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 Segundo dados da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 
(FIESP), o Brasil perde, todos os anos, em razão da corrupção, 2,3 por cento 
do seu PIB. Algo em torno de 100 bilhões de reais ao ano. Quatro vezes 
mais do que todos os recursos públicos direcionados ao maior programa de 
complementação de renda do mundo, o bolsa família, que já beneficia mais 
de 15 milhões de famílias em todo o pais.

 Esse o impacto econômico. Mas a corrupção não traz resultados 
desastrosos só à economia. Os impactos sociais são imensos. Em razão 
da corrupção, serviços essenciais como saúde e educação deixam de ser 
prestados com a qualidade necessária. Dados da Controladoria Geral da 
União - CGU, coletados a partir dos relatórios de fiscalização realizados, 
evidenciam que justamente esses serviços, saúde e educação, são os 
mais atingidos pelo desvio de recursos públicos. 25% por cento da verba 
direcionada pela União aos municípios brasileiros, em ambas as áreas, não 
chega aos seus destinos finais. Por isso, faltam merenda, escolas adequadas 
para o ensino e o aprendizado, educadores bem pagos e estimulados. 
Faltam hospitais, postos de saúde, médicos, exames e medicamentos.

 Ainda segundo a CGU, 4 em cada 5 municípios brasileiros 
fiscalizados apresenta irregularidades graves na aplicação de recursos 
públicos. Tudo isso contribui para que, apesar de sermos a 8ª. economia 
do mundo, no Índice de Desenvolvimento Humano-IDH o Brasil ocupe, 
apenas, a distante posição de número 79, perdendo, inclusive, para outros 
10 países da América latina.

Apresentação

A corrupção e seus impactos 
econômicos, sociais, culturais 
e institucionais
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 Mas para além desses prejuízos econômicos e sociais, a corrupção 
causa, também, significativos impactos culturais e institucionais.

 A sucessão de escândalos na vida política nacional, sem que 
ocorram punições rápidas e adequadas à gravidade dessas ações, estimula 
a compreensão, no seio da sociedade brasileira, de que o crime compensa, 
dificultando a plena afirmação dos princípios éticos fundamentais à 
consolidação dos países desenvolvidos e democráticos.

 Assim, os mais importantes institutos de pesquisa coletaram em 
nosso pais, nos últimos anos, dados preocupantes.

 O Ibope, ao listar 10 condutas antiéticas graves, perguntou aos 
entrevistados se eles as cometeriam se estivessem no poder público. 
Detectou, assim, que 75 por cento dos ouvidos - 3 em cada 4 das pessoas 
entrevistadas portanto -, afirmou que sim, ou seja, que se tivessem 
oportunidade fariam exatamente aquilo que condenam na vida pública 
nacional.

 O Data Folha identificou, por sua vez, que 36 por cento dos 
brasileiros reconheceu já haver pago propina, enquanto que 27 por cento 
disse já haver recebido troco a maior e não devolvido. Na mesma linha, 
a UNB apurou que 50 por cento dos brasileiros contrataria parentes se 
fossem servidores públicos e que 20 por cento dos nacionais não vê nada 
de errado em levar material do trabalho - bens públicos - para casa.

 O Brasmarket, por fim, ao dar duas opções aos pais brasileiros 
nos tempos atuais, descobriu que a cada 6 grupos de pais ouvidos, apenas 
dois estão optando por educar seus filhos para serem honestos, enquanto 
que o dobro, 4 grupos, têm escolhido a opção de educar seus filhos para 
serem espertos e sonegadores.

 Por fim, os impactos institucionais. A corrupção mina a confiança 
dos brasileiros nas instituições do pais e no próprio funcionamento na 
democracia. Cerca de 70 por cento da população em nosso pais não 
vem participando de qualquer tipo de associação de caráter político ou 
social. Mais de 30 por cento dos eleitores já não comparece às urnas ou 
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a questão afeta à ilegitimidade ativa do Ministério 
Público para a execução da pena de multa: 
Deformação de uma alteração legislativa ou mero 
pragmatismo?

10. Espaço Centros de Apoio
A ADI 1.842/RJ e a Lei 13.089/2015: novos 
paradigmas jurídicos para as Regiões Metropolitanas 
brasileiras?

A busca domiciliar de drogas e a apreensão de 
direitos fundamentais

vem votando em branco ou nulo. E o Brasil já é um dos países do mundo 
em que o povo menos confia na democracia, segundo levantamentos 
realizados pelo instituto chileno latinobarômetro.  Pouco mais de 40 por 
cento dos brasileiros não abre mão do regime democrático; 20 por cento 
dos brasileiros já prefere um regime autoritário e, para outros 20 por 
cento, tanto faz.

 Nesse quadro, de corrupção endêmica ou sistêmica e de 
descrédito do povo para com as instituições do país, não é difícil perceber 
que medidas pontuais, legislativas ou judiciais, apesar de importantes, 
não têm o condão de modificar essa triste realidade.

 Somente uma ampla mobilização nacional, um plano estratégico 
de prevenção e combate à corrupção de longo prazo, que una órgãos 
públicos e sociedade civil organizada, empresas, instituições de ensino 
e religiosas, além dos meios de comunicação, pode fazer a diferença e 
alterar esse quadro.

 Foi com esse intuito que o Conselho Nacional do Ministério 
Público reuniu, no final de 2014, em sua sede, em Brasília, representantes 
dos mais diversos ramos do Ministério Público brasileiro para discutir uma 
estratégica nacional de atuação que confira ao Ministério Público, pela sua 
capacidade de articulação com os mais diversos atores, públicos e sociais, 
posição de destaque nesse esforço nacional, nessa cruzada cívica, em 
favor da ética, da transparência e da boa aplicação dos recursos públicos.

 É hora, portanto, de unir e capacitar o Ministério Público brasileiro 
para enfrentar esse que é um dos maiores desafios do país na atualidade: 
vencer a guerra contra a corrupção!

Fábio George Cruz da Nóbrega 
Procurador Regional da República da 5ª Região

Conselheiro Nacional do Conselho Nacional do Ministério Público


