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Segundo o professor de direito Michael Mohallem, é necessário construir ‘uma agenda básica de reformas e avanços para ser
discutida com a sociedade e absorvida pelo Legislativo’

Por que o país precisa de um plano nacional anticorrupção
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O combate à corrupção nunca esteve tão em evidência no Brasil. Com três anos de existência, a Lava Jato
tem papel relevante nesse cenário, por ter trazido à tona o maior esquema de desvios de dinheiro público já
descoberto no país. A operação prendeu empresários e agentes públicos e políticos e colocou em xeque as
principais figuras da República.

A despeito do resultado até aqui, forças-tarefas de investigação são insuficientes para acabar com a
corrupção, ainda bastante enraizada na cultura brasileira. Essa é uma das conclusões do “Diagnóstico
institucional: primeiros passos para um plano nacional anticorrupção”
(http://hdl.handle.net/10438/18167), uma pesquisa desenvolvida pela FGV Direito Rio.

Segundo o estudo, somente ações articuladas entres os Três Poderes e a criação de um plano nacional contra
a corrupção terão efeito de longo prazo.

A pesquisa foi feita em parceria com o Ministério da Justiça e financiada por um fundo ligado ao governo do
Reino Unido, país que já desenvolveu um plano semelhante, divulgado em 2014. O “UK Anti-Corruption
Plan” foi o resultado de um processo de 12 anos de trabalho.

“Um plano nacional poderia construir uma agenda básica de reformas e avanços para ser discutida com a
sociedade e absorvida pelo Legislativo”, afirma o professor de direito Michael Mohallem, um dos
coordenadores do projeto, em entrevista ao Nexo.

Em 2012, o Reino Unido era o 17º entre 176 países no ranking que compara o Índice de Percepção de
Corrupção da Transparência Internacional – organização não governamental dedicada a ações
anticorrupção. Em 2016, o país passou para a 10ª posição. No mesmo período, o Brasil piorou: saiu do 69º
para 79º lugar.
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Os pesquisadores brasileiros afirmam no estudo que os processos de contratação pública são o principal foco
de corrupção no país. A Lava Jato, por exemplo, demonstrou que um cartel de empresas fraudava licitações
em troca de propinas. Em razão dos desvios, muitas vezes os contratos eram superfaturados, gerando
prejuízos aos cofres públicos.

Constatar o problema é o passo inicial, segundo os pesquisadores, que fazem ainda recomendações
organizadas em quatro grupos:

Na entrevista abaixo, Mohallem analisa o atual estágio do combate à corrupção no Brasil e fala sobre as
medidas institucionais que podem ser tomadas a fim de que o país avance nessa área.

Por que há tanta corrupção no Brasil?
MICHAEL MOHALLEM Há muitos tipos e fatores da corrupção no Brasil. A relação clientelista estabelecida
entre eleitos e eleitores contribui com a percepção de que é aceitável direcionar os recursos do Estado para
os grupos que tornam possível a eleição de determinados agentes públicos. A racionalidade do voto é
individualista: quem poderá tornar a minha vida melhor, em vez de quem poderá fazer mais pela sociedade.
Desde a micro-escala em que do vereador eleito se espera a ajuda para furar a fila do tratamento médico ou a
obtenção de serviço público — que muitas vezes são diretos — até a escala da grande corrupção em que
grupos econômicos e grandes empresas são favorecidos na obtenção de contratos públicos.

É também fundamental a percepção de corruptos e corruptores de que seus esquemas não serão detectados
nem punidos. A ineficiência das instituições de investigação brasileiras é notável. Tal como no caso da séria
crise de homicídios em que apenas 6 a 8% dos assassinatos têm a autoria conhecida (92% ou mais jamais
serão esclarecidos), os crimes de corrupção sofrem igualmente com a baixa capacidade de esclarecimento.
Mas é ainda mais problemático pois sequer se tem o corpo da vítima para gerar essa triste estatística. É
impossível saber quantos casos ficaram e ficarão sem investigação.

O que melhorou no combate à corrupção nos últimos anos?
MICHAEL MOHALLEM Os avanços passaram a ser percebidos recentemente, mas se devem à soma de
mudanças institucionais das últimas duas décadas. A autonomia do Ministério Público na Constituição de
1988, o aumento salarial e independência funcional da Polícia Federal em meados da década de 2000, até as
mais recentes Lei da Ficha Limpa, Lei de Lavagem de Dinheiro, Lei de Acesso à Informação, Lei das
Organizações Criminosas e Lei Anticorrupção. Esses instrumentos, aliados à renovação de quadros das
instituições de enfrentamento da corrupção, permitiram mudar práticas e romper certos tabus como a
investigação de quem detém cargo de poder. Além disso a capacitação técnica de alguns investigadores
permitiu parcerias internacionais que ajudaram a desvendar grandes esquemas transnacionais ou
simplesmente a recuperação de valores depositados ou lavados em offshores.

O que seria um plano nacional anticorrupção?
MICHAEL MOHALLEM O Brasil não tem um plano nacional anticorrupção — nem outro esforço equivalente de
organização dessa agenda pública — mesmo sendo a corrupção o principal problema do Brasil segundo 65%
da população. As iniciativas são de responsabilidade de cada instituição e muitas vezes há disputa sobre
competências e protagonismo, como entre a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. A Estratégia
Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro é o único espaço institucional capaz de organizar
novas ideias e propiciar diálogo entre os mais de 70 órgãos que de alguma forma enfrentam a corrupção, mas
não é capaz de pautar os Poderes. Portanto, um plano nacional poderia construir uma agenda básica de
reformas e avanços para ser discutida com a sociedade e absorvida pelo Legislativo.

Ele seria suficiente?
MICHAEL MOHALLEM Dificilmente, mas poderia iniciar o processo de reformas e criar espaços de diálogo
institucional. A legislatura atual do Congresso Nacional, na sua maioria, cortou as pontes com a sociedade e
de certa forma vem abrindo mão da sua característica mais essencial que é a representação. Talvez esse
processo só seja possível em 2019, com um legislativo renovado, se isso de fato acontecer. A ruptura com o
povo gera decisões que frustram ainda mais as pessoas, como o recente arquivamento da autorização de

O diagnóstico e os próximos passos

Aprimorar a coordenação do combate à corrupção, criando
estrutura exclusiva para essa finalidade
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Elaboração de novas leis, focadas, por exemplo em prever
mecanismos de proteção ao denunciante e regulamentar a atividade
do lobby
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Assegurar o cumprimento da Lei de Acesso à Informação,
com a divulgação correta das informações sobre as licitações para
permitir mais controle dos contratos
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Criar uma agenda de combate à corrupção, em paralelo com os
projetos de lei em andamento no Congresso e envolver
representantes da sociedade civil no debate
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investigação de Michel Temer, o avanço do “distritão" e super-fundo partidário, ou mesmo o descarte da
parcela consensual das dez medidas contra a corrupção, que mobilizava expectativas. Um plano que se
desenvolva, desde o início, com as forças mais comprometidas dos três Poderes e da sociedade civil
organizada pode ser capaz de avançar.

Nosso sistema eleitoral favorece a corrupção?
MICHAEL MOHALLEM Nosso sistema eleitoral construiu uma seletividade adversa. Como existe uma
correlação entre dinheiro e voto — quanto mais recursos se investe na campanha, maior a chance de ser
eleito — nós passamos a eleger parlamentares que são bons arrecadadores de dinheiro e não
necessariamente bons legisladores. Não necessariamente um candidato com boas relações com o mundo
empresarial, capaz, portanto, de levantar fundos, será um bom representante dos interesses da população.
Talvez a crise de corrupção que vivemos tenha relação com o perfil de políticos que escolhemos. O desafio da
reforma eleitoral é reconhecer a necessidade do dinheiro para fazer uma eleição democrática, dar voz às
ideias e aos debates com pouco espaço na grande imprensa, sem que ele seja o fator decisivo da seleção nas
urnas. A decisão do Supremo, no final de 2015, que proibiu doação das empresas, deve trazer grande
impacto na eleição de 2018, mas não será suficiente para quebrar o viés de seleção.

O ministro do Supremo Luís Roberto Barroso declarou que está em curso uma
‘operação abafa’ da Lava Jato. Em termos, o ministro se refere a projetos no
Legislativo que, para ele, garantem a sobrevida da classe política beneficiada
pelo atual sistema eleitoral e político, que tem se mostrado precário. O sr.
concorda com a declaração de Barroso?
MICHAEL MOHALLEM O ministro Barroso faz uma ótima síntese da dinâmica de autopreservação que se
instaurou em Brasília. A preocupação com o próximo ciclo eleitoral, que sempre foi o grande motor da
agenda política, deu espaço à busca por proteção contra a investigação. É um processo deletério usar do
poder de legislar para barrar outras instituições. O casuísmo com impacto de longo prazo. Por outro lado, o
Supremo também interferiu de forma inédita e, em alguma medida, inconstitucional na atividade dos
parlamentares. Há excessos nos três Poderes. Quero observar também que o Brasil assiste outras operações
“abafa” de caráter permanente e pouco debatidas. Por exemplo, recente pesquisa de Luciana Zaffalon
(https://www.cartacapital.com.br/politica/ha-uma-dinamica-que-financia-a-atuacao-elitista-da-justica-
paulista) revelou o comprometimento da capacidade de fiscalização entre os Poderes do estado de São Paulo
por causa dos favorecimentos recíprocos, que caracteriza, igualmente, um outro tipo de operação abafa.

A Lava Jato deixará um legado? Considerando as leis atuais e o atual sistema
eleitoral, há risco de que operações como ela sejam inócuas?
MICHAEL MOHALLEM Dificilmente a Lava Jato não deixará um legado de mudanças institucionais. Já são
perceptíveis as mudanças. Não há mais apenas um juiz notório, um promotor de destaque. A Lava Jato já se
transformou em muitas frentes de investigação espalhadas pelo Brasil. Até mesmo unidades da polícia civil
de algumas localidades passaram a explorar melhor seus poderes de investigação, decidiram desafiar
poderes locais e passaram a produzir bons resultados. Os instrumentos estão disponíveis e, se forem
mantidos ou ampliados, não há razão para imaginar que promotores e policiais motivados com salários
justos e autonomia funcional não façam da Lava Jato o novo padrão de atuação. Mas não se pode depender
apenas da investigação e prisão de corruptos. Há espaço para novas leis criativas que ampliem transparência,
regulamentem o lobby e incidam na porta de entrada do esquema de corrupção que ainda não se iniciou.

VEJA TAMBÉM

ÍNDEX (HTTPS://WWW.NEXOJORNAL.COM.BR/INDEX/) A maior
operação contra a corrupção no Brasil
(https://www.nexojornal.com.br/index/2017/03/17/A-
maior-opera%C3%A7%C3%A3o-contra-a-
corrup%C3%A7%C3%A3o-no-Brasil)

https://www.cartacapital.com.br/politica/ha-uma-dinamica-que-financia-a-atuacao-elitista-da-justica-paulista
https://www.nexojornal.com.br/index/
https://www.nexojornal.com.br/index/2017/03/17/A-maior-opera%C3%A7%C3%A3o-contra-a-corrup%C3%A7%C3%A3o-no-Brasil

