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1. RESUMO 

Este trabalho volta-se para a discussão da corrupção no processo licitatório 

brasileiro. O Estado, ao contratar obras, serviços, compras e alienações, 

deverá licitar (CF, art. 37, XXI). Neste procedimento os princípios que regem a 

atuação do Estado devem ser resguardados, instituem um ethos, dentre os 

quais se destaca os princípios da moralidade e da impessoalidade. A licitação, 

por sua vez, é regida especialmente pela lei 8.666/93, e por outras leis 

infraconstitucionais. Apesar da legislação constitucional e infraconstitucional 

aplicável, percebe-se que, à partir da prática de corrupção, a violação dos 

dispositivos legais aplicáveis tem sido prática comum no Brasil. As demandas 

judiciais tem se intensificado e a sociedade também assim vê pelo que é 

noticiado diariamente. Sabe-se dos exageros da imprensa, mas situações de 

irregularidades em licitações são notórias. A pesquisa procura analisar a 

licitação brasileira de modo a identificar as situações mais comuns de 

corrupção, tendo por referência a Operação Lava Jato. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A corrupção envolve um comportamento desviante da ética. Pode ser 

compreendida como “inerente à condição humana ou pelo menos inseparável 

da sociedade” (LEITE, 1987, p. 15). Aristóteles refere-se à ética para abordar 

as ações deliberadas e os meios utilizados que se voltam à um bem. As 

pessoas devem conduzir-se com propriedade e virtude, mediante escolhas que 

pratiquem esse bem (ARISTÓTELES, 1973, Cap. I, I). A corrupção viola a 

própria ética, compreendida como o estudo do comportamento humano, 

interligando-se com a moral que rege esse comportamento (VAZQUEZ, 2011, 

p. 23). A lei de licitações, ao se referir às contratações do poder público, deu 

efetividade ao disposto na Constituição Federal (art. 37 caput e inciso XXI) e 

estabeleceu um procedimento em que, para a seleção da proposta mais 

vantajosa para a administração pública, o poder público deverá assumir um 

comportamento considerado correto, eficiente, preocupado com os recursos 

públicos e com um tratamento impessoal e isonômico diante da sociedade.   

 

3. OBJETIVOS 

Analisar a licitação pública, seus conceitos principais e dispositivos legais 

aplicáveis para compreender os princípios que orientam um comportamento 



ético por parte do Estado e da sociedade; Analisar a operação Lava a Jato e 

identificar as violações ocorridas em face da lei de licitações, bem como 

apontar dados atualizados sobre a corrupção nas licitações. Identificar os 

meios disponíveis na legislação para coibir a corrupção em licitações públicas. 

 

4. METODOLOGIA 

A pesquisa parte do método dedutivo para identificar e descrever os 

dispositivos legais aplicáveis. Os recursos bibliográficos disponíveis serão 

compreendidos de forma analítica, explicitando conceitos de licitação, 

princípios e dos meios de enfrentamento à corrupção, utilizando dados das 

recentes ações que identificam a corrupção nas licitações. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Para o desenvolvimento da pesquisa são considerados tópicos de análise: a 

corrupção, seu conceito; o procedimento de licitação e princípios aplicáveis e a 

corrupção praticada em licitações a partir de dados da operação Lava a Jato. 

Em seguida o trabalho considera os meios disponíveis para coibir a corrupção 

em licitações, o que inclui o controle social, a atuação dos agentes de controle, 

o compliance, as garantias constitucionais processuais, entre outros.  

Os efeitos da corrupção para as sociedades atravancam a atividade 

econômica, administrativa e governamental das mesmas.  

Já é sabido que a corrupção é endêmica no país. Recentemente a mídia tem 

relatado os acontecimentos da chamada Operação Lava Jato, que teve seu 

início no Paraná, a partir da atuação de um doleiro na região (MPF, 2015, sítio 

da internet).  

Empresas concorrem entre si por meio de licitações. Esse é o interesse da lei 

ao garantir a oportunidade para a maior parte de competidores. Nos casos 

identificados pela Operação Lava Jato empresas formaram um cartel para 

substituir o principio legal da concorrência por uma falsa concorrência, onde os 

preços oferecidos à Petrobras eram ajustados em reuniões pré-definidas e 

secretas determinando o vencedor do procedimento licitatório, com preços 

inflacionados, em prejuízo dos cofres públicos e em  beneficio dos cofres 

privados.  

Ainda, vale mencionar que as empresas que objetivavam a violação do 

procedimento licitatório, visando garantir sua participação efetiva no referido 



processo administrativo, corrompiam também os agentes públicos mediante a 

oferta de vantagens. O ministério público federal apontou que “negociações 

diretas injustificadas, celebravam-se aditivos desnecessários e com preços 

excessivos, aceleravam-se contratações com supressão de etapas relevantes 

e vazavam informações sigilosas, dentre outras irregularidades” (MPF, 2015, 

sítio da internet). 

Diante o exposto, observa-se a presença de corrupção no Estado brasileiro, em 

que políticos, empresários e agentes públicos deleitam-se em práticas 

corruptíveis contra a administração pública, visando vantagens pessoais em 

detrimento da sociedade. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A indagação sobre a corrupção no processo licitatório brasileiro deve ser 

analisada de forma analítica. Os dados apontam que as licitações tem sido 

desviadas de seu ethos condicionante e que apontar os pontos falhos e discutir 

as formas de controle das licitações contribui para preservação da segurança 

jurídica e do interesse público. 
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