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Uma das explicações mais comuns para os retrocessos democráticos observados no Brasil e em diversas partes do
mundo é a percepção pública da corrupção generalizada entre os partidos políticos tradicionais – sua rejeição
teria facilitado a eleição de líderes autoritários, como Bolsonaro. A solução para o problema estaria, de acordo
com parcela expressiva da opinião pública, em supostos heróis, como o próprio Presidente e o ex-juiz e ex-
ministro Sérgio Moro que, com sua integridade e poderes extraordinários, salvariam o Brasil desse mal. Das
“rachadinhas” à “CPI da pandemia”, acumulam-se os exemplos de que tal suposta solução é equivocada. O que
temos visto, em verdade, é um processo crescente de destruição do edifício do Estado de Direito, ainda
inconcluso, erguido sobre o alicerce da Constituição Federal de 1988, do que o aparelhamento da Polícia Federal e
da Procuradoria-Geral da República são exemplos eloquentes. Afastada a ideia salvacionista, permeiam o debate
político e acadêmico outras três ordens de explicação, com suas respectivas alternativas para o problema:
instituições, cultura política e desigualdade.
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Especialmente a partir da Constituição de 1988, foi construído no Brasil um aparato institucional robusto e
complexo de prevenção e controle da corrupção, com destaque para o Ministério Público, os Tribunais de Contas,
a Controladoria-Geral da União e Leis como a da Transparência e a de Acesso à Informação, além das garantias
da independência do Poder Judiciário e da liberdade de imprensa. Se, por um lado, a descoberta de inúmeros
casos de corrupção e a persecução de agentes públicos e privados envolvidos demonstram que o sistema funciona
e, em certa medida, está amadurecendo – ao contrário do que ocorria na ditadura civil-militar iniciada com o
Golpe de 1964 –, por outro, isso também evidencia que as instituições não são suficientes para impedir que exista
corrupção nos níveis percebidos no Brasil[1].

Isso remete à discussão sobre a cultura política brasileira, sua formação a partir da colonização portuguesa, e a
persistência do patrimonialismo e do clientelismo, mesmo sob a vigência dos princípios republicanos e
democráticos da Constituição de 1988, como a legalidade, a impessoalidade, a publicidade e a moralidade na
Administração Pública. Nesse sentido, é bastante ilustrativa a existência do “Centrão” como fiador da estabilidade
de todos os Presidentes que não caíram pelo impeachment (inclusive Bolsonaro até o momento) e,
simultaneamente, protagonista de diversos escândalos de corrupção: “anões do orçamento”, “mensalão”,
“petrolão” e “orçamento secreto”. Mais do que uma patologia, o “Centrão” parece ser uma característica inata da
cultura política brasileira. O grande risco dessa análise reside no determinismo e no fatalismo, como se a
corrupção estivesse de tal forma enraizada que, por melhor que sejam as instituições, elas não seriam capazes de
impedir sua persistência, corroendo a democracia e as possibilidades de desenvolvimento socioeconômico do
país. Outro risco seria uma aposta, de certa forma ingênua, no poder transformador da educação para a
integridade e a honestidade. Evidentemente, a educação ética é importante, devendo ocorrer desde a mais tenra
idade e permear toda a vida dos cidadãos, mas seria suficiente para promover tão grande transformação na
cultura política brasileira?

Nossa hipótese é que as instituições e a educação importam, mas a chave fundamental para compreensão do
problema da corrupção no Brasil e, consequentemente, das alternativas para superá-lo ou mitigá-lo encontra-se
nas desigualdades. Não é o caso de nos rendermos ao fatalismo, mas as reformas institucionais e o tipo de
educação para a cidadania de que o Brasil precisa devem ser orientados por esse diagnóstico – a perspectiva
fundada na ética individual é insuficiente e, muitas vezes, contraproducente. Não precisamos de reformas que
fragilizem as garantias do contraditório e da ampla defesa, mas que eliminem privilégios disfarçados de direitos,
tanto no âmbito da burocracia estatal – em especial dos militares e de funcionários do sistema de Justiça – como
de agentes privados.

Nenhuma instituição de controle será capaz combater a corrupção a contento enquanto existirem, na expressão
de Marcelo Neves (1994), subcidsubcidadania e sobrecidadadania, ou, mais concretamente, uma diminuta elite
capaz de torcer o sistema político a seu favor (financiamento eleitoral lícito ou ilícito, lobby, formação da opinião
pública) – emprego aqui a ideia de corrupção não apenas no sentido estrito da tipificação penal, mas de toda
forma de “corrupção da república” – enquanto houver 14,8 milhões de desempregados, 6 milhões de
desalentados, 19 milhões de pessoas em completa insegurança alimentar e filas a espera de pedaços de ossos com
retalhos de carne. O papel da educação para a integridade, por sua vez, deverá ser o oposto da demonização
moralista da política e da exaltação de falsos heróis, ou seja, deverá se voltar para a formação da consciência
crítica da cidadania para a compreensão das causas estruturais da corrupção no Brasil.

[1] Cf. Transparência Internacional. Disponível em: Índice de Percepção da Corrupção | Transparência

Internacional (transparenciainternacional.org.br) >. Acesso em 27 jul. 2021.
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Servidores da Justiça Eleitoral preparam urnas eletronicas. Foto: Dida Sampaio / Estadão
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O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, anunciou nesta quinta feira,
12, quatro novas medidas para tornar o processo eleitoral mais transparente e confiável em meio à onda de
desinformação que cerca o assunto. A ação ocorre dois dias após a derrota do presidente Jair Bolsonaro na
votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do voto impresso na Câmara dos Deputados. Apesar de ter
fracassado ao encampar o discurso contra a urna eletrônica, Bolsonaro continua colocando em xeque a segurança
do sistema e a realização de eleições em 2022.

Diante dos constantes ataques que o sistema de votação eletrônico tem sofrido, a Justiça Eleitoral tornará público
o acesso a alguns mecanismos de auditabilidade da urna, como a inserção dos programas, a inspeção do código-
fonte, o teste de integridade do dispositivo e ainda vai estimular a presença de fiscais independentes no TSE para
atestarem a confiança em cada uma das etapas.

“No início da sessão, expliquei às pessoas de boa-fé que o TSE é contra o voto impresso porque ele faria mal à
democracia e ao sistema eleitoral. Anunciei providências para aumentar a transparência e o acompanhamento
por parte dos partidos e da sociedade”, escreveu Barroso em uma rede social.

Dentre as medidas anunciadas, o tribunal eleitoral apresentou a possibilidade de partidos políticos, técnicos e
especialistas inspecionarem os códigos-fonte (programa instalado na urna que permite a computação do voto e a
totalização do resultado) um ano antes da realização das eleições. A partir de 1º de outubro deste ano*,* os
interessados poderão comparecer ao tribunal para acompanhar o processo desde o início. Anteriormente, a
inspeção só podia ser realizada seis meses antes do pleito.

Outra novidade apresentada pela Justiça Eleitoral na tentativa de despistar os boatos e notícias falsas que
envolvem a votação eletrônica é a possibilidade de os partidos políticos participarem como fiscais do processo de
inserção dos programas computacionais na urna. O convite aos dirigentes e filiados partidários tem a intenção de
garantir que os envolvidos verifiquem que o software utilizado é o mesmo que foi assinado digitalmente e lacrado.

“A realidade é que os partidos não compareciam, nem indicavam seus técnicos. Assim foi nas Eleições de 2016,
nas Eleições de 2018, nas Eleições de 2020: nenhum partido compareceu para fiscalizar. Alguém poderia
imaginar que é desídia dos partidos, mas não. Era a confiança que tinham no sistema e, por isso, nem se sentiam
obrigados a vir aqui ver como estava sendo feito”, disse Barroso.

O conjunto de medidas inclui também um estudo em desenvolvimento pela Secretaria de Tecnologia do TSE, cujo
objetivo é aumentar o número de urnas eletrônicas auditadas às vésperas das eleições no teste de integridade. O
procedimento consiste na escolha de cem urnas aleatoriamente para serem submetidas a uma simulação de
votação em que são coletados os votos dos eleitores também em cédulas de papel para contrastar com os registros
contidos na urna. O presidente do TSE frisou que o processo é realizado em ambiente controlado, com uso de
câmeras, e que nunca houve divergência entre o resultado das urnas e dos registros em papel.

Por fim, o tribunal eleitoral anunciou a criação de uma comissão fiscalizadora formada por instituições públicas e
cidadãos que terá o papel de acompanhar dentro do TSE cada etapa da preparação das urnas. O objetivo é que os
envolvidos entendam como funciona o processo eleitoral em suas variadas fases de execução.
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