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O fenómeno da corrupção confunde-se com o aparecimento das primeiras estruturas organizadas, próprias das
cidades.

Nas civilizações antigas há vários relatos de governantes que se deixaram corromper e que favoreceram
interesses privados, em vez de prosseguirem o interesse público.

A prática deste tipo de crime tem milhares de anos e surgiu muito antes de existirem conceitos como esquerda ou
direita. 

O apelo pela obtenção ilegítima do vil metal é algo que não se pode ligar a uma corrente política ou ideológica.

Há culturas onde a corrupção é melhor tolerada que outras.

Nos países do Norte da Europa, a simples suspeita da prática de um crime deste género é suficiente para afastar
um político da vida pública.

Nos países de matriz latina, a realidade é bem diferente.

Nestes, alguns políticos foram condenados, mas voltaram a ser eleitos, pois a comunidade entende que o
aproveitamento de um cargo público para benefício próprio não é algo de muito censurável.

Um político brasileiro chegou mesmo a apresentar-se a eleições com o seguinte slogan " roubo, mas faço obra".

No fundo, o que está por detrás desta expressão é a ideia que todos os políticos se aproveitam do seu cargo, mas
uns desenvolvem um trabalho que favorece as populações e outros não.

Durante muitos anos, o cidadão português não se preocupou com a criminalidade económica.
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No tempo áureo dos fundos comunitários, a população até tinha o entendimento generalizado que a fraude para

obtenção de subsídios europeus era benéfica para o país.

No fundo, o que grande parte da comunidade pensava é que se tratava de enganar a Europa.

O aparecimento da crise do sub-prime de 2008, a falência sucessiva de diversas instituições bancárias, as perdas

astronómicas da bolsa portuguesa, o aumento brutal de impostos e os cortes nos salários, pensões e benefícios

sociais, levaram a uma mudança radical de mentalidades.

Nos últimos anos, os portugueses começaram a perfilhar a opinião que grande parte da situação desfavorável do

país se deve a práticas corruptas. 

Por essa razão, neste momento existe um consenso em como é prioritário combater a corrupção.

O Ministério Público português tem investigado e acusado políticos de esquerda e de direita, actuando de acordo

com os elementos de prova existentes nos processos, pelo que nenhum partido poderá afirmar que aquele actua

de forma selectiva e com intuitos políticos.

Passar a ideia para a opinião pública de que alguns processos judiciais onde se investiga a criminalidade

económica são combates políticos da esquerda contra a direita ou vice-versa, é algo que poderá afectar o combate

à corrupção e a própria sanidade do Estado de Direito Democrático.

Todos os cidadãos são iguais perante a Lei e, por essa razão, deverão responder pelos seus actos,

independentemente do partido a que pertençam.

Não é possível continuar a defender posições de que quando o Ministério Público acusa um adversário de um

determinado partido fez-se justiça e quando deduz acusação contra alguém próximo do mesmo se trata de uma

cabala.

Este tipo de argumentação, próxima do fervor clubístico, mina a confiança da comunidade no sistema judiciário e

legitima práticas corruptas.

Tal como em Portugal, a grave crise económica que assola o Brasil, também levou a uma menor tolerância para

com a corrupção.

Em Dezembro passado, em Lisboa, o Dr. Roberson Pozobon, procurador da operação Lava Jacto, esteve presente

numa conferência para comemorar o dia internacional do combate à corrupção.

Nesse evento, o mesmo teve oportunidade de explicar detalhadamente o processo, em que foram investigados

dezenas de indivíduos suspeitos de terem prejudicado a Petrobras em verbas astronómicas.

A exposição em causa revelou documentos bancários e depoimentos de testemunhas verdadeiramente

esclarecedores, bem como explicou os mecanismos e procedimentos de actuação dos arguidos.


