Impunidade e falta de controle pela sociedade estimulam corrupção no Brasil
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Para especialistas, sociedade deve fiscalizar com mais rigor as atividades de
governantes e gestores públicos. E sem penas duras para os corruptos, o problema jamais
terá solução. O Senado aprovou projeto de lei que define a corrupção como crime
hediondo fazendo com que ela seja tratada com mais rigor pela lei e se torne inafiançável,
mas, como lembram especialistas ouvidos pela DW Brasil, isso está longe de ser suficiente
para conter um crime que, segundo projeções, desvia dos cofres públicos cerca de 80
bilhões de reais por ano. O projeto ainda precisa do aval da Câmara dos Deputados para
virar lei.
Um dos principais motivos para a disseminação da corrupção pelo Brasil é a
impunidade, que continua sendo um dos grandes problemas do país, afirmam os
especialistas. A solução para o problema ou pelo menos a diminuição dele passa por
punições mais severas e também por um maior controle das instituições por parte da
população.
Para Josmar Verillo, vice-presidente da Amarribo, braço brasileiro da ONG
Transparência Internacional, a corrupção aumentou no país no período recente. "O Brasil
teve um retrocesso ético por falta de interesse dos governantes, e a corrupção saiu da pauta
do Executivo e do Legislativo. Isso levou as pessoas envolvidas com o dinheiro público a
se sentirem à vontade, gerando um aumento da corrupção. A impunidade também
influencia isso."
Mesmo condenada, argumenta Verillo, uma pessoa quase nunca devolve o dinheiro
que foi usado, por exemplo, para corromper agentes públicos. "Então acaba valendo a pena
desviar recursos públicos, já que normalmente o culpado não vai para a cadeia e fica em
regime aberto".
A percepção da corrupção no Brasil é grande
De acordo com o ranking sobre percepção da corrupção elaborado em 2012 pela
Transparência Internacional, o Brasil ocupa a 69ª posição entre 174 países pesquisados, e o
país tem "índices que indicam problemas significativos" em relação à corrupção. Quanta
mais alta a posição, menor a percepção de que existe corrupção.

Na escala, o Brasil aparece com 43 pontos. Os melhores colocados são Dinamarca,
Finlândia e Nova Zelândia (com 90 pontos). Suécia (88) e Cingapura (87) completam a
lista dos cinco países onde a percepção da corrupção é menor.
Para Gil Castello Branco, fundador e secretário-geral da Associação Contas Abertas
uma organização não governamental que faz o acompanhamento das contas do governo
federal a corrupção não aumentou nem diminuiu, mas continua sendo um problema muito
grave no Brasil.
"Por outro lado, o julgamento do Mensalão provocou grande comoção na sociedade
brasileira e fez com que a população tivesse uma consciência do quão grave é o problema
no Brasil. Não só pelos valores que os casos de corrupção mobilizam, mas também pela
degradação que eles provocam nos três poderes, desmoralizando as instituições", avalia.

Ausência de controle pela sociedade
O pesquisador de ciências políticas Leonardo Barreto, da UnB, diz que, no Brasil, a
população acompanha com menos atenção do que em outros países o que os governantes e
gestores públicos fazem com o dinheiro que administram. Há, ainda, uma confusão
constante entre público e privado.
"Além da questão legal, há uma ausência muito forte de controle social. As pessoas
não acreditam no sistema legal e não acompanham o exercício da função pública. E, se
você não tem um controle social que funciona, a ocasião faz o ladrão", afirma.
O especialista destaca que os cidadãos devem se apropriar das instituições e
compreender a sua responsabilidade no combate à corrupção. "A população não deve
delegar todo esse processo aos políticos, tem que assumir a responsabilidade por uma
parte, também. O modelo ideal é o de uma sociedade civil representada em organizações
que possam fazer esse controle de forma permanente."
Os papéis dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário deveriam ser
redimensionados, opina. Como exemplo, ele sugere que parlamentares não possam ser
indicados para comandar secretarias ou ministérios. Também deveria haver controle social
sobre a indicação dos ministros aos Tribunais de Contas. "Hoje isso tudo é uma moeda de
troca [entre os três poderes]."

Avanços e retrocessos
Barreto diz ver avanços e retrocessos no Brasil. Entre os avanços, ele cita a Lei de
Acesso à Informação, sancionada em 2011 pela presidente Dilma Rousseff. A lei trata do

tempo que documentos do governo ficarão em sigilo. Outro avanço foi a condenação, pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), dos responsáveis pelo Mensalão.
"Estamos caminhando com novos marcos legais e com um nível de fiscalização que
não tínhamos antes. Mas o governo sempre tem uma velocidade menor do que a sociedade.
O nível de exigência das pessoas tem aumentado, e o governo não tem conseguido
acompanhar. Isso está no centro da insatisfação que temos visto nas ruas, diz Barreto.
Verillo, da Amarribo, afirma que a Lei de Acesso à Informação não está sendo
corretamente aplicada, pois nem sempre é divulgado onde o dinheiro do governo está
sendo gasto e quem o está recebendo. "Com essa transparência, fica mais fácil para a
população acompanhar os gastos públicos. Além disso, é necessária uma reforma da
máquina administrativa, que é enorme."
Para Castello Branco, da Associação Contas Abertas, o trabalho preventivo é
importante, mas é crucial que haja punições. Ele afirma que, "no Brasil, o crime compensa
porque a punição é muito branda. Há muita coisa a se fazer".
O especialista afirma ainda que a imunidade parlamentar, um sigilo bancário
excessivo, a falta de transparência nos gastos das empresas estatais, o foro privilegiado
para autoridades e a morosidade da Justiça levam à impunidade e "à realimentação
permanente da corrupção no país".

