícita 

costuma ocorrer, ou seja, quais são os caminhos usualmente percorridos pelos infratores para levar a cabo uma 

empreitada ilícita daquela natureza. Nesse ponto, a construção teórica passa a se lastrear firmemente na experiência 

acumulada pelo Ministério Público brasileiro, a partir de estudos das investigações bem-sucedidas que têm 

ocorrido diuturnamente em todo o País. E mais, esses estudos permitirão identificar não apenas quais são os 

caminhos usualmente seguidos, mas também as diligências probatórias que podem se apresentar mais eficazes 

para comprová-los e, via de consequência, demonstrar a efetiva ocorrência (ou mesmo a inocorrência) da prática 

corrupta sob investigação. A técnica permite reunir em um esquema tipológico uma lógica derivada da 

compreensão do direito, mas também de cognições das aprendizagens práticas anteriores. 

 

A ideia vai além da proposta de classificação específica dos ilícitos de corrupção: para cada um desses 

tipos ou subtipos deve corresponder a gestão de fluxograma de atuação particular. O fluxograma é formulado tendo 

por base o conhecimento acumulado em investigações anteriores na tipologia específica e considerando as teses 

jurídicas aplicáveis e/ou pretendidas. O fluxograma deve ser simplificado e esquemático, facilmente acessível e 

pedagógico, representando visualmente os prováveis esquemas do ilícito e as linhas de investigação que outrora 

se mostraram mais eficazes dentro da classe de referência. Caracteriza-se não apenas como roteiro, mas também 

deve contemplar funcionalidades de inovação que viabilizem a disponibilidade de dados de interesse a priori e de 

forma desburocratizada.  

 

É fundamental ilustrar esse raciocínio, principiando pela construção de uma esquemática tipologia dos 

ilícitos contra a Administração Pública (que é mais ampla do que uma tipologia das práticas corruptas na acepção 

de corrupção que adotamos, pois nem todos os ilícitos contra a Administração Pública envolvem a participação 

de agentes públicos). Conforme apontado parágrafos acima, a construção de uma tipologia se faz por meio da 

identificação dos traços mais relevantes de um determinado fenômeno. Esses traços podem ser considerados 

variáveis para a construção de uma matriz tipológica. É da combinação dessas variáveis que serão estruturados os 

diversos tipos que integram a tipologia. 

  
No que diz respeito à tipologia dos ilícitos contra a Administração Pública, principia-se com a construção 

de uma matriz combinando quatro variáveis binárias, todas relacionadas com as formas diversas pelas quais os 

atos corruptivos são identificados no mundo dos fatos. Sob esse prisma, as práticas corruptas podem ser divididas 

nas seguintes categorias: 

 



a) que visam à vantagem econômica e que não visam à vantagem econômica; 

b) que contam com o envolvimento de agentes públicos e que não contam como o envolvimento de 

agentes públicos; 

c) que são pontuais ou sistêmicos; 

d) que já se consumaram ou que ainda estão em andamento. 

O quadro formado é bastante simples: em primeiro lugar, nem todos os ilícitos contra a Administração 

Pública visam à vantagem econômica: o nepotismo, por exemplo, não é motivado por interesse financeiro, mas 

pelo desejo de “guindar” um parente a um cargo público. Em segundo lugar, existem condutas lesivas ao 

patrimônio público que não contam com o envolvimento de agentes públicos. Pense-se em um cartel em licitações, 

que opera de maneira estruturada e bem articulada, sem necessitar cooptar nenhum agente público para ter êxito. 

Em terceiro lugar, os ilícitos podem ser pontuais, ou seja, dizem respeito a uma única incidência ilícita (por 

exemplo, uma empresa que entra em ajuste com um agente público para vencer uma única licitação, e esse fato 

não se repetiu novamente) ou sistêmico (é o caso, ilustrativamente, de agentes de tributos que se associam 

ilicitamente para praticar, de maneira reiterada e perene, crimes de concussão contra possíveis devedores do fisco). 

Por fim, em quarto lugar, as práticas ilícitas contra a Administração Pública podem ser atuais ou já terem se 

encerrado.  

 

Cruzando-se essas quatro variáveis binárias, é possível formar a seguinte matriz, quanto à característica 

do tipo de corrupção: 

 

Quadro 1 – Tipos de corrupção  

 
1) Visa à vantagem econômica 

2) Com envolvimento de 
agentes públicos 

3) Pontual 

4) Já consumado 

1) Visa à vantagem econômica 

2) Com envolvimento de 
agentes públicos 

3) Pontual 

4) Em andamento 

1) Visa à vantagem econômica 

2) Com envolvimento de 
agentes públicos 

3) Sistêmico 

4) Já consumado 

1) Visa à vantagem econômica 

2) Com envolvimento de 
agentes públicos 

3) Sistêmico 

4) Em andamento 

1) Visa à vantagem econômica 

2) Sem envolvimento de 

agentes públicos 

3) Pontual 

4) Já consumado 

1) Visa à vantagem econômica 

2) Sem envolvimento de 

agentes públicos 

3) Pontual  

4) Em andamento 

1) Visa à vantagem econômica 

2) Sem envolvimento de 

agentes públicos 

3) Sistêmico 

4) Já consumado 

1) Visa à vantagem econômica 

2) Sem envolvimento de 

agentes públicos 

3) Sistêmico 

4) Em andamento 

1) Não visa à vantagem 

econômica 
2) Com envolvimento de 

agentes públicos 

3) Pontual  
4) Já consumado 

1) Não visa à vantagem 

econômica 
2) Sem envolvimento de 

agentes públicos 

3) Pontual 
4) Em andamento 

1) Não visa à vantagem 

econômica 
2) Com envolvimento de 

agentes públicos 

3) Sistêmico 
4) Já consumado 

1) Não visa à vantagem 

econômica 
2) Com envolvimento de 

agentes públicos 

3) Sistêmico 
4) Em andamento 

1) Não visa à vantagem 

econômica 
2) Sem envolvimento de 

agentes públicos 

3) Pontual 
4) Já consumado 

1) Não visa à vantagem 

econômica 
2) Sem envolvimento de 

agentes públicos 

3) Pontual 
4) Em andamento 

1) Não visa à vantagem 

econômica 
2) Sem envolvimento de 

agentes públicos 

3) Sistêmico 
4) Já consumado 

1) Não visa à vantagem 

econômica 
2) Sem envolvimento de 

agentes públicos 

3) Sistêmico  
4) em andamento 

Fonte: Ghignone, 2019.  

 
 Cada célula da matriz acima constitui um dos tipos que integra a tipologia. Por exemplo: um cartel em 

licitações que opere com a conivência de agentes públicos se enquadra no tipo correspondente à célula que se 

encontra na quarta primeira linha, quarta coluna. De outro lado, uma situação de nepotismo na qual o prefeito 

municipal nomeou o seu filho para um cargo em comissão se ajusta ao tipo referente à terceira linha, primeira 

coluna. 

  

É certo que cada um dos ilícitos contra a Administração Pública pode ser enquadrado em um dos tipos 

indicados na matriz. É igualmente certo que cada tipo possui uma mecânica específica, ou seja, uma forma mais 

rotineira pela qual costuma ser praticado. Por seu turno, essa forma mais rotineira usualmente deixa determinados 

traços ou trilhas investigatórios que podem ser percorridos com mais êxito, utilizando-se determinadas diligências 

ao invés de outras. 

 

A título de exemplificação, vale citar a experiência do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de 

Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa do Ministério Público do Estado da Bahia 

(CAOPAM-MPBA), que tem desenvolvido roteiros de atuação funcional voltados ao enfrentamento de tipos 

específicos de ilícitos contra a Administração Pública, tendo como base a tipologia ora apresentada. Esses roteiros 

condensam os subsídios essenciais para atuação naquele tema, tanto no que diz respeito aos aspectos jurídicos (por 

meio de nota técnica), quanto práticos (por meio de fluxogramas passo a passo e modelos de peças judiciais e 



extrajudiciais). O material é disponibilizado em meio eletrônico, via correio eletrônico funcional, e pode ser salvo 

pelos membros em pasta específica dentro da própria caixa de correio e, por isso, acessível de qualquer lugar em 

que se encontrem os membros do MPBA, sem necessidade de estarem conectados à rede do Ministério Público do 

Estado da Bahia. A amostra constante do Anexo A desta tese é referente ao tipo de gastos irregulares com festas 

e contém um fluxo de possíveis ocorrências e desdobramentos das linhas investigatórias praticáveis nesse tipo. 

 

Do que foi exposto, percebe-se que a criação da tipologia se integra em uma concepção mais ampla, 

voltada para aumentar a eficácia da atuação do Ministério Público no enfrentamento à corrupção. Essa concepção 

liga-se à noção de roteirização da atividade investigatória e constitui uma forma de estruturar a atividade de 

investigação de molde a facilitar ao máximo a atuação dos órgãos de execução. Para isso, o primeiro passo é criar 

uma matriz tipológica que permita aos membros, à luz de uma determinada situação concreta, enquadrá-la no tipo 

específico ao qual ela pertence. A partir daí, gera-se, de forma automática, o conjunto de hipóteses investigatórias 

que são probabilisticamente mais consistentes para o tipo sob análise e, também se fornece ao órgão de execução 

uma sugestão de roteiro de atuação (composto pela enunciação de uma estratégia geral de investigação e a 

indicação e sequenciamento das diligências provavelmente mais efetivas).  

A proposição de otimizar a investigação anticorrupção pela técnica da tipologia não é indene de desafios. 

Nada singela é a tarefa de classificar ilícitos da corrupção, eleger os critérios de classificação e as prioridades. 

Como ensina Bailey, “The generic classification process, is quite simple. […] Although the basic definition of 

classification is simple, the complexity of the cases to which it is addressed makes it complicated.”19 Tampouco é 

simples compilar analiticamente as melhores estratégias investigatórias. Todavia, os obstáculos não afastam a 

potencialidade da metodologia e são, aliás, plenamente congruentes com a perspectiva de que a tipologia deve ser 

continuamente revista e reconstruída como um conhecimento provisório que, gradativamente, deve associar mais 

dimensões e adaptar-se às inovações, conforme seus usos, fundamentos e efeitos.  

É preciso, então, assentar uma ressalva importante. A tipologia e os roteiros não intentam substituir a 

independência funcional ou a centralidade do membro do Ministério Público como sujeito da pesquisa de 

investigação. Não se trata de uma proposta de atuação hermética e padronizada, mas de uma técnica de facilitação 

de acesso a estratégias de formulação de linhas de investigação e de produção de provas. Não se pretende a 

preponderância do objeto sobre o sujeito em uma neutralidade burocrática, mas sim um apoio técnico e teórico, 

que pode ajudar a aproximar o sujeito do objeto de investigação e ampliar suas capacidades cognitivas.  

 

No entanto, a coexistência da técnica da tipologia não reduz a importância dos fatores circunstanciais e 

criativos de cada caso concreto e não desconsidera o pré-saber e a experiência como categorias epistemológicas 

relevantes. A independência funcional é preservada, na medida em que os fluxogramas possuem natureza não 

vinculativa e a ideia dos fluxos não dispensa ou torna desnecessárias as outras estratégias já empregadas para a 

qualificação das investigações no âmbito do Ministério Público brasileiro.  

 

No que diz respeito às bases teóricas, a tipologia alinha-se a uma perspectiva estruturalista, já que se 

ajusta à relação entre opostos (binário) para definir conceitos. Ademais, os arranjos esquemáticos que se propõe 

possuem base sistêmica. Contudo, os limites do manejo dos quadros e links esquemáticos se traduzem em suporte 

de oferta de conhecimento e apoio no acesso a dados e, nesse lugar, não elidem as análises dialéticas ou 

compreensivas dos fatos sociais interligados ao fenômeno da corrupção, tampouco a aplicação da hermenêutica 

como técnica de interpretação normativa em seus atuais padrões contemporâneos. 

 

Conclusões 

 

A roteirização tem como premissa a criação de uma tipologia de ilícitos contra a Administração Pública 

para definir as diversas categorias analíticas (tipos) de atos dessa natureza, os quais possuem características 

específicas, que induzem a que determinadas diligências investigatórias sejam probabilisticamente mais eficazes 

do que outras na apuração de cada tipo. A roteirização da atividade investigatória, a partir da construção de uma 

tipologia de ilícitos, tem potencial de reduzir o tempo das investigações e permitir que o esforço investigatório se 

volte precipuamente para a realização de diligências que tenham maior chance de sucesso. 

 

Conclui-se que as classificações tipológicas, o desenvolvimento de esquemas estruturais e a compilação 

do conhecimento teórico e prático acumulado na investigação de cada tipo de corrupção podem contribuir para a 

ampliação dos padrões de resolutividade do combate à corrupção no âmbito do Ministério Público, na condição 

de metodologia de produção e difusão acessível e democrática do saber, sem prejuízo da consideração à 

independência funcional e à importância dos elementos da realidade social e do caso concreto.  

                                                 
19 BAILEY, 1994, p. 3. 
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