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 Segundo declarou a OCDE, em 2017, no documento denominado de 

“Recomendações do Conselho da OCDE sobre Integridade Pública, “integridade é um 

dos principais pilares das estruturas políticas, econômicas e sociais e, portanto, é 

essencial ao bem-estar econômico e social e à prosperidade dos indivíduos e das 

sociedades como um todo.” (2017, p.3). 

Sustentou, em continuação, que a “corrupção é uma das questões mais corrosivas 

do nosso tempo. Destrói recursos públicos, amplia as desigualdades econômicas e 

sociais, cria descontentamento e polarização política e reduz a confiança nas 

instituições”. 

Pontuou, exemplificando, que “de 10-30% do investimento em um projeto de 

construção com financiamento público pode ser perdido devido à má gestão e 

corrupção” (2017, p.2). 

De fato, conforme revelou um estudo realizado em 2019 pelo Instituto Brasileiro 

de Planejamento Tributário (IBTP) o custo da corrupção, no Brasil, representa cerca de 

160 bilhões de reais por ano e consume aproximadamente 29 dias do nosso trabalho 

pessoal (KIRSCHE, 2019) num país em que 27,7 milhões de pessoas estão abaixo da 

linha da pobreza, conforme revelou um estudo da FGV Social no pós-pandemia (NERI, 

2021). 

O último Índice de Percepção da Corrupção (IPC) divulgado pelo Transparência 

Internacional em 2021 indicou, mais uma vez, o triste desempenho do Brasil que com 38 

pontos de 100 encontra-se abaixo da média global que é 43. 

Nessa ambiência, a OCDE apresentou variadas recomendações para a criação de 

um sistema de integridade pública, de como desenvolver uma cultura de integridade e 

como se ter uma prestação de contas eficaz, coerente com uma governança pública de um 

Estado de Direito. 

No tocante à implantação do sistema estabeleceu quatro diretrizes a serem 

seguidas pelo setor público: o compromisso, para aumentar a integridade pública; a 

responsabilidade, para fortalecer a eficácia do sistema de integridade; a estratégia, para 



atenuar os riscos à integridade pública; e os padrões, estabelecendo altos padrões de 

conduta de servidores públicos. 

O Estado do Paraná, certamente reconhecendo a sua responsabilidade nesse 

contexto, apresentou, em 2019, o Projeto de Lei 136 e o justificou afirmando que a nova 

lei demonstra o compromisso com o combate à corrupção em todas as suas formas e 

contextos, com a transparência pública, com o controle interno, com a gestão eficiente de 

recursos públicos, com adoção de mecanismos de punição de agentes públicos por 

desvios de conduta e, igualmente, com o aprimoramento da relação estado-cidadão. 

Assim, com seus onze artigos, adveio a Lei Estadual 19.857 de 29 de maio de 

2019, instituindo a política para implementação de programa de integridade no âmbito da 

Administração Pública direta e indireta1 (fundacional, autárquica e serviços sociais) do 

Poder Executivo Estadual do Estado do Paraná.  

 A Controladoria Geral do Estado do Paraná, responsável por coordenar a 

implementação do Programa Estadual de Integridade e Compliance, esclareceu que a 

iniciativa estadual, naquela ocasião, era inédita no Brasil. (AGÊNCIA ESTADUAL DE 

NOTÍCIAS, 2022). 

Sem dúvida, a citada lei atende às recomendações da OCDE, dá concretude à 

moralidade e a eficiência pública, tal como determina o art. 37, caput, da Constituição 

Federal, situa o Estado do Paraná numa clara luta contra a corrupção, combatendo práticas 

irregulares ou ilegais, fraudes, subornos e desvios de conduta, além de, à toda evidência, 

“tornar o Estado competitivo e atraente a investidores, pelo seu desempenho na inibição 

de atos de corrupção” (CGE, 2021). 

Contando com cerca de 150 mil servidores públicos, sem dúvida, o Estado tem 

em mãos uma grande e corajosa missão a cumprir, e desde que a lei entrou em vigor há 

três anos, mesmo em meio a pandemia, o Programa de Integridade já foi implantado em 

46 entidades e órgãos. Até março deste ano 6.500 servidores já haviam sido entrevistados.  

O Decreto 2.902/2019, que regulamentou lei paranaense 19.857/2019, estruturou 

os mecanismos de todo esse valoroso trabalho. 

O art. 2.º, inciso I, do referido Decreto, estabelece que o Programa de Integridade 

e Compliance “trata-se de um conjunto de mecanismos e procedimentos internos de 

prevenção, detecção e remediação de práticas de corrupção, fraudes, subornos, 

irregularidades e desvios éticos e de conduta.” 

 
1 As empresas estatais foram excluídas do âmbito de incidência da referida lei estadual, porquanto sujeitas 
às regras da Lei 13.303/2016. 



O inc. II, igualmente do art. 2º, por sua vez, estabelece que o Plano de Integridade 

“é o documento oficial do órgão ou entidade que contempla os principais riscos de 

integridade do órgão ou entidade, as medidas e preceitos de tratamento dos riscos 

identificados e a forma de implementação e monitoramento do Programa de Integridade 

e Compliance”. 

O Plano de Integridade, que é entregue pela Controladoria Geral do Estado à 

autoridade máxima do órgão ou entidade, inaugurado com a mensagem do Governador 

convocando os servidores a se engajarem no resgate da dignidade do serviço público e na 

valorização da honestidade, define todas as diretrizes e metodologias aplicáveis que 

deverão ser observadas por cada um dos órgãos e entidades para a implantação dos seus 

Programas de Integridade e Compliance. 

Isso significa que o Programa de Integridade e Compliance, a partir das diretrizes 

estabelecidas pelo Plano de Integridade, é implementado conforme o perfil do órgão ou 

entidade e as medidas protetivas nele estabelecidas são empregadas de acordo com os 

riscos que lhe são inerentes, portanto, ele é totalmente customizado.  

O art. 4º, do decreto regulamentador acima citado, esclarece que cada um destes 

Programas de Integridade e Compliance, a serem implantados nos órgãos e entidades do 

Estado, deverá apresentar os seguintes pilares: I - suporte da alta administração; II - 

avaliação de riscos; III - código de ética e conduta; IV - controles internos; V - 

transparência e controle social; VI - treinamento e comunicação; VII - canal de denúncia; 

VIII - investigações internas;  IX - due diligence, como política de relacionamento com 

terceiros;  X - auditoria e monitoramento, alinhando-se, portanto, com as melhores 

práticas em sistemas de compliance. 

No mês de março deste ano, por exemplo, iniciou-se a implantação do programa 

na Polícia Militar, inaugurado pela etapa da identificação, classificação e análise dos 

riscos da corporação. Nessa fase, um conjunto de medidas deve ser observado, tais como 

a realização de entrevistas com policiais e bombeiros militares, a instalação de urnas, em 

versão física e online para recebimento de denúncias, críticas e sugestões tanto dos 

servidores públicos quanto de cidadãos, além de aplicação de formulários, cujas respostas 

auxiliarão no mapeamento e classificação dos riscos. 

 É interessante notar que para reger e dar efetividade a toda essa estrutura adotada 

pelo Estado, cada órgão ou entidade estadual deve contar, no mínimo, com um agente de 

compliance, um agente de controle interno e um agente de transparência e ouvidoria que, 

juntos, compõe o Núcleo de Integridade e Compliance Setorial (NICS), vinculados à 



Controladoria Geral do Estado. O Manual do Agente de Compliance elaborado pela CGE, 

por exemplo, explica detalhadamente como devem proceder os referidos servidores, 

dando suporte para as atividades que devem se desincumbir. 

 E para assegurar a efetividade do sistema, a CGE tem investido na capacitação 

dos servidores, sobretudo daqueles ligados a controles internos, ministrando cursos e 

seminários, promovendo webinars, convocando servidores a tornarem-se embaixadores 

de compliance a fim de propagar as boas práticas. Foi criada, ainda, a Coordenadoria de 

Desenvolvimento Profissional e disponibilizado um catálogo com mais de 160 cursos 

para autoformação do servidor, que pode se aprofundar ainda mais.  

 Como o compliance é um ideal que deve ser compartilhado em prol da difusão da 

ética, como precursor do trabalho pioneiro, a Controladoria Geral do Estado tem realizado 

parcerias com as controladorias estaduais de Mato Grosso e Santa Catarina e as 

controladorias municipais de Contagem, em Minas Gerais, Curitiba, Araucária, Maringá, 

Guarapuava e Mandaguaçu, todas cidades paranaenses. Recentemente, ainda, firmou um 

acordo de cooperação com a Prefeitura de João Pessoa. 

 Certamente, do exemplo do Estado do Paraná “extrai-se a proposta de uma gestão 

pública cada dia mais responsiva, que adota uma postura preventiva no planejamento de 

suas ações e na orientação de suas condutas, sempre com o objetivo de alcançar o 

interesse público, o que pode ser considerado como uma afirmação do direito 

fundamental à boa administração”. (MUÑOZ, 2012, p. 29 apud BERGAMINI; SOUZA, 

2022, p.50). 

 Nós, brasileiros, sabemos o quanto a corrupção é persistente, sistêmica e o quanto 

deletérios são os seus efeitos, por isso é de se reconhecer como louvável a iniciativa do 

Estado do Paraná. 

Por mais ações como essa! 
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