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RESUMO

   O presente trabalho visa mostrar a origem da corrupção, tratando esse

problema não somente como um fato social,  mas  como um vírus, Uma doença

instalada e que sofreu mutação para chegar aos dias de hoje, vírus esse que sai de

seu hospedeiro “PAÍS” e transita em geografias diferentes a sua.

  Quando  a  corrupção  deixa  de  ter  caráter  singular,  ou  seja,  não  mais

praticada  por  um  único  indivíduo  em  favor  próprio,  e  ganha  à  proporção  da

internacionalidade,  tocando em níveis  socioeconômicos  diferentes  e  atrasando  o

desenvolvimento de nações como e o caso do Brasil, a questão se torna muito mais

seria, já que multinacionais são responsáveis por induzir o crescimento econômico

dos países em questão.

Mas,  essa corrupção com roupagem internacional,  tem a sua origem na

formação  do  indivíduo  executor  por  trás  do  processo,  pois  cada  pessoa  é

responsável  por  seus  atos,  contudo  quando  esse  homem  é  instruído  desde

pequeno, estando ainda em desenvolvimento é lavado a enxergar que a corrupção é

algo  cultural,  é  possível  um  resgate  da  moralidade?  É  necessária  uma

transformação  na cultura  e  nos valores  desse ser,  para  que o  mesmo passe a

acreditar que pra tudo há uma solução benéfica.

O Brasil tem se tornado um território de corruptos, pelo menos é assim que o

país é apresentado, entretanto a questão é que essa problemática não e um mérito

somente das terras “tupiniquins”. Não se originou com o povo brasileiro, e não tem

apenas nexo de causalidade com a colonização das terras sul-americanas. O fator

corrupção é um problema de proporção mundial, presente em todas as geografias,

em níveis de atuação distintos.

Quando a corrupção ultrapassa as linhas imaginárias territoriais, cada país,

cada governo tem por premissa a plena responsabilidade de combater o problema.

A  corrupção  é  um assunto  extremamente  sério  onde governante  e  a  população

podem ser tornar conivente com os atos ilícitos. A prática é identificada, reconhecida

e não neutralizada permite que, o vírus da corrupção se espalhe entre os habitantes

da  “polis”  que  vivem  de  braços  cruzados  esperando  a  luz  entrar  na  caverna.
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Precisam despertar  e  combater  os  atos  de corrupção em solos  internacionais  e

dentro de seu próprio país, bem como no intimo do seu ser.

PALAVRAS-CHAVE: Corrupção, Transparência, Internacionalidade.
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ABSTRACT

The present work aims to show the origin of corruption, treating this problem

not only as a social fact, but as a virus, a disease installed and mutated to arrive

today, a virus that leaves its host "COUNTRY" and travel in adverse geographies of

yours.

When corruption ceases to have a unique character, that is, it ceases to be

practiced  by  a  single  individual  on  its  own,  and  gains  the  proportion  of

internationality,  touching  on  different  socio-economic  levels,  delaying  the

development  of  nations,  the  question  becomes  much  more  would  be,  since

multinationals are responsible for  inducing the economic growth of the country in

question.

But this corruption with international garb has its origin in the formation of the

executor individual behind the process, since each person is responsible for his acts,

but when this man is instructed from a small, still a being without the perfect intellect

is washed to believe that a disease is something cultural, that is, that corruption has

always existed,  is  it  possible  to  rescue an idea? It  takes a transformation in  the

culture and values of this being, so that the same one believes that everything for a

beneficial solution.

Brazil has become a territory of corrupt, at least that is how the country is

presented, but the question and that this problem is not a merit only of the Tupinikin

lands, did not originate with the Brazilian people, and has no nexus of causality with

the colonization of the South American lands, but the corruption factor and a problem

of  world  proportion,  being  present  in  all  the  geographies,  in  different  levels  of

performance.

When corruption goes beyond the imaginary territorial lines, each country,

each government has the primacy of full responsibility to combat the problem, the

corruption  issue and an extremely serious matter  where all  rulers  and the  entire

population  can  be  conniving  with  the  illicit  acts,  because  if  such  a  practice  is

identified and recognized and not neutralized, the virus of corruption is spread to the

inhabitants of the "polis" who live with their arms waiting for the light to enter the

cave,  they  must  awaken  against  and  combat  the  practice  of  corruption  in

international lands.
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1. INTRODUÇÃO

A corrupção é um tema em alta atualmente, principalmente no que se diz

respeito ao mundo da informação. Tantos acontecimentos agrupados em apenas

alguns meses, avalanches e desmoronamentos de estruturas criminosas dentro do

governo.

Esse tema tem estado no linguajar do povo brasileiro. Não é raro em rodas

de  conversa,  ser  o  assunto  em pauta  à  corrupção.  O  tema  é  apresentado  aos

indivíduos ainda quando crianças.  Quem não se lembra da frase pedagógica que os

docentes costumavam dizer, “quem ficar em silêncio poderá ir embora mais cedo”.

Observe que há a ideia  de  que sempre é possível  fazer  algo  diferenciado para

proveito próprio.

O ser humano é direcionado a mostrar seu preço, pois por vezes o individuo

é obrigado a abrir mão de algo em favor de algum outro benefício.

 Michael J. Sandel em seu livro “O que o dinheiro não compra O limite moral do

mercado” (Pag 06,2012), discorre sobre a fila e afirma que: 

A fila tem a função de manter a igualdade, porém num sistema onde

tudo é colocado a venda, a prioridade não é de quem chega primeiro,

mas de quem paga mais.

Ou  seja,  traz  claramente  a  ideia  de  que  TODOS  tem  seu  preço  em

determinado momento oportuno, preço esse que para alguns ultrapassa os limites

da moral e daquilo que se trata como decente e ético.

O valor do ser, e não se tratando do âmbito espiritual, mas naquilo que é

palpável,  representado  pelos  interesses  particulares,  deixa  vir  à  tona  em algum

momento da trajetória terrestre o valor pelo qual o ser humano pode se vender.

O que acontece que a corrupção tem transcendido a ótica do normal, pois

esse elemento tem tomado níveis estratosféricos. Não é nada surpreendente ver

pessoas jogadas nos corredores de hospitais,  mendigando por  socorro e  auxílio

enquanto a Administração Pública tem sido utilizada como um canal rápido e eficaz

de enriquecimento individual, por parte daqueles que governam.
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E esse problema tem se propagado por países distintos dos de origem, ou

seja, a corrupção internacional traz grandes malefícios para o país onde a mesma é

praticada. Prejudica o desenvolvimento econômico da nação, sendo um dos fatores

responsáveis para o aumento da desigualdade econômica. 

Mas, qual é o maior desafio de um país onde tudo se falta? Falta educação,

emprego, saúde, etc. Onde boa parte dos governantes assume seus papéis já de

forma meio duvidosa; uma nação que pode tudo e não tem nada. Onde o pobre não

passa de um celeiro de votos? Qual a solução para uma nação onde o vírus da

corrupção  tem  impregnado  as  veias  administrativas?  Seria  esse  vírus  cultural?

Talvez hereditário? Parental? Como mudar aquilo que na ótica realista e pessimista

é imutável.

A questão que se levanta nesse trabalho é evidenciar que existe a prática de

corrupção em solos alheios? A corrupção internacional enfraquece a economia dos

países  afetados,  pois  limita  a  concorrência,  estimula  o  aumento  da  lavagem de

dinheiro e crescimento desenfreado de organizações criminosas.

Medidas disciplinares quando adotadas de maneira incisivas podem trazer

certa blindagem para os países. Entretanto, é preciso que os mesmos deixem de ser

coniventes com os atos de ilicitudes e combatam a ramificação. 

A ramificação de estruturas corruptas, o que pode ser feito e partir inclusive

de acordos de cooperação internacional, adesão a tratados.

Nos  últimos anos  o  Brasil  tem se  destacado  internacionalmente  por  seu

trabalho contra a corrupção principalmente com a operação LAVA JATO. Que de

forma  reveladora  trouxe  e  expôs  ao  mundo  todo  o  lixo  que  alcançou  limites

universais. Tal operação, por exemplo, mostrou a ineficácia do controle da corrupção

em alguns países, pois no decorrer das investigações foram encontrados nomes de

importantes  multinacionais  estrangeiras  e  políticos  poderosos  como ministros  de

governo e ex-presidentes da república.

A corrupção interna não e fácil de ser combatida, mas quando se trata de

corrupção internacional ou transnacional, isto é, outros países que não o seu de

origem, os danos aos povos envolvidos podem se tornar irreversíveis.
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2. CORRUPÇÃO.

A corrupção tem sido utilizada longamente. Uma palavra curta mais de um

peso avassalador, pois quando o indivíduo se utiliza dessa linguística, certamente

não se refere a algo positivo e nem de caráter apreensível.

2.1. DEFINIÇÃO DE CORRUPÇÃO 

Historicamente  a  palavra  corrupção  tem  sua  raiz  no  latim.  Originado  da

palavra corrupta que na verdade trata se da junção de outras duas palavras cor:

coração e rupta: quebra rompimento.

No  sentido  histórico  corrupção,  nos  remete  a  ideia  de  coração  quebrado,

aliança rompida.  Trazendo  em seu  teor  subliminar  a  sensibilidade  de amargura,

aquilo que traz consigo dor a alguém em certo momento. 

Ou seja,  essa ruptura no coração vem da ideia de que corrupção é lesar

alguém, tirar vantagens de algo, e utilizar se de meios fraudulentos para beneficio

próprio causando prejuízo a alguém.

2.2.  DEFINIÇÃO  DE  CORRUPÇÃO  SEGUNDO  A  ESCUELA  DE  FILOSOFIA
ACROPOLIS ESPANA.

Segundo a autora Delia Steinberg Guzmán: Corrupção, hoje tudo é corrupção e

o  termo  pode  ser  aplicado  a  qualquer  atividade,  grupo  humano  ou  pessoa  com  uma

impressionante variedade de nuances.

Ou seja, a corrupção pode ser aplicada a qualquer atividade. Não se limita à

política, ou ao direito penal. Mas a qualquer área de atuação humana.

2.3. DEFINIÇÃO DE CORRUPÇÃO SEGUNDO O CRISTIANISMO.

O livro do Profeta Miquéias no Velho Testamento diz:

Pereceu da terra o homem piedoso, e não há entre os homens um

que seja reto. Todos armam ciladas para sangue; cada um caça a

seu irmão com uma rede.  “As suas mãos fazem diligentemente o
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mal; o príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, e o grande

fala  da  corrupção  da  sua  alma,  e  assim  todos  eles  são

perturbadores. (7:2,3)

A luz do evangelho no Velho Testamento remete-nos conceito de suborno

“troca de favor remunerado", lembrando também que a corrupção surge dentro da

psique, dentro a alma, como um sentimento.

Surgindo essa ideia de corrupção exatamente desde a criação, referindo se

a criação de Satanás no livro de Ezequiel capítulo 28:14,15 diz:

Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci;  no monte
santo de Deus estavas no meio das pedras afogueadas andavas.
Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado,
até que se achou iniquidade em ti.

Esse termo iniquidade, nos expressa a teoria de corrupção, pois iniquidade

se trata daquilo que não é bom, um sentimento originário dentro da particularidade

do indivíduo.

Percebe-se que, a corrupção é muito mais antiga do que se imagina, já que

na teoria do criacionismo ela existiu ainda no plano espiritual, antes da criação do

mundo e do nascimento  do homem, sendo assim a  corrupção é um sentimento

estereotipado do conceito do latim de coração quebrado.

3. TRANSNACIONALIDADE DA CORRUPÇÃO

Quando se fala de transnacionalidade, se está falando de auxílio industrial,

comercial, e de serviços, de cooperação de país em outros territórios. Sendo assim,

são práticas realizadas em geografias diferentes, internacionais.

Nesse  caso   voltados  na  exploração  de  atos  lesivos  praticados  por  tais

referenciais, onde a linha que demarca os territórios não pode segurar a prática de

crimes relacionados aos atos corruptos, pois tais crimes sobrepõem à geografia e as

delimitações territoriais.

A corrupção ganhou uma nova roupagem. Anteriormente a corrupção era

tratada somente como um problema interno.

Após a guerra fria a corrupção, devido ao crescimento das democracias e

com o surgimento de novos modelos de governos,  novos territórios emergentes,
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vieram  tomar  conta  do  mundo.  A  corrupção  passou  de  caráter  simplesmente

doméstico referente a pequenos delitos praticados por indivíduos para o domínio

internacional.

O ato de suborno e a lavagem de dinheiro que eram comumente praticados

por funcionários públicos em troca de benefícios de empresas nacionais, alcançou a

esfera fora da geografia pertencente. A corrupção ajustou se a transnacionalidade.

Com  esse  novo  mecanismo  de  práticas  de  atos  ilícitos  em  geografias

adversas da originária, no início dos anos noventa, com o crescimento da prática

das condutas corruptas, as organizações viram a necessidade de criar mecanismos

de defesa, ou seja, começou a elaboração de vários tratados internacionais visando,

inibir, combater, punir, e barrar a prática da corrupção internacional.

No período de 1990 a 2003 surgiram vários tratados e convenções com o

objetivo específico de englobar  os países no combate á corrupção internacional.

Acordos como “A Convenção da Organização para Cooperação e Desenvolvimento

Econômico” (OCDE) de forma específica combatia o envolvimento dos funcionários

públicos  em  transações  comerciais  internacionais,  ou  seja,  visava  inibir  e  punir

aqueles que se beneficiavam em troca de suborno e favorecimentos de indivíduos.

No  ano  de  1996  surgiu  a  Convenção  da  Organização  dos  Estados

Americanos (OEA), essa convenção tratava se de uma cooperação mutua entre os

países da América latina, os países pertencentes a esse continente cooperavam

entre si para combater a corrupção internacional.

Já no ano de 1999 surgiu a convenção penal e civil do Conselho da Europa.

No ano de 2003 nasceu a Organização das Nações Unidas, que também prevê em

seus tratados o combate a corrupção.

Esses são alguns tratados que somado as forças de alguns bancos como o

Banco Mundial, que exigem a transparência e fiscalização nas prestações de contas.

O Banco Mundial tem um importante papel no que se refere à transparência, pois

fiscaliza de perto todas as contas dos países que com eles se relaciona.

O combate à corrupção internacional se tornou um problema sério e que

necessita de tratamento, e máxima atenção, pois a corrupção é um mal silencioso

que se não tratado toma-se proporções inimagináveis.

Ao assumir uma proporção global a corrupção tornou-se estratégica para a

criação de crimes organizados. O problema exige tratamento eficaz, pois os danos

causados extrapolam questões fiscais ou criminais.
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4. TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL

4.1 DEFINIÇÃO

A Transparência Internacional é uma organização não governamental que

tem como base  territorial  a  cidade  de  Berlim,  objetivam auxiliar  mutuamente  os

países no combate a corrupção.

Anualmente  a  Transparência  Internacional  emite  relatórios  sobre  a

identificação  dos  atos  corruptos  nos  países,  e  aponta  também  a  posição  dos

mesmos na prática da corrupção.

Segundo o site O SUL, esse relatório elegeu a operação Lava Jato como a

maior iniciativa de combate a corrupção realizado em todo mundo na história. (O

SUL, 2017).

4.2 RANK DA CORRUPÇÃO MUNDIAL.

Como mencionado, todos os anos a Transparência Internacional divulga um

relatório com a posição dos países no que se diz respeito a qual nível de percepção

de corrupção e atingido pelos países.

O Brasil em de 2016 fechou o ano caindo para 79º posição. Declinando três

posições. Isso não é um bom. Os estudos atribuem essa queda a exposição da

operação Lava Jato. 

O  país  com  maior  índice  de  corrupção  entre  os  176  países  que  foram

estudados é a Somália, sendo que o menos corrupto do mundo seria a Dinamarca.

Segue  abaixo  a  cópia  do  gráfico  do  relatório  divulgado  pela  Transparência

Internacional.

Esse relatório é elaborado com base na forma que a população, percebe a

corrupção em seu país, a participação da sociedade e a liberdade que a imprensa
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possui  para divulgar denúncias contra corruptos. Esses requisitos que auxiliam o

combate dos atos corruptos no país. 

4.3 TRANSPARÊNCIA BRASIL.

A Transparência Brasil  assim como a Transparência Internacional  é  uma

organização  não  governamental.  É  um dos  maiores  mecanismos  de  combate  a

corrupção no Brasil.

Graças à Transparência Brasil em conjunto com outras organizações, leis

importantes foram aprovadas, como por exemplo, a Lei nº 12.527/2011, que refere-

se  ao acesso à informação. É um  importante mecanismo de transparência.

A Transparência Brasil, tem em seu site a divulgação de artigos e matérias

referentes  ao  combate  aos  atos  lesivos  contra  a  nação,  como  por  exemplo,  a

matéria  “Saiba  qual  é  o  preço  da  corrupção  no  Brasil”,  o  texto  mostra  que  a

corrupção  mancha  a  imagem  do  país,  afetando  investimentos,  e  diminuindo  a

capacidade de créditos oriundos de outros países. (A Gazeta Do Povo, 2012).

A  Transparência  Brasil,  através  dessa  reportagem  mostra  que  com  o

pagamento  de  propina  empresas  mediante  a  tais  subornos,  o  que  acarreta

concorrência desleal. Assim empresas de pequeno porte, não conseguem competir,

e a população é novamente prejudicada.

Esse tipo de situação é percebido quando o assunto se refere às licitações,

onde  com  o  pagamento  de  propina,  empresas  ganham  licitações  de  forma

totalmente criminosa.

A  Transparência  Brasil  e  uma  importante  ferramenta  no  combate  a

corrupção internacional, pois denúncia os atos ilícitos praticados por empresas no

exterior.

4.4 BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (BID)

É uma organização financeira na qual é possível obter-se empréstimos e

investimentos para desenvolvimento econômico. O BID é um banco que atua em

toda  a  América  Latina  e  também  no  Caribe.  Por  se  tratar  de  uma  instituição

financeira sua atuação é incentivar  o  desenvolvimento nesses países através de

financiamentos concedido aos investidores.
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O  BID  participa  de  um  grandioso  fundo  de  combate  à  corrupção

internacional.  No  ano  de  2012  fez  uma  importante doação  no  valor  de  R$  2,4

milhões, onde 11 países seriam beneficiados, essa doação foi importante para que

os países investissem no confronto a corrupção, combatendo a lavagem de dinheiro

e  suborno,  e  que  rompessem com as organizações criminosas.  Ou  pelo  menos

diminuísse. (A Gazeta Do Povo, 2017).

Com  essa  doação  os  países  podem  de  forma  mais  dinâmica  implantar

medidas, inclusive, tecnológicas para combater os atos corruptos no país.

O BID com sua iniciativa mostram que a corrupção é um problema grave que

precisa ser combatido de forma ininterrupta, envolvendo todos os países, pois é um

problema geral, não exclusivo de uma única nação. Para tal existe a necessidade do

engajamento de todos os governos para a eficácia do combate a corrupção.

As  corrupções  nos  solos  internacionais  afetam  o  desenvolvimento  das

nações. Quando se observa o montante de valores doados como esse concedido

pelo Banco BID, para o fundo de combate a corrupção, percebe se que o problema

não e algo fantasioso e sim real e de extrema importância, Corrupção não é questão

somente das terras brasileiras, terras tupiniquins, mas sim se trata de um vírus com

nível de contaminação global.

Doações como essa traz benefícios a todos os envolvidos, como é o caso do

Brasil que no ano de 2013, recebeu do BID o montante de US$ 18 milhões, para a

Controladoria Geral da União. (Estadão, 2016).

Esse dinheiro foi destinado para a implantação de medidas de combate a

corrupção em solo brasileiro, investindo-se o montante em tecnologia e treinamento

para capacitar todos os agentes envolvidos. 

4.5 ONU (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS).

A ONU é uma organização intergovernamental  formada por 193 estados,

onde através de discussão e ajuda mútua entre os países-membros, Busca se o

desenvolvimento socorre-se as nações; preocupa-se com o meio ambiente, Busca-

se a diminuição da pobreza e o combate a todos os atos lesivos que prejudicam a

estrutura socioeconômica dos países.

Com  o  crescente  desejo  dos  países  em  combater  a  corrupção  a

Organização  das  Nações  Unidas  se  viu  obrigada  a  elaborar  uma  convenção
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específica . Anteriormente já havia outros tratados que abordam o tema, contudo tais

tratados eram praticamente direcionados somente no que se refere ao suborno, ou

seja, não abrangiam de forma plena todas aos meios de corrupção. Também que

tais  tratados  eram celebrados  de  forma muito  específicos  sendo  coparticipantes

somente alguns países.

Tendo  em  vista  a  necessidade  mundial,  e  com  o  tema  corrupção  em

expansão,  foi  criado  a  Convenção  das  Nações  Unidas  Contra  a  Corrupção,

composta de 71 artigos, no montante de 8 capítulos. 

A convenção foi formulada objetivando eficácia no combate e a prevenção.

Apontando  em seus  respectivos  capítulos  a  aplicabilidade  da  lei  com penas  no

âmbito penal quanto na esfera de sanções imposta aos países que desrespeitarem

as condutas propostas pela convenção. Há também a previsão do auxílio mútuo por

parte  dos  países-membros  no  combate  a  corrupção  no  que  se  refere  à

internacionalidade. 

O preâmbulo da referida convenção prescreve o seguinte:

Os  Estados  Partes  da  presente  convenção,  preocupados  com  a

gravidade  dos  problemas  e  com  as  ameaças  decorrentes  da

corrupção,  para a  estabilidade e a  segurança das sociedades,  ao

enfraquecer as instituições e os valores da democracia, da ética e da

justiça e ao comprometer o desenvolvimento sustentável e o Estado

de Direito; preocupados, também, pelos vínculos entre a corrupção e

outras formas de delinquência, em particular o crime organizado e a

corrupção econômica, incluindo a lavagem de dinheiro; preocupados,

ainda, pelos casos de corrupção que penetram diversos setores da

sociedade, os quais podem comprometer uma proporção importante

dos recursos dos Estados e que ameaçam a estabilidade política e o

desenvolvimento  sustentável  dos  mesmos;  convencidos  de  que  a

corrupção deixou de ser um problema local para converter-se em um

fenômeno transnacional que afeta todas as sociedades e economias,

faz-se necessária a cooperação internacional para preveni-la e lutar

contra  ela;  convencidos,  também,  de  que  se  requer  um  enfoque

amplo  e  multidisciplinar  para  prevenir  e  combater  eficazmente  a

corrupção
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Mas, talvez o que foi proposto pelo preâmbulo da convenção não passou de

palavras  bem  colocadas  com  um  sentimento  subliminar  por  trás  de  cada  linha

traçada, pois no ano de 2012 dirigido por Matt Groff e Ami Horowitz, surge então um

documentário recheado de sátiras ridicularizando o papel da ONU e a sua "eficácia"

ao combate da corrupção. Titulado tal documentário de ONU e EU, o filme aponta

graves erros e inércia por parte da Organização das Nações Unidas, direcionando o

olhar do telespectador para o fato de existir corrupção dentro da própria organização

da própria ONU, documentário este que foi premiado no festival de cinema de New

Hampshire. (Veja, 2016).

Ao observar esse documentário pode-se afirmar que a corrupção é passível

de  se  infiltrar  em  todos  os  ramos.  Acredita-se  que  se  houver  o  interesse  e

comprometimento genuíno por parte dos governos pode-se combater a corrupção,

desde que os  órgãos como a  ONU não permita  a contaminação da eficácia  do

combate aos atos corruptos,  atos esses exemplificados no suborno,  lavagem de

dinheiro e organização criminosa.

Várias  outras  convenções  foram  formuladas  para  combater  a  corrupção

sendo que muitas foram ratificadas pelo Brasil como, por exemplo, a Convenção Da

Organização Dos Estados Americanos (OEA), tratado esse elaborado anteriormente

ao da Organização Das Nações Unidas de Combate a Corrupção assinado no ano

de 2002.

Esse tratado visa não de forma expressa a punição, mas sim a prevenção.

Acreditava que a melhor forma de combater a corrupção era através da prevenção,

ou seja, prevenia para inibir o erro.

A corrupção internacional é um problema que traz grande preocupação aos

países. Um pais que a permite acaba por influenciar o retrocesso de si mesmo.

Com as convenções,  assim como a  da ONU,  temos a percepção que a

corrupção  não  passa  despercebida,  ao  contrário,  nota-se  que  essa  prática  tem

fomentado discussões e combates em todos os territórios do globo, ou, pelo menos,

em territórios com preocupação com a transparência, nem que essa preocupação

seja representada ou apontada somente no papel.
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5. CORRUPÇÃO PELO MUNDO

5.1 EUROPA
Ao se  tratar  o  tema  de  combate  a  corrupção  em solos  internacionais  é

preciso  mencionar  o  posto  no  rank  da  transparência.  A  Dinamarca  por  vários

apontamentos consecutivos se mantêm se no topo da pesquisa como o país menos

corrupto do mundo.

Essa  posição  não  se  alcança  da  noite  para  o  dia,  e  sim  com  muita

dedicação,  foco,  e  empenho principalmente  por  parte  de  quem esta a frente  do

poder.  Para se chegar ao topo e ser conhecido como o país menos corrupto do

mundo a Dinamarca adotou várias medidas. 

Desde  século  17  a  Dinamarca  combate  a  corrupção  em  seu  território

intensificando sua luta a partir do século 19, com medidas que tocam em todos os

setores, como por exemplo, o baixo cargo comissionado em relação aos favores

políticos, E falando de políticos os mesmos recebem um salário em media a R$

6.000,00 (seis mil reais), sem contar que existem punições para as empresas que se

envolverem em esquemas de corrupção. 

Mas como a corrupção está presente em quase todos os lugares da terra

não dá para deixar de fora o assunto referente à grande empresa dinamarquesa

Maersk, que foi apontada pela Lava Jato. Foi acusada de pagar propina ao antigo

diretor da Petrobrás, Roberto Costa, entre os anos de 2006 a 2010, correspondente

a um montante de R$ 6,2 milhões em propina para que houvesse favorecimento em

relação a aluguéis de navios para Petrobras. (Época, 2016). 

Comprova-se através dessa denúncia que a corrupção muitas vezes provém

de um território atingindo a outro, mostrando que não há fronteiras para atos lesivos.

Com a operação Lava Jato percebeu-se que é perfeitamente possível, uma empresa

internacional oferecer suborno a outra empresa não pertencente ao seu país para

acalcar seus objetivos econômicos, mostrou que até a Dinamarca, primeiro lugar no

Rank da Transparência, conforme exposto anteriormente, sofre com investigações

no que se refere a uma empresa pertencente ao seu território envolvida em fraudes

corruptas com outras geografias. 

No  ano  de  2014  a  União  Européia  decidiu  elaborar  uma legislação  que

combate-se de forma mais eficaz a corrupção. Isso se deu após a denúncia provida

pelo meio jornalístico que empresas que fazem parte da União Européia haviam
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lesado  de  maneiras  significativas  empresas  africanas.  Identificou-se  que  alguns

países africanos tiveram muito mais prejuízos por transações ilícitas que o valor de

ajuda que esses países recebiam.

Um relatório realizado pela União Europeia mostrou que perde-se em torno

de 120 bilhões de euros. Esse valor mostra que custa caro a corrupção para os

países europeus. 

Uma das medidas que o bloco europeu utiliza para frear a corrupção oriunda

de outros países e as sansões as empresas envolvidas em escândalos, como foi o

caso com o Brasil, no ano de 2017. Foi apontado um grande esquema no setor de

carnes no país. A medida que a Europa adotou foi a proibição de importação de

carnes  de  qualquer  empresa  envolvida  nesse  esquema,  mostrando  assim  o

interesse  pelo  combate  não  só  da  má  qualidade  que  poderiam  advir  de  tais

produtos,  como  também  o  posicionamento  europeu  em  relação  a  empresas

corruptas.

Outro país, a França, manifestou-se também no combate á corrupção vinda

do exterior e consequentemente também cometida pelo próprio pais no exterior, tais

medidas que foram a pautadas em sua legislação.

As convenções adotadas pela França foram às da OCDE e a convenção das

Nações  Unidas.  O  pais  percebeu  que  em  relação  aos  países  desenvolvidos  a

França  encontrava-se  em  atraso,  no  quanto  a  punição,  e  controle  a  corrupção

exterior.

Um dos projetos de lei discutido pelo parlamento francês seria a permissão

do interferimento do judiciário no âmbito dos negócios, ou seja, com a elaboração de

um projeto um magistrado acompanharia de perto todas as fases executórias por

parte da empresa até o resultado final.

Tal atitude sobreveio à França após as grandes demandas de acusações

oriundas  de  outros  países  indicando  que  ela  fechava  os  olhos  para  os  crimes

praticados por suas empresas no exterior. Com a permissão do judiciário para atuar

dentro das empresas será a liberalidade que faltava para que o magistrado pôde-se

de forma dinâmica e transparente punir aquelas envolvidas em fraudes no exterior.

Nota-se  que  a  Europa  mesmo  com  controvérsias  e  alguns  escândalos

oriundos de suas empresas em solo internacional, pode-se dizer que há uma grande

preocupação  por  parte  desse  continente  em  combater  a  corrupção,  fato  esse
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exposto exatamente no rank da transparência onde mostra que o país com menor

taxa ou registro de corrupção do mundo pertence à Europa.

No ano de 2016 foi  realizada em Londres uma grande comissão para se

tratar da corrupção internacional, onde mediadas anticorrupção foram tratadas. Para

o evento foram convidados 40 países. Participaram, por exemplo, a Colômbia e o

Afeganistão. Para essa comissão de discussão o Brasil não foi convidado. (UOL,

2017).

O interesse por parte dos países europeus em combater a prática corrupta,

não  os  torna  os  melhores  continente  livres  de  corrupção.  Mas  traz  uma  certa

influência para países subdesenvolvidos combaterem a prática da corrupção extra –

territorial.

5.2 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA (EUA)

Os  Estados  Unidos  no  ano  de  1977  elaborou  a  sua  lei  anticorrupção:

“Foreing Corrupt Practices Acta FCPA”, Essa lei recebeu duas reestruturações no

ano de 1988 e 1998, Foi uma forma de responder após as acusações de suborno no

valor de 300 milhões na fabricação de aviões nas décadas de 60 e 70.

A FCPA fiscaliza todas as empresas pertencentes aos Estados Unidos no

exterior. Essa fiscalização è realizada através de relatórios mensais é extremamente

detalhadas em relação a cada passo ou ato realizado pela empresa, dessa forma

visa-se obter a maior transparência possível.

A lei anticorrupção dispõe de penas severas, não se trata somente de penas

administrativas ou sanções administrativas, mas abrange a esfera penal. A empresa,

nacional  ou no exterior que for pega na prática ilícita da corrupção poderá seus

acionistas indiciados e multados.

Um caso  que  pode  ser  mencionado,  pois  teve  uma grande  repercussão

mundial é o da empresa SIEMENS, que foram pegos por corrupção no mundo todo.

Após  a  repercussão  do  caso,  os  executivos  de  alto  nível  foram demitidos,  e  a

empresa  multada em valores altíssimos causando prejuízos irreparáveis.

A lei FCPA além das sanções penais e administrativas que são impostas a

empresa, também cuida da área moral, pois aquela que cai em descaso em relação

ao consumidor, tem suas ações desvalorizadas junto a bolsa de valores. Puni-se

também a empresa internacional que estiver envolvida em negócios com a empresa
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indiciada. A punição administrativa se refere a proibição de negócios no solo do país

novamente.

No que se refere ao Brasil com relação à corrupção em solos americanos, foi

publicado que o Brasil  lidera o ranking de corrupção internacional  sendo que as

investigações apontam o dobro de casos investigados em relação ao segundo lugar

à China.

Autoridades de investigação firmaram aliança com a Procuradoria-Geral da

União no Brasil, firmando parcerias para que o Brasil, associado aos Estados Unidos

combatam a corrupção que está interligada entre esses dois países.

Os  Estados  Unidos  com  a  lei  anticorrupção  esta  presente  através  da

Secretaria  de  Segurança.  Monitora  vários  países,  punindo  e  auxiliando  outros

governos  a  buscarem  soluções  para  a  temática,  salientando  que  a  corrupção

internacional,  afeta  de  forma  negativa  a  imagem  do  país  na  qual  a  mesma  é

instaurada.  Mancha a imagem e idoneidade do território  de atuação e, por essa

razão,  uma busca por parte das nações mais comprometidas nos últimos anos têm

buscado mapear e modificar a geografia da corrupção mundial, problema esse longe

de ter um final, pois por mais que ajam leis mais duras em relação às empresas

corruptas, por meio de propinas sempre há um interessado em lesar de alguma

forma o sistema.

5.3 O CASO FIFA (Fédération Internationale de Football Association )

A Federação Internacional de Futebol Associados – FIFA foi fundada no ano

de 1904, chegando ao patamar de maior organização do mundo em números de

associados,  ultrapassando  até  mesmo  organizações  de  extrema  importância

mundial como a ONU (Organização das Nações Unidas), por exemplo.

Ligada ao meio esportivo, a FIFA está presente em praticamente todos os

países. É responsável pelo maior evento esportivo mundial que se intitula de “Copa

do  Mundo”,  o  qual  traz  um  beneficio  de  bilhões  em  lucros  para  a  federação

internacional  de  futebol.  Esse  evento  que  mexe  com  a  economia  dos  países

escolhidos  para  ser  sede  da  copa  do  mundo.  A  escolha  é  advinda  de  sorteios

realizados com todos os países concorrentes.  Aquele sorteado sedia a  copa do

mundo na próxima ocasião, recebendo assim uma grande injeção em sua economia,
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pois, além de lucrar bilhões com o turismo, tem a chance de divulgar o nome do país

ás demais nações que participam.

Acontece que no ano de 2015 a FIFA viu seu nome cair em descrédito, pois

teve sua instituição envolvida com o submundo da corrupção. Foi acusada por parte

do  Ministério  Público  dos  Estados  Unidos  em  praticar  lavagem  de  dinheiro,

organização criminosa e suborno.

A acusação com base na denúncia realizada pelo MP americano relata que

a FIFA, representada na pessoa de seus executivos, estava envolvida no esquema

de vendas de marketing para favorecer somente alguns mediante ao pagamento de

propina. O relatório traz a informação que o processo de negociação e prática por

meio de propina acontece na instituição desde o ano de 1991, ou seja, a prática da

corrupção era exercida por mais menos 24 até a data de sua descoberta.

Aponta  também  as  investigações  que  aparentemente  alguns  países  se

beneficiavam do esquema para comprar  votos e ganharem a disputa  pelo sedia

mento da copa do mundo.

O Brasil aparece no esquema tendo o nome de três brasileiros envolvidos no

escândalo, entre eles o ex-presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol)

José  Maria  Marin,  José  Hawilla  e  José  Margulies.  Todos  foram  acusados  pelo

departamento de justiça Americano. (BBC BRASIL, 2017).

A descoberta do esquema de corrupção dentro da FIFA, deixa claro que o

ato corrupto está infiltrado em todos os setores, seja comércio, empresa, educação,

esporte, países. A internacionalização da corrupção passa despercebida por anos

como o caso exposto da FIFA, não dando a verdadeira proporção do tamanho de

seu alcance.

A punição aos países envolvidos é incerta já que muitos deles já tiveram seu

país como sede do evento esportivo. E se tratando de transferência de governo, a

objetividade  da  punição  fica  muito  mais  complexa  já  que  muitos  envolvidos  no

esquema já não fazem mais parte do governo atuante.

Também da mesma forma é quase impossível à recuperação ou mesmo o

levante  de  todo  o  dinheiro  que  foi  desviado  em tais  transações.  Estima-se  que

bilhões foram pagos em forma de suborno e propina durante a ocorrência desses

longos anos. A prisão de sete envolvidos no esquema talvez seja a ponta de um

grande  iceberg  submerso  em tantas  falcatruas  e  falácias  oriundas  da  instituição

FIFA.
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6. BRASIL E CORRUPÇÃO EXTRATERRITORIAL

O Brasil tem passado por uma fase de reestruturação no que diz respeito à

corrupção internacional. Signatário de vários tratados e convenções, a corrupção no

Brasil  nos últimos anos têm se tornado mais exposta do que no passado.  Essa

problemática não se restringe a forma interna dos atos corruptos. Com operações

que ganharam projeção mundial todo o lixo oculto trazido pela corrupção foi lançado

à  luz  da  transparência.  Operações  como  a  Lava  –  Jato  e  Carne  Fraca,  que

combatem  de  forma  frenética  a  corrupção  desvendou-se  a  ponta  do  iceberg,

trazendo  consigo  nomes  de  empresas  que  praticavam  a  corrupção  por  todo  o

mundo.

Por expor a sua fragilidade no combate a corrupção, o Brasil caiu no  rank

dos  países  mais  corruptos  do  mundo,  posição  outrora  mantida  graças  às

fraudulentas e escondidas transações.

No Brasil  a punição para o crime de corrupção, tem como pena máxima

doze  anos  de  detenção,  com  a  possibilidade  de  o  réu  cumprir  em  regime

semiaberto. Por ser brando e de difícil punição não havendo uma forma mais rígida

de coibir tal  prática com penas severas, o país acaba caindo no descrédito, pois

abre  precedentes  para  que  outros  percebam a  falta  de  punição  e  continuem a

práticas indevidas. 

O Brasil atualmente com a operação Lava Jato descortinou várias empresas

nacionais  e  estrangeiras  acusadas  de  estarem envolvidas  em  propinas.  Com o

desmembramento da operação Lava Jato foram surgindo várias outras estatais e

multinacionais envolvidas nos atos ilícitos.

O último relatório divulgado pela Transparência Internacional, pesquisa essa

publicada no dia 09 de outubro de 2017, aponta que 78% dos brasileiros sentem que

a corrupção teve um aumento no período de um ano, a pesquisa também revela que

o  número  de  brasileiros  que  já  pagaram  propina  a  entidades  públicas  cairão

chegando ao percentual de 11%%. (UOL, 2017).
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6.1 LAVA JATO

A Lava Jato é uma mega operação federal realizada no Brasil. È a maior  da

história do país e tem por premissa a investigação, e punição de todos os envolvidos

na prática de compartilhar propina para alcançar benefícios próprios.

O nome adotado  decorre  de  operações  que  no  início  visava  somente  à

investigação de alguns lava jatos e postos de gasolinas envolvidos no esquema de

propina. A operação quando iniciada não tinha a previsão da tamanha magnitude e

que  alcançaria  tais  investigações,  passando  de  postos  de  gasolina  e  atingindo

grandes empresas nacionais e internacionais como a Petrobras, empresa brasileira

com  atuações  em  todo  o  mundo  e  a  empreiteira  Odebrecht,  responsável  por

envolver várias nacionalidades nos esquemas de propinas, alcançando montantes

milionários em suborno e favorecimentos.

Com o avanço das investigações, veio às claras o envolvimento de grandes

nomes de empresas que participavam do esquema de propinas, ganhando assim

favorecimentos em licitações, com obras destinadas dentro e fora do Brasil.

A  operação  Lava  Jato  descobriu  o  envolvimento  de  figuras  com  foro

privilegiado,  políticos  que participavam do esquema de propina,  onde o dinheiro

recebido era alocado em contas no exterior, formando assim grandes organizações

criminosas.

A Lava Jato e a maior operação contra a corrupção que na atualidade  está

em pleno desenvolvimento no Brasil, expondo empresários e políticos, e trazendo a

luz da sociedade figuras de alto escalão, como senadores, deputados e, elencando

esse rol ex-presidentes da república.

A Lava Jato aponta a grande problemática da corrupção, pois se trata de um

esquema  que  tem  seu  crescimento  no  oculto,  muitas  vezes  não  se  consegue

alcançar toda a sua dimensão, também impossibilitando demonstrar o real prejuízo

que foram acarretados no decorrer dos anos.

6.2 PETROBRAS

A Petrobras era a maior empresa de economia mista do Brasil. Revelou-se

em 2010 como uma das mais poderosas empresas, estando presente em mais de

25  países.  Esse  titulo  trouxe  grande  valoração  no  mercado  de  valores  e  atraia
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diversos investidores para essa grande estatal  que tem como sócio majoritário o

governo brasileiro.(Wikipédia,2017).

No ano de 2013 após ter  tido o seu nome envolvido em escândalos  de

corrupção, a estatal passou de grande potência para a mais endividada de todo o

mundo, com um déficit de 3,8 bilhões de reais. Esse valor estava ligado a perda de

capital  e  redução  de  valor  de  suas  ações  no  mercado,  sem  contar  o  enorme

aumento de ações trabalhistas e processos tributários sofridos. (Wikipédia, 2016).

Com o avanço das investigações promovidas pela Operação Lava Jato a

Petrobras se  tornou o segundo maior  exemplo de corrupção em todo o mundo,

segundo  a  Transparência  Internacional,  ficando  atrás  somente  do  ex-presidente

ucraniano Viktor Yanukovych.

Por  estar  presente  em  vários  países,  após  as  primeiras  denúncias,  a

Petrobras  passou a  ser  alvo  de investigações,  como,  por  exemplo,  na  Holanda,

Estados Unidos e Inglaterra.

Em se tratando dos Estados Unidos a Petrobras sofreu uma ação milionária.

Foi  uma ação coletiva movida por todos os sócios investidores, que se sentiram

lesados pela empresa ao adquirirem títulos na Bolsa de Valores entre os anos de

2010  e  2014,  Tal  demanda  advém após  as  descobertas  das  propinas  pagas  e

recebidas pela empresa. (Folha de São Paulo, 2016).

Com o nome relacionado ao grande esquema de corrupção mundial e perda

de valoração de seus títulos, manifestou o interesse estadunidense de penalizar a

companhia  e  promover  tais  ações,  já  que  a  mesma  alcançou  o  topo  de

supervalorização no mercado através de meios ilícitos.

No ano de 2017 a empresa ainda sente os reflexos da descoberta de sua

ilicitude, pois ainda no segundo semestre do corrente ano apresentou uma queda

em seu lucro em 15%, essa media tem como base o mesmo período antecedente no

ano de 2016. (G1, 2016).

A  empresa  foi  usada  por  diversas  vezes  como  celeiro  de  compra  de

favorecimentos  políticos.  Com  as  investigações,  ex-diretores  foram  levados  em

reclusão, mas como mencionado anteriormente os prejuízos são incalculáveis já que

a corrupção correu nas veias da empresa por anos a fio.
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6.3 CASO ODEBRECHT

A  empreiteira  Odebrecht,  empresa  nascida  no  Brasil,  mas  que  possui

negócios em mais de 27 países, ganhou seu destaque nos holofotes do mundo de

forma extremamente negativa, já que foi associado, a um gigantesco esquema de

corrupção,  desvendado  pela  operação  Lava  Jato.  A  empreiteira  foi  acusada  de

pagar  suborno  aos  países  envolvidos  em  esquemas  fraudulentos  para  receber

vantagens em licitações de obras públicas, ganhando  direitos exclusivos em obras

nos países acusados.

Todo o esquema veio á tona após a ligação da empreiteira com serviços

realizados de maneira ilícita nos países, o que resultou na prisão de seu presidente,

Marcelo Odebrecht.

Após acordos de delação premiada que consistia em redução de pena e

outros benefícios concedidos ao delator, como por exemplo, a troca de reclusão por

pagamentos  de  multas,  o  presidente  da  companhia  revelou  um esquema muito

profundo de corrupção,  envolvendo cerca de doze países,  sendo eles a Angola,

Argentina,  Colômbia,  Equador,  Guatemala,  México,  Moçambique,  Panamá,  Peru,

República  Dominica  e  Venezuela,  também fazendo parte  desse seleto  grupo de

geografias corrompidas o Brasil.(Época, 2016).

O delator do esquema afirmou em seu depoimento que a corrupção tem

acontecido por vários anos iniciando-se no ano de 2001, ou seja, há quase 17 anos.

Com o passar  do  tempo os  atos  ilícitos  ganharam força  e  apoio,  por  parte  dos

governantes dos países envolvidos. A maioria ao contrário do que se pensa, não

eram executivos de empresas, mas sim presidentes e ex-presidentes das repúblicas

dos países envolvidos.

 Também  contava  com  o  apoio  e  a  intermediação  e  a  capacidade  de

influência do ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (LULA). Segundo a

delação de Marcelo Odebrecht,  Lula utilizava-se de sua influência para facilitar a

entrada  do  esquema  da  construtora  nos  países,  trazendo  a  memória  o  “jeito

brasileiro  de  resolver  as  coisas”  dando  a  impressão  que  a  corrupção  nessa

modalidade foi exportada do país de origem Brasil, salientando que a problemática

da corrupção esta presente muito antes do governo petista, pois o governo outrora

sob o comando do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, já se era nítida essa

prática. 
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Após a prisão Marcelo Odebrecht, o que agora se beneficia da opção de

delação premiada, entregou em seu acordo que a empresa Odebrecht tinha em seu

setor um departamento somente para pagamento de propinas. Desse setor saíam

repasses para pagamento de subornos a políticos e outros envolvidos.

Esse setor tinha todo um controle com planilhas e gráficos de repasses das

propinas, de acordo com Marcelo se fizeram repasses milionários inclusive para o

Instituto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, realizados nos anos de 2014 e

2015, no valor de R$ 4 milhões de reais o dinheiro serviria para cobrir rombos nas

contas do Instituto Lula (UOL, 2016).

Também em delação Marcelo informou que foi através de propina que foi

possível  a  compra  de  um  apartamento  para  o  ex-presidente,  em  nome  de  um

laranja. Tal imóvel que se tornou o principal alvo de investigação contra Lula, estava

em nome de terceiro e aparecia como alugado pela ex-primeira dama Marisa Letícia,

mulher do ex-presidente Lula falecida no ano de 2016.

Com a investigação vinda a partir da delação de Marcelo Odebrecht o ex-

presidente Lula tornou-se réu na Lava Jato, sendo indiciado por corrupção. Apontou-

se nas investigações que o ex-presidente comprou um apartamento e um sítio em

Atibaia na cidade de São Paulo, sem contar as enumeras doações realizadas pela

empreiteira ao seu Instituto.

Com a delação muitos outros políticos importantes e empresários acabaram

tendo os  seus nomes envolvidos na  organização criminosa e  que  acarretou em

prisões.

Informações advindas do departamento de justiça norte-americano revelou

que o setor de propina da Odebrecht fez repasses a países dos três continentes. O

valor aproximado foi de 800 milhões de dólares a funcionários dos governos para

beneficiar a empreiteira em contratos com obras, dando-lhes vantagens sobre os

demais. (A Gazeta do Povo, 2017).

As delações vindas de Marcelo  afetaram os países envolvidos de forma

extremamente  negativa,  pois  as  denúncias  levaram  ao  Banco  Nacional  de

Desenvolvimento (BNDES) suspender os investimentos realizados nesses lugares,

houve o  atraso de grandes obras que não terão previsão de retorno.

Com  as  descobertas,  os  países  envolvidos  começaram  utilizar-se  de

medidas punitivas a fim de disciplinar a empreiteira, como é o caso do Peru, país no

qual Marcelo Odebrecht afirmou ter pago em forma de propina o valor de 29 milhões
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de dólares. Ao ser informado de tal repasse de propina o governo peruano puniu a

empreiteira retirando dela a concessão que a mesma havia ganho para realizar a

obra de construção de um gasoduto que renderia para a empreiteira um montante

de 7 bilhões de dólares entre os anos de 2005 a 2014 (G1,2016).

Além da perca de contratos milionários, a empresa foi alvo de manifestações

populares como, por exemplo, a ocorrida no Peru, onde milhares de pessoas foram

às ruas pedindo o fim da impunidade dos governantes.

Por  todo  o  mundo,  envolvidos  no  esquema  milionário  da  Odebrecht

passaram  a  ser  alvos  da  justiça  internacional,  ex-ministros,  funcionários,  e  ex-

presidentes da república, como no caso do Panamá, foram presos ou indiciados

para explicações.

No Equador,  no Panamá e na República Dominicana, os governos como

medida  protetiva  e  punitiva,  decidiram  por  unanimidade  suspender  contratos  e

proibir qualquer participação futura da empresa Odebrecht em licitações em seus

países. Da mesma forma a empresa não pode mais participar de nenhuma espécie

de  contratação  pública  nesses  países,  pois  com  a  descoberta  do  esquema  de

suborno, a credibilidade da empreiteira despencou. E isso não só no que se refere a

atos lesivos, mas também em clara referência a qualidade de suas obras, já que as

mesmas  foram  ganhas  através  de  procedimentos  não  compatíveis  com  os

permitidos pela moral e pela ética.

Além da perca de contratos e depois do nome da multinacional ir a lama, em

troca de redução de pena e favorecimentos no processo, a empresa em seu acordo,

aceitou pagar uma quantia de 3,5 bilhões de dólares aos países Brasil,  Estados

Unidos e a Suíça. Esse repasse é titularizado como uma espécie de multa, como

compensação dos atos lesivos praticados a esses países. Além da multa bilionária,

a empresa terá que pagar uma indenização de aproximadamente 59 milhões de

dólares ao Panamá e 189 milhões de dólares a República Dominicana. Todo esse

valor e em caráter indenizatório. (UOL, 2017).

          Após esse escândalo da Odebrecht, o seu ex-presidente Marcelo Odebrecht,

foi  condenado a cumprir  prisão em regime fechado,  até dia  19 de dezembro de

2017. Após essa data Marcelo cumprira pena em regime domiciliar até dia 19 de

junho de 2020. Utilizando-se de tornozeleira eletrônica. Após esse período, Marcelo

terá sua pena transferida para o regime semiaberto, quando poderá sair ás ruas,

mas terá que voltar á noite para pernoitar em sua casa. No período que estiver no
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semiaberto, o réu irá cumprir cerca de 22 horas de serviços comunitários. Somando-

se o total da punição que chega ao montante de 10 anos de condenação.

Ressalta-se que essa punição é bem razoável para quem usufruiu de seus

relacionamentos  e  contatos  empresariais  para  enriquecer  de  maneira  facilitada.

Além da condenação referente a sua liberdade, ainda existem as indenizações a

serem pagas. Marcelo reembolsará em caráter indenizatório a empresa Petrobras o

montante de R$ 73,3 milhões de reais. (EBC BRASIL, 2017).

Através da prisão e delação de Marcelo Odebrecht muitos políticos foram

indiciados e  condenados pelo  envolvimento  com o grande esquema de propina.

Acredita-se que os prejuízos causados por esse forte esquema sejam bilionários,

não  só  prejuízo  causado  ao  Brasil,  mas  também  aos  países  pelos  esquemas

afetados.

6.4 EMPRESA JBS.

A JBS nasceu no Brasil no ano de 1953, no estado de Goiás, ganhando com

o passar do tempo uma projeção internacional. A empresa obteve espaço em cerca

de  22  países  estando  presente  em  quase  todos  os  continentes.  Seu  ramo  de

trabalho  é  a  exportação  de  carne,  sendo  uma  das  suas  principais  atividades,

também envolvidas com produtos de limpeza e biodiesel.

Quando a JBS abriu seu mercado na Bolsa de Valores, sua expansão foi

estrondosa. Elevou-se as marcas do mundo nos ramos que atuava como a Friboi e a

Big  Frango.  JBS também era  responsável  por  repasses milionários  aos partidos

brasileiros nas suas campanhas, sendo uma importante mantedora. No ano de 2014

a empresa repassou aos partidos cerca de R$ 391,8 milhões de reais, uma quantia

bem razoável. (Wikipédia, 2017).

Após as delações premiadas dos executivos da empresa muitos políticos

foram  envolvidos  no  esquema  de  corrupção.  A  empresa  pagava  propinas  aos

políticos visando ganhar favorecimentos para a sua expansão no mercado nacional

e internacional. Grandes nomes da política nacional foram envolvidos, entre eles, o

nome do ex-presidente Lula da ex-presidente Dilma e do atual presidente Temer. A

revelação  do  suposto  envolvimento  de  Temer  trouxe  enorme  transtorno  para  o

governo, quase levando-o a queda.
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A JBS teve seu nome ligado ao esquema de propinas para funcionários

públicos  fiscais.  Os  mesmos  recebiam  valores  a  fim  de  autorizarem  o  mal

funcionamento dos frigoríficos pertencentes a empresa. Desse esquema surgiu a

Operação Carne Fraca, a qual detectou a má qualidade de milhares de produtos

comercializados.

Quando  o  esquema  da  JBS  foi  descoberto  a  reação  internacional  foi

imediata, já que os países afetados impuseram sanções extremamente severas aos

produtos exportados do Brasil, acarretando um prejuízo de milhões de dólares, não

só para a empresa JBS, mas também para a economia Brasileira.

Com o acordo de delação os donos da JBS aproveitaram a divulgação, pois

era previsível que iriam impactar o mercado financeiro. Usando-se da prerrogativa

de informação, os donos da empresa compraram dólares aproveitando-se de sua

estabilidade antes do anúncio das delações. A previsão do que estava por vir, foi

primordial, pois após o anúncio a moeda americana disparou. Aproveitando-se da

multiplicação  dos  milhões  de  dólares  adquiridos  e  com  a  baixa  das  ações  da

empresa os próprios proprietários compraram as ações com os dólares que foram

comprados anteriormente à alta.

Por conta dessa manobra financeira, os irmãos Joesley e Wesley Batista

passaram  de  cooperadores  nas  investigações  para  réus,  sendo  acusados  de

praticarem crime financeiro.

E após a denúncia feita pela Polícia Federal, o Ministério Público decidiu

tornar os irmãos Batistas réus, pois foram apreciadas provas que demonstraram que

os dois obtiveram um lucro de mais ou menos R$ 100 milhões e diminuição em seus

prejuízos. Os donos da JBS seguem presos desde setembro. (G1, 2017).

6.5 COMBATE A CORRUPÇÃO PELO STF

O Supremo Tribunal Federal tem ocupado vez ou outra os noticiários. Hora

como um importante  instrumento  de combate  a corrupção,  hora  como possíveis

instrumentos de impedimentos de erradicação dos mesmos atos ilícitos.

Deixando  de  lado  as  opiniões  adversas,  no  dia  02  de  junho  a  Ministra

Carmem  Lúcia,  firmou  um  acordo  de  cooperação  técnica  junto  ao  órgão  da

Transparência Internacional.
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Esse acordo permitirá a criação de importantes instrumentos de combate á

corrupção, promovendo o aperfeiçoamento das técnicas e instrumentalidades para

que os atos ilícitos sejam confrontados com maior eficácia.

Essa cooperação servirá para ser aplicada na produção e elaboração de

medidas  e  capacitação  dos  profissionais  que  estão  envolvidos  diretamente  em

situações  onde  a  técnica  e  conhecimento  são  primordiais  para  o  combate  a

corrupção nacional e internacional, profissionais como juízes e funcionários serão

treinados para aprimorarem técnicas anticorrupções.

A  cooperação  técnica  também  tem  em  suas  linhas  a  preocupação  em

relação à proteção e assistência a testemunhas internacionais, programa esse que

talvez de alguma forma possa trazer certo incentivo e segurança para que práticas

corruptas  internacionais  sejam  divulgadas  e  denunciadas.  Também  com  a

assinatura de tal termo de cooperação o Supremo pretende incentivar os cidadãos

comuns que não pertencem ao meio do judiciário a tomarem iniciativas no combate

a corrupção, em todas as camadas sociais.

Segue abaixo a cláusula do respectivo documento com a descrição da visão

do objetivo  da cooperação junto  a  Transparência  Internacional.  Esse documento

entrou em vigor no dia 2 de junho de 2017. Foi assinado pela atual presidente do

Supremo Tribunal Federal, Carmem Lúcia e José Ugaz presidente da Transparência

Internacional.

CLÁUSULA  PRIMEIRA  –  O  presente  acordo  tem  por  objeto  a
cooperação entre os partícipes para a elaboração e implementação
de  atividades  que  auxiliem  no  aprimoramento  do  sistema  judicial
brasileiro no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, em que
serão realizadas as seguintes iniciativas: Poder Judiciário Conselho
Nacional de Justiça 2/4 Termo de Cooperação Técnica – CNJ – TI i)
produção  de  estudos  de  diagnóstico  e  identificação  de  melhores
práticas nacionais e internacionais sobre a gestão do sistema judicial
e a prevenção e sanção da corrupção;  ii)  capacitação de juízes e
funcionários  do  sistema  jurídico  em  temas  anticorrupção  e
antilavagem de dinheiro – incluindo intercâmbios com outros países;
iii)  cooperação  para  a  assistência  e  proteção  a  vítimas  e
testemunhas de corrupção, com a colaboração do Centro de Apoio e
Incidência  Anticorrupção  da  Transparência  Internacional1;  iv)
desenvolvimento  conjunto  de  campanhas  de  sensibilização  e
promoção da transparência de dados e informações sobre atos de
natureza pública ou de interesse público, do combate à corrupção e
do controle social;  e v) outras ações que os partícipes acordarem
vinculadas  aos  propósitos  desta  cooperação.  TERMO  DE
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COOPERAÇÃO TÉCNICA N. 2/2017, páginas 01 e 02, publicado em
02 de junho de 2017.

Com esse termo de cooperação técnica Internacional, o Supremo Tribunal

Federal pretende que a luta contra a corrupção possa ser mais eficaz com métodos

que  iriam  ser  colocados  em  prática,  englobando  até  mesmo  os  inalcançados,

setores jurídicos e população comum.
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7 CONCLUSÃO

Buscou-se,  após  a  exposição  de  todos  os  fatos  anteriormente

demonstrados,  mostrar  como  os  países  enfrentam  essa  grande  problemática

chamada  de  corrupção.  E,  após  a  revelação  de  vários  escândalos  envolvendo

empresas nacionais e internacionais, chega-se a conclusão de que para que haja

uma erradicação da doença denominada corrupção existe uma forte necessidade de

comprometimento abrangente de toda a população.

Percebe-se que a corrupção não é exclusividade do Brasil. Por mais que por

muitos anos os veículos de comunicação se esforçassem para arraigar em nós essa

idéia, trazendo a publicidade principalmente esquemas oriundos do Brasil, hoje se

tem a plena convicção que corrupção não se detém aos limites territoriais.

A  internacionalização  da  corrupção  traz  malefícios  a  todos  os  países

envolvidos,  atrasando  assim o  desenvolvimento  econômico,  fazendo  com que  a

classe subdesenvolvida seja penalizada, enquanto o poder do alto escalão aglomera

milhares em bens econômicos sobre a carcaça da pobreza.

No início do presente trabalho foi apresentado a ideia de que a corrupção

seria um vírus, mas por que um vírus? Um vírus, porque não é algo que nasce com

ele, não pelo menos nas maiorias dos casos. Vírus é algo que se contrai, e que

pode-se facilmente ser propagado entre os demais envolvidos. Assim como o vírus

não vê  barreiras  para  contaminar  os  indivíduos,  a  corrupção não se  detêm aos

limites geográficos que lhe são impostos, pois a prática dos atos ilícitos internos

prejudicam o país envolvido. A prática do ato ilícito internacional prejudica aqueles

que nada tem a ver com sua exterritorialidade.

A corrupção praticada em solos internacionais precisa ser tratadas de forma

muito mais enérgica. A exemplo dos países europeus, os demais países têm o dever

de intensificar o combate a esse tipo de praga, pois quando uma nação aceita a

proliferação dos atos corruptos em seu solo, torna-se conivente da sua regressão

financeira, moral e ética.

Se  esconder  atrás  da  roupagem da  justificava  como um argumento  que

todos têm seu preço, não serve de aceitação para apontar a falta de preparo dos



37

países para combater e punir a infiltração de organizações econômicas carregadas

de más intenções e que servem só pra sugar o que o país tem de melhor.

Se houver uma genuína vontade por parte dos governos em desfazer os

atos denominados de suborno, organizações criminosas e lavagem de dinheiro pode

ser possível extinguir ou pelo menos diminuir essa prática no mundo. Não se pode

infiltrar a ideia que a corrupção é algo normal e aceitável, pois não e normal e nem

aceitável.

A medida mais eficaz contra a proliferação da corrupção internacional seria

um aumento na severidade da punição para aqueles que forem pegos em práticas

corruptas, não consistindo somente em punições administrativas, mas entrando de

forma ampla na esfera penal, maior aumento de pena restritiva de liberdade, pena

essa que abrangeria não só os envolvidos, mas também se estenderia a todos os

sócios pertencentes a classe econômica da referida empresa corrupta.

Aumentar as fiscalizações e maior punibilidade é uma importante ferramenta

de combate a expansão da corrupção internacional. Se todos os países de forma

una aderissem a um programa integrado de punição á corrupção extraterritorial isso

traria sobre os corruptos possivelmente um maior temor, ou seja, pensariam antes

de agir.

E em relação à corrupção interna, nota-se uma profunda necessidade de

reeducação nacional. Talvez políticas de conscientização dos impactos da corrupção

a começar por atos pequenos podem se tornar uma estratégia poderosa para que

futuros  indivíduos  que  viriam a  ser  governantes,  já  sejam reestruturados  desde

mocidade. O que se quer é que essa ideologia que todos tem a corrupção em si seja

extinta pela educação.

Relembrando a passagem bíblica que se refere ao nascimento de Lúcifer, o

próprio  diabo  descrevendo  que  o  mesmo  fora  criado  como  querubim  ungido  e

habitante  do monte  santo,  sendo  que  certo  dia  achou-se iniquidade  dentro  dele

fazendo-nos  pensar  que  o  sentimento  de  corrupção  não  foi  criado  mas  em um

momento ele surgiu por espontaneidade. Tal sentimento levou a expulsão de Lúcifer

e  uma terça  parte  dos anjos  do céu.  Sentimento  de  impureza  que levou  a  sua

decadência.

Essa característica mostra que a corrupção leva a queda do homem, pois

em sua internalização ambicionando o inalcançável a qualquer custo, o homem pode

passar  por  cima  de  seus  princípios  e  de  seus  conceitos  pessoais  e  coletivos,
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satisfazendo-se com sua realização pessoal sem considerar os malefícios aos que

englobam a massa territorial.

A  corrupção  precisa  não  ser  somente  discutida  no  campo  do  universo

abstrato,  mas sim na realidade  no plano  físico,  carregando com si  uma grande

necessidade de ser profundamente considerada como uma big praga, que saindo do

limite da metafísica não traz benefícios, pois em relação ao teste do tempo tudo o

que esta oculto pode em algum momento oportuno ser exposto.

Crianças  precisam  ser  ensinadas  em  suas  concepções  iniciais,  que  a

transparência em suas ações pode torná-las pessoas dignas e de respeito. Seres

íntegros no decorrer de suas caminhadas, pois corrupção não combina em nada

com honestidade e limpidez de caráter.

Ante tudo o que foi exposto pode se dizer que a prática da corrupção em

outras geografias já se estende por longos anos, e cabe à geração atual combater a

proliferação e impedir a continuidade dessa normalização de ilicitude.

Um governo curado, muda uma geografia doente. Crianças crescem e se

tornam governantes. Se a sociedade tratar a corrupção como algo inaceitável as

gerações vindouras serão irrepreensíveis em suas ações.
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