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“Há corrupção quando se obtém alguma coisa 
que não é devida, através do favorecimento 

daquele que a fornece. Há corrupção da parte 
do candidato que paga pelos votos do eleitor. 
Há corrupção da parte do particular que 

obtém um favor do funcionário [público] em 
troca de dinheiro. Mas, quando os 

funcionários lançam mão do tesouro do 
Estado por sua própria conta, não há 
corrupção, há roubo.” 

(Toqueville) 

 

 

 



 
 

 

RESUMO: 

  

  

A corrupção é um fenômeno que acomete a democracia e a gestão pública, 

deslegitimando governos, inviabilizando o desenvolvimento econômico e enfraquecendo as 
políticas sociais e a visão de mercado do país. Dessa forma, a corrupção irrompe como um 
fator limitador de benefícios para a cidadania, acarretando enormes prejuízos à população. Em 

meio à grave crise econômica que assola o Brasil, institutos capazes de increme ntar as receitas 
da União sem afetar sobremaneira os cidadãos despontaram como a solução mais viável ao 

desenvolvimento econômico. Assim, buscou-se definir o papel dos mecanismos de 
recuperação de verbas públicas desviadas em decorrência da corrupção e a aplicação dos 
mesmos no âmbito da Operação Lava Jato, responsável pelo maior ressarcimento aos cofres 

públicos por vias policiais. 

 

Palavras-chave: corrupção, receita, Lava Jato, recuperação de recursos, desvio de verbas, 

Direito Financeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SUMMARY 

 

 

Corruption is a phenomenon that affects democracy and public management; it can 

delegitimize governments, make economic development unfeasible and weaken a country's 
social policies and market vision. In this way, corruption acts as a limiting factor to the 
benefits of citizenship, which can cause enormous damage to the population. In the midst of 

the severe economic crisis in Brazil, institutes capable of increasing the Union's revenues 
without affecting the citizens have emerged as the most viable methods of economic 

development. Thus, the aim of this paper was to define the role played by mechanisms for 
recovering public funds that had been diverted as a result of corruption.  These mechanisms 
were examined via their application by the Federal Police during Operation Lava Jato, which 

was responsible for the majority of reimbursements to the public coffers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RESUMEN 

 

 

La corrupción es un fenómeno que acomete la democracia y la gestión pública, 

deslegitimando gobiernos, inviabilizando el desarrollo económico y debilitando las políticas 
sociales y la visión de mercado del país. De esta forma, la corrupción irrumpe como un factor 
limitador de beneficios para la ciudadanía, acarreando enormes perjuicios a la poblac ión. En 

medio de la grave crisis económica que asolta Brasil, institutos capaces de incrementar los 
ingresos de la Unión sin afectar sobremanera a los ciudadanos surgieron como la solución 

más viable al desarrollo económico. Así, se buscó definir el papel de los mecanismos de 
recuperación de fondos públicos desviados como consecuencia de la corrupción y la 
aplicación de los mismos en el marco de la Operación Lava Jato, responsable por el mayor 

resarcimiento a las arcas públicas por vías policiales. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A corrupção é um fenômeno que acomete a democracia e a gestão pública 1 , 

deslegitimando governos, inviabilizando o desenvolvimento econômico e enfraquecendo as 

políticas sociais e a visão de mercado do país. Dessa forma, a corrupção irrompe não como 

um mal em si mesmo, mas como um fator limitador de benefícios para a cidadania, uma vez 

que nos países em que a corrupção se tornou uma prática generalizada, mesmo os projetos 

designados ao interesse público podem ser mal localizados, mal construídos e exorbitantes  

para os cofres públicos2.  

Desde o antigo Egito, até a Grécia clássica e Roma feudal, despontando em 

comunidades cristãs, muçulmanas ou hindus e perpassando sociedades capitalistas ou 

socialistas. A corrupção não é um fenômeno cultural, e, portanto, não se manifesta em crenças, 

leis ou costumes específicos. É comportamento onipotente e multifacetado, capaz de romper 

barreiras geográficas e temporais e espreitar-se em qualquer ambiente que lhe provenha suas 

necessidades3.  

No caso brasileiro, os grandes casos de corrupção política despontaram em um período 

de grave crise na estrutura organizacional do país4. Atualmente, os cofres públicos brasileiros 

sofrem com a escassez de recursos para manter o funcionamento de todo o aparato nacional. 

De acordo com os dados do Tesouro Nacional, o patrimônio líquido da União em junho de 

2017 ficou negativo em R$ 2,036 trilhões5. Em setembro de 2017, o resultado primário do 

governo central, em relação ao quantitativo despesa-receita, fechou em pouco mais de R$ 22 

                                                 
1 AVRITZER, Leonardo; FILGUEIRAS, Leonardo. Introdução. In:______. Corrupção e controles democráticos         

no Brasil. Brasília, DF: CEPAL. Escritório No Brasil/IPEA (Textos Para Discussão CEPAL-IPEA, 32), 2011. 

42p. cap. 1, p. 08. Disponível em: 

<http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=9732> Acesso em: 10 set. 2017. 
2 ROSE-ACKERMAN, Susan; CARRINGTON, Pau l D. Introduction. In:______. Anti-Corruption Policy: Can 

International Actors Play a Constructive Role. Durham, North Caro lina: Carolina Academic Press, 2013. 302 p. 

cap. 1, p.09. 
3 PAPAKOSTAS, Apostolis. The Organizat ional Bases of Corruption. In______. Civilizing the Public Sphere:   

Distrust, Trust and Corruption. Sweden: Södertörn University, 2012. 190 p. cap. 5, p. 105. 
4 SILVA, Marcos Fernandes Gonçalves da. Economia política da corrupção: um ensaio crítico. In : FUNDAÇÃO 

GETÚLIO VARGAS. Escola de Admin istração de Empresas de São Paulo. A Economia Política da Corrupção: 

O “escândalo do orçamento”. São  Paulo : EAESP/FGV/NPP – Núcleo de Pesquisas e Publicações  da Escola de 

Admin istração de Empresas de São Pau lo da Fundação Getúlio Vargas - 2015. 101 p. Art igo 1, p. 02. 

Disponível em: <https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/2976/Rel03-95.pdf> Acesso em:  

10 set. 2017. 
5 MINISTÉRIO DA FAZENDA; SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. Balanço Geral da União: 

Demonstrações Contábeis Consolidadas da União. 2º Trimestre/2017.  Brasília, 2017. Disponível em: < 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/243309/DCON_2017_Trimestre_2.pdf/d60802cf-9f03-

432d-9e16-5f2ff44cb04e> Acesso em: 03 nov. 2017. 
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milhões de reais negativo6. Em 2016, apenas sete estados da federação possuíam superávit em 

suas contas7 e desde meados da década de 1990 as transferências da União para os demais 

entes nacionais não ultrapassam os R$ 250 milhões de reais8. 

A crise que assola o país não possui data de expiração e o ordenamento brasileiro deve 

ser capaz de fomentar soluções que visem o incremento do tesouro nacional. Caso contrário, 

investimentos cotidianos, como saúde e educação, começarão a sofrer os impactos da 

contingência orçamentária9. 

Ajustes fiscais e reformas10 foram realizados com o objetivo de sanar o escoamento 

dos recursos nacionais, reduzindo os gastos públicos11. Entretanto, as medidas adotadas ainda 

não apresentaram os resultados esperados pelo governo. Dessa forma, face à insuficiência da 

retenção de despesas, uma das alternativas apresentadas foi a criação de mecanismos aptos a 

ampliar o rol das receitas da União, uma vez que elevar a carga tributária brasileira parecia 

não ser uma saída viável, em virtude dos altos índices de desemprego da população.12 

Nesse ponto, o Ministério Público Federal elaborou o projeto “10 medidas contra a 

corrupção”, o qual, apesar de não inovar no combate à crise, aprimora o aparato punitivo e 

compensatório do ordenamento jurídico brasileiro. Assim, dentre mecanismos para prevenir a 

corrupção e criminalizar o enriquecimento ilícito de agentes públicos, encontram-se alterações 

capazes de recuperar o lucro derivado do crime13. 

Segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), em caráter global, o custo 

                                                 
6 MINISTÉRIO DA FAZENDA; SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. Tesouro transparente: Gráfico 

Receita total, despesa total e resultado primário do governo central. Disponível em: < 

http://www.tesourotransparente.gov.br/visualizacoes/series -temporais> Acesso em: 03 nov. 2017. 
7 TREVIZAN, Karina. Raio X da crise nos Estados. G1 – Economia. Publicado em: 11 nov. 2016. Disponível em: 

<http://especiais.g1.globo.com/economia/2016/raio-x-da-crise-nos-estados/> Acesso em: 03 nov. 2017. 
8 MINISTÉRIO DA FAZENDA; SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. Tesouro transparente:  Gráfico 

Transferências a Estados e Municípios. Disponível em: < 

http://www.tesourotransparente.gov.br/visualizacoes/series -temporais> Acesso em: 03 nov. 2017. 
9  SENADO FEDERAL. Promulgada Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Senado Notícias 

Publicado em: 15 dez. 2016. Disponível em: < 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/12/15/promulgada-emenda-constitucional-do-teto-de-

gastos>. Acesso em: 03 nov. 2017. 
10 Como exemplos podem ser citadas a Emenda Constitucional nº 95/2016 que limita por 20 anos os gastos   

públicos e a Reforma da Previdência Social que modifica as regras de aposentadoria. 
11 SENADO FEDERAL. Promulgada Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos . Senado Notícias. 

Publicado em: 15 dez. 2016. Disponível em: < 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/12/15/promulgada-emenda-constitucional-do-teto-de-

gastos>. Acesso em: 03 nov. 2017. 
12 Estimat iva do IBGE para a taxa de desocupação é de 13% no segundo trimestre de 2017. Disponível em: 

<https://www.ibge.gov.br/> Acesso em: 03 nov. 2017. 
13 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. As 10 medidas contra a corrupção . Propostas do Ministério Público   

Federal para o combate à corrupção e à impunidade. 04 p. Disponível em: 

<http://www.dezmedidas.mpf.mp.br/campanha/documentos/resumo-medidas.pdf>  Acesso em: 03 nov. 2017. 
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da corrupção14 pode chegar a R$ 2,6 trilhões de reais por ano15. Por outro lado, um Estudo da 

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) estipula que no Brasil, o custo 

médio, por ano, da corrupção figure entre 1,38% a 2,3% do PIB nacional16 , tendo como 

referencial o índice de Percepção da Corrupção divulgado pela ONG Transparência 

Internacional17.  

Com esse montante, os investimentos federais nas áreas básicas de saúde, educação e 

segurança, por exemplo, poderiam ser ampliados18. Em conformidade com Estudo da FIESP, 

em 2008, o total desviado por meio da corrupção consistia em 27% dos gastos realizados com 

educação e 40% dos destinados à saúde. Por outro lado, o custo médio da corrupção superava 

a somatória que os Estados e a União disponibilizavam para a segurança pública19. Dessa 

forma, o dinheiro desviado pela corrupção poderia ser reincorporado e revertido como receita 

ao erário. 

Existem, hoje, no Brasil diversas formas de recuperação de ativos, como ação de 

ressarcimento de danos e ação de responsabilização por atos de improbidade administrativa20; 

acordo de leniência; confisco; BACEN-Jud para o bloqueio de ativos21; alienação antecipada 

de bens22; pagamento de multa decorrente da responsabilização administrativa das pessoas 

jurídicas e pena de perdimento de bens, valores ou direitos obtidos como proveito do crime no 

                                                 
14 Segundo o Relatório da Equipe Técnica da FIESP – Corrupção: custos econômicos e propostas de combate – 

de março de 2010, custo da corrupção é compreendido como o  “montante de recursos desviados das atividades 

produtivas para as práticas corruptas. É um custo porque reduz a eficácia de investimento.”  
15 RIBEIRO, Ivete Maria. O custo Brasil da corrupção. Jornal Estadão. Publicado em: 20 set. 2016. Disponível 

em: <http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/o-custo-brasil-da-corrupcao/> Acesso em: 09 dez. 

2017. 
16 O valor do PIB Nominal divulgado pelo IPEA no terceiro trimestre de 2017 é de R$ 1.641.368 milhões de reais. 

Dessa forma, ao  estipular que a corrupção desfalca entre 1,38% a 2,3% do PIB conclui-se que o  total desviado 

varia de R$ 22 bilhões a quase R$ 38 bilhões de reais. Disponível em: 

<http://www.ipeadata.gov.br/exibeserie.aspx?serid=38415> Acesso em: 09 dez. 2017. 
17 FIESP. Relatório Corrupção: custos econômicos e propostas de debate. Equipe Técnica DECOMTEC Área de 

Competitividade. Março de 2010. 
18 MACEDO, Fausto. Corrupção desvia R$ 200 bi, por ano, no Brasil, diz coordenador da Lava Jato. Jornal 

Estadão, São Paulo. Publicado em: 15 set. 2015. Disponível em: <http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-

macedo/corrupcao-desvia-r-200-bi-por-ano-no-brasil-diz-coordenador-da-lava-jato/> Acesso em: 03 nov. 2017.  
19 FIESP. Relatório Corrupção: custos econômicos e propostas de debate. Equipe Técnica DECOMTEC Área de 

Competitividade. Março de 2010. 
20 AQUINO, Amanda Carvalho de. O controle à prática da lavagem de dinheiro no Brasil: alguns mecanismos 

de prevenção e repressão. Disponível em: <http://www.ambito-

juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=15239> Acesso em: 10 dez. 2017. 
21 Utilizado para o bloqueio de ativos. AQUINO, Amanda Carvalho de. O controle à prática da lavagem de 

dinheiro no Brasil: alguns mecanismos de prevenção e repressão . Disponível em: < http://www.ambito-

juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=15239> Acesso em: 10 dez. 2017. 
22 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. Resultados. Disponível em: < 

http://www.justica.gov.br/sua-protecao/lavagem-de-d inheiro/enccla/principais-resultados-da-enccla-1> Acesso 

em: 10 dez. 2017. 
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caso de sua responsabilização judicial23; delação premiada e repatriação.  

Entretanto, o presente trabalho se dedica ao estudo de apenas quatros desses 

mecanismos – delação premiada, acordo de leniência, confisco e repatriação de recursos – 

escolhidos em virtude de sua importância nas atuais investigações sobre corrupção e crimes 

de colarinho branco.  

O primeiro capítulo se dedica a compreender o fenômeno da corrupção, através de 

suas facetas e conceitos, e como se apresenta dentro da estrutura jurídica brasileira. Além 

disso, propõe-se a realizar uma análise sobre a atual conjuntura econômica brasileira e a 

possível correlação da corrupção com a crise financeira do país.  

Em um segundo momento, serão abordadas as peculiaridades dos institutos 

selecionados – delação premiada, acordo de leniência, confisco e repatriação de recursos –, 

seus âmbitos de aplicabilidade, graus de eficiência e quais as normas responsáveis por 

regulamentá- los no ordenamento jurídico interno. 

Ao final, como estudo de caso, será analisada a Operação Lava Jato e como que cada 

um dos mecanismos supracitados contribuiu para esta importante recuperação de recursos aos 

cofres públicos.  

Para atingir à aludida proposta, foram compilados dados obtidos em jornais e revistas 

de circulação nacional e internacional, denúncias da Operação Lava Jato e demais 

informações disponibilizadas pelo Ministério Público Federal. Ademais, para a análise dos 

mecanismos de recuperação de ativos ilícitos foram utilizadas plataformas governamentais e 

legislações comentadas e oficiais. Por fim, como metodologia para o estudo da corrupção e 

seus impactos econômicos, recorreu-se a doutrinas e estudos acadêmicos nacionais e 

internacionais, bem como relatórios técnicos e sites do governo federal.  

Destaca-se que o objetivo primordial do presente trabalho é analisar a recuperação de 

ilícitos derivados da corrupção com espeque na delação premiada, acordo de leniência, 

repatriação e confisco, e como esses mecanismos foram utilizados pela Operação Lava Jato. 

Almeja-se verificar com os resultados se o montante recuperado pelos mesmos afetará o 

orçamento brasileiro e se sua eficiência poderá auxiliar no combate à corrupção. 

                                                 
23 BRASIL. Lei nº 12.846 de 1º de agosto de 2013. Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de 

pessoas jurídicas pela prática de atos contra a admin istração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras 

providências. Diário Oficial [da] República do Brasil, Brasília , D.O.U. de 02/08/2013, p 1. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm> Acesso em: 10 dez. 2017. 
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2. ANÁLISE DA CORRUPÇÃO E DOS IMPACTOS ORÇAMENTÁRIOS NO BRASIL 

 

2.1. O QUE É CORRUPÇÃO: 

 

Como fenômeno versátil, o conceito de corrupção transmuta-se ao mesmo tempo em 

que a sociedade adquire novas formas e valores. Por ser comportamento exclusivo do ser 

humano, a corrupção incorpora as características do homem daquele tempo e lugar, 

adequando-se às inovações tecnológicas e intelectuais de cada época24. 

 Seu significado pode sofrer modificações de sociedade para sociedade, mas em 

nenhuma delas o termo vem desprovido de conotação nefasta. Proveniente do latim 

“corruptus” 25 , corrupção representa, dentre outras acepções, depravação, desmoralização, 

sedução, suborno26. 

Tendo em vista a utilização crescente do vocábulo, diversos autores empreenderam 

esforços na tentativa de desmistificar a essência do termo e elaborar um conceito amplamente 

aceito. Todavia, por ser uma conduta historicamente mutável, existe uma grande dificuldade 

em se definir o que seria corrupção: 

 

Embora exista um crescente corpo de literatura sobre o  tema "corrupção", que 

aborda o seu escopo, eficiência e efeitos para detê-la, não existe uma definição  

universalmente aceita do conceito. Como um termo polít ico, é  um conceito 

particularmente potente que define um oponente como não confiável.(...) No direito  

penal, a  corrupção é frequentemente identificada com o suborno. O significado do  

suborno, porém, não está fixado, e uma série de acordos recíprocos podem ser 

aceitáveis sem constituir um crime. (tradução livre)27 

                                                 
24 AVRITZER, Leonardo et al. (Org.) Corrupção: ensaios e crít icas. 2ª ed. Belo  Horizonte, Editora UFMG, 2012. 

503p.  
25 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Corrupção. Plenarinho, Portal da Câmara dos Deputados. Publicado em: 09 

jan. 2017. Disponível em: < https://plenarinho.leg.br/index.php/glossary/corrupcao/> Acesso em: 24 jun. 2017. 
26 FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. Escola de Administração de Empresas de São Paulo. A definição e a 

localização histórica do conceito de corrupção. In:______. A Economia Política da corrupção : O “escândalo 

do orçamento”. São Pau lo: EAESP/FGV/NPP – Núcleo de Pesquisas e Publicações da Escola de 

Admin istração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas – 2015. 101 p. Cap 2, p. 08. Disponível 

em: < http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/2976/Rel03 -

95.pdf?sequence=1&isAllowed=y> Acesso em: 03 nov. 2017. 
27 HENNING, Peter J.; RADEK, Lee J. Introduction. In:_____. The prosecution and defense of public corruption: 

The law and legal strategies. New York: Oxford  University Press, 2011. 481p. Cap. 1, p. 01.  “While there is a 

growing body of literature on the topic of “corruption” that addresses its scope, effect, and efforts to deter it, 

there is no universally accepted defin ition of the concept. As a political term, it is a part icularly potent concept 

that defines an opponent as untrustworthy. (...) In the criminal law, corruption is frequently identified with  

bribery. The meaning of bribery itself is not fixed, however, and a number of reciprocal arrangements may be 

acceptable without constituting a crime”.  
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Apesar de não possuir um conceito universal, a corrupção é frequentemente associada 

a obtenção ou oferecimento ilegal de benefícios em busca de proveito próprio. Dessa forma, 

poderia ser compreendida como a relação existente entre, ao menos, dois indivíduos que são 

corrompidos (corrupção passiva) ou corrompem outrem (corrupção ativa) a partir de uma 

transmissão de bens ou dinheiro realizada “fora das regras do jogo econômico stricto sensu”28. 

A corrupção pode apresentar-se em relações privadas ou públicas, envolvendo ora 

agentes públicos (políticos e funcionários públicos), ora particulares. Em ambas, a corrupção 

é censurável, no entanto, nos casos em que envolve a esfera pública, tal prática passa a ser 

inadmissível, uma vez que a res pública29 se transforma em mecanismo para auferir ganhos 

pessoais30. 

Durante o Império e a Primeira República, as acusações de corrupção direcionavam-se 

aos sistemas, monárquico ou republicano, posto que os que a eles se opunham recriminavam a 

forma como o próprio sistema deixava de fomentar a coisa pública. Entretanto, doravante o 

governo de Vargas em 1945, as acusações de corrupção passaram a direcionar-se ao indivíduo 

causador do desvio de dinheiro público, de forma a impedir um ciclo predatório do bem 

coletivo31. Assim, se no passado, corrupto era o sistema, hoje, corrupto é o homem32. 

 

Corrupção polít ica, como tudo mais, é fenômeno histórico. Como tal, ela é antiga e 

mutante. Os republicanos da propaganda acusavam o sistema imperial de corrupto e 

despótico. Os revolucionários de 1930 acusavam a Primeira República e seus 

políticos de carcomidos. Getúlio Vargas foi derrubado em 1954 sob a acusação de ter 

criado um mar de lama no Catete. O golpe de 1964 foi dado em nome  da luta contra 

a subversão e a corrupção. A ditadura militar chegou ao fim sob acusações de 

corrupção, despotismo, desrespeito pela coisa pública. Após a redemocratização, 

                                                 
28 FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. Escola de Administração de Empresas de São Paulo. A definição e a 

localização histórica do conceito de corrupção. In:______. A Economia Política da corrupção : O “escândalo 

do orçamento”. São Pau lo: EAESP/FGV/NPP – Núcleo de Pesquisas e Publicações da Escola de 

Admin istração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas – 2015. 101 p. Cap 2, p. 08. Disponível 

em: < http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/2976/Rel03 -

95.pdf?sequence=1&isAllowed=y> Acesso em: 03 nov. 2017. 
29 Coisa pública. Coisa do povo. 
30 FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. Escola de Administração de Empresas de São Paulo. A definição e a 

localização histórica do conceito de corrupção. In:______. A Economia Política da corrupção : O “escândalo 

do orçamento”. São Pau lo: EAESP/FGV/NPP – Núcleo de Pesquisas e Publicações da Escola de 

Admin istração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas – 2015. 101 p. Cap 2, p. 08-09. 

Disponível em: < http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/2976/Rel03 -

95.pdf?sequence=1&isAllowed=y> Acesso em: 03 nov. 2017. 
31 CARVALHO, José Murilo de. Passado, presente e futuro da corrupção brasileira. In: AVRITZER, Leonardo et 

al (Org.). Corrupção: ensaios e críticas. 2ª ed. Belo Horizonte. Ed itora UFMG, 2012. 503p. Seção II: 

Corrupção, História e Cultura. p. 200-201.  
32 CARVALHO, José Murilo de. Passado, presente e futuro da corrupção brasileira. In: AVRITZER, Leonardo et 

al (Org.). Corrupção: ensaios e críticas. 2ª ed. Belo Horizonte. Ed itora UFMG, 2012. 503p. Seção II: 

Corrupção, História e Cultura. p. 200-201. 
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Fernando Collor fo i eleito em 1989 com a promessa de caça aos marajás e foi 

expulso do poder por fazer o que condenou. De 2005 para cá, as denúncias de 

escândalos surgem com regularidade quase monótona33 

 

 Destaca-se que no momento em que a corrupção passou a ser uma prática ligada ao 

homem e não mais ao governo, as questões de ética e de moralidade passaram a incidir não 

mais sobre um sistema, mas sobre um ser humano. Dessa forma, a conduta corruptiva levaria 

à percepção de sentimentos de vergonha e de quebra de confiança relativos àquele que 

praticou o ato corrupto. 

 Nesse ponto, a corrupção interfere diretamente na vida em sociedade, uma vez que, 

segundo Papakostas, a confiança é considerada uma característica imprescindível para a vida 

em sociedade e sua ausência pode ocasionar uma distorção na funcionalidade da vida social34. 

 A confiança configuraria, então, uma espécie de subterfúgio dos “laços morais fracos” 

que, aliada às normas e regras naturais de convivência constituiriam os pré-requisitos para a 

continuidade da vida social. Quando há um rompimento desses “laços morais fracos” devido a 

uma quebra de confiança, atitudes éticas e compromissos mútuos são menosprezados e cada 

indivíduo vive e se preocupa apenas com si mesmo. Assim, a corrupção seria um malefício 

para todas as esferas de uma vida em sociedade, resultando em um detrimento do coletivo em 

prol do benefício próprio35. 

 No cenário atual, a corrupção passa a ser compreendida como uma afronta à 

conjuntura política do próprio sistema de governo, ainda que analisada sob o prisma 

individual. Isto posto, a corrupção ofenderia o próprio Estado Democrático de Direito, 

responsável por propiciar as garantias e direitos fundamentais preconizados na Carta Magna 

de 198836, impactando não apenas o cenário político, mas também a própria dignidade da 

pessoa humana: 

 

Corrupção significa não que alguém fo i furtado, mas significa que uma sociedade 

                                                 
33 CARVALHO, José Murilo de. Passado, presente e futuro da corrupção brasileira. In: AVRITZER, Leonardo et 

al (Org.). Corrupção: ensaios e críticas. 2ª ed. Belo Horizonte. Ed itora UFMG, 2012. 503p. Seção II: 

Corrupção, História e Cultura. p. 200-201. 
34  PAPAKOSTAS, Apostolis . Civ ilizing Trust. In:_______. Civilizing the Public Sphere: Distrust, Trust and 

Corruption. Sweden: Södertörn University, 2012. 190p. cap. 1, p. 01. 
35  PAPAKOSTAS, Apostolis . Civ ilizing Trust. In:_______. Civilizing the Public Sphere: Distrust, Trust and 

Corruption. Sweden: Södertörn University, 2012. 190p. cap. 1, p. 01. 
36 CARVALHO, José Murilo de. Passado, presente e futuro da corrupção brasileira. In: AVRITZER, Leonardo et 

al (Org.). Corrupção: ensaios e críticas. 2ª ed. Belo Horizonte. Ed itora UFMG, 2012. 503p. Seção II: 

Corrupção, História e Cultura. p. 200-202. 
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inteira fo i furtada, por uma escola que não chega, pelo posto de saúde que não se 

tem, pelo saneamento básico que centenas de cidades não têm, exatamente pelo 

escoadouro dessas más práticas.37 

 

A corrupção conseguiu vencer barreiras geográficas e temporais, espreitando-se em 

todo e qualquer formato de governo, seja ele tirano ou democrático. Entretanto, segundo  

Tocqueville, citado pela Fundação Getúlio Vargas38, a corrupção pode ser tolerada em um 

governo tirano, uma vez que privilégios, prerrogativas e dominação são conceitos inerentes a 

esse sistema. Por outro lado, em uma democracia a corrupção é prática inaceitável, visto que 

seus dirigentes, por serem eleitos pelo povo, devem representá-lo e não afrontá- lo39, figurando 

como uma espécie de “população em miniatura”40. Outrossim, um governo democrático deve 

ser compatível com os ideais de igualdade de condições e liberdade política, contudo, nos 

países em que impera a prática corrupta, não se vislumbram preocupações com o interesse 

público, visto que cabe ao egoísmo ditar as regras do sistema. 

Por fim, é importante frisar que por ser comportamento recorrente ao ser humano, a 

corrupção não é questão que assola somente a nação brasileira, sendo encontrada inclus ive em 

países com governos historicamente confiáveis, como a Suécia, ou em países europeus, com 

economia mais desenvolvidas, como a Grécia 41 . Conforme preconiza Peter Varga, 

coordenador regional da ONG Transparência Internacional para a Europa e Ásia Centra l, 

países que encontram-se no topo do ranking de indicador global da corrupção não estão 

imunes a essa prática, entretanto, os casos que despontam na mídia são exceções à regra42. 

                                                 
37  SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ministra Cármen Lúcia, em sessão plenária de julgamento da AP 

470/STF. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=236494> 

Acesso em: 25 jun. 2017. 
38 FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. Escola de Administração de Empresas de São Paulo. Resumo. In:______. 

A Economia Política da corrupção: O “escândalo do orçamento”. São Paulo: EAESP/FGV/NPP – Núcleo de 

Pesquisas e Publicações da Escola de Admin istração de Empresas de São Pau lo da Fundação Getúlio Vargas – 

2015. 101 p. Resumo, p. 02. Disponível em: < 

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/2976/Rel03-95.pdf?sequence=1&isAllowed=y> 

Acesso em: 03 nov. 2017. 
39 FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. Escola de Administração de Empresas de São Paulo. Resumo. In:______. 

A Economia Política da corrupção: O “escândalo do orçamento”. São Paulo: EAESP/FGV/NPP – Núcleo de 

Pesquisas e Publicações da Escola de Admin istração de Empresas de São Pau lo da Fundação Getúlio Vargas – 

2015. 101 p. Resumo, p. 02. Disponível em: < 

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/2976/Rel03-95.pdf?sequence=1&isAllowed=y> 

Acesso em: 03 nov. 2017. 
40 JASMIN, Marcelo Santus. Tocqueville. In: AVRITZER, Leonardo et al. (Org.). Corrupção: ensaios e críticas. 

2ª ed. Belo Horizonte, Editora UFMG, 2012. 503 p. Seção 1: Teoria polít ica e corrupção. Ensaio sobre 

Tocqueville. p. 62. 
41 PAPAKOSTAS, Apostolis. What states do people trust and how do they emerge?. In:_______. Civilizing the 

Public Sphere: Distrust, Trust and Corruption. Sweden: Södertörn University, 2012. 190p. cap. 4, p. 80. 
42 MILHORANCE, Fláv ia. Oito lições de combate à corrupção que a Dinamarca pode dar ao Brasil . BBC 
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Isto posto, ainda que diversas as experiências no combate à corrupção, a mesma é 

comumente enquadrada como um dos grandes males que assolam qualquer sistema político 

organizado: 

A corrupção de funcionários públicos é um dos problemas mais graves em qualquer 

sistema polít ico organizado. A Constituição dos EUA descreve dois crimes 

especificamente como base para o impeachment: traição e suborno. Ambos vão ao 

cerne da legitimidade do governo, um procurando minar, diretamente, o outro por 

subterfúgio através do uso indevido de recursos para benefício pessoal43. 

 

No que tange ao Brasil, a corrupção passou a ser tipificada em suas variadas aparições 

na vida em sociedade. Caso compreendida em sentido amplo, a corrupção pode abarcar 

diversas hipóteses de crimes presentes no ordenamento jurídico pátrio. Assim, são detentores 

de traços corruptivos os seguintes crimes: Inserção de dados falsos em sistemas de 

informações (art. 313-A, CP), crimes de responsabilidade de prefeitos e vereadores (art. 1º, 

Decreto-Lei nº 201/67), improbidade administrativa (art. 9º, Lei nº 8.429/92), prevaricação 

(art. 319 e 319-A, CP), violação de sigilo funcional (art. 325, CP), corrupção ativa (art. 333, 

CP), corrupção passiva (art. 317, CP), facilitação de contrabando ou descaminho (art. 319, 

CP), emprego irregular de verbas ou rendas públicas (art. 315, CP), peculato  (art. 312, CP), 

modificação ou alteração não autorizada de sistema de informação (art. 313-B, CP), corrupção 

ativa em transação comercial internacional (art. 337-B, CP), tráfico de influência (art. 332, 

CP), advocacia administrativa (art. 321, CP), crimes da Lei de licitações (art. 89, Lei nº 

8.666/93), corrupção eleitoral (art. 299, CP), concussão (art. 316, CP) e condescendência 

criminosa (art. 320, CP)44. 

Entretanto, os sujeitos “corruptor” e “corrompido” aparecem apenas nos crimes de 

corrupção passiva, preconizado no art. 317 do Código Penal, e corrupção ativa, disposto no 

art. 333 do mesmo diploma, sendo considerados como as principais acepções de corrupção 

                                                                                                                                                         
Brasil. Publicado em: 27 jan. 2016. Disponível em: 

<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/01/160126_dinamarca_corrupcao_fm_ab> Acesso em: 13 nov. 

2017. 
43 HENNING, Peter J.; RADEK, Lee J. Introduction. In:_____. The prosecution and defense of public corruption: 

The law and legal strategies. New York: Oxford University Press, 2011. 481p. Cap. 1, p.  02. “The corruption 

of public officials is one of the most serious offenses in any organized political system. The U.S. Constitution 

describes two crimes specifically  as the basis for impeachment: treason and bribery. Both go to the core of the 

government’s legitimacy, one seeking to undermine it  direct ly, the other by subterfuge through the misuse of 

office for personal benefit.”  
44  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Tipos de corrupção. MPF Combate à Corrupção. Disponível em: 

<http://combateacorrupcao.mpf.mp.br/tipos -de-corrupcao> Acesso em: 23 jun. 2017. 
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presentes no sistema penal brasileiro45.  

O presente estudo terá seu enfoque circunscrito aos crimes de corrupção passiva e 

ativa, visto que são os dispositivos mais recorrentes nas denúncias e sentenças da Operação 

Lava Jato46, evidenciando um sucessivo enquadramento dos réus nesse âmbito normativo-

jurídico. Outrossim, devido ao peso político relacionado a esses tipos penais, a sua gravidade 

para com o mercado globalizado e o enfraquecimento do Estado, resta evidente a necessidade 

de uma abordagem específica acerca de seus malefícios para a economia nacional. 

 

2.2. CORRELAÇÃO DA CRISE COM A CORRUPÇÃO 

 

 A despeito de encontrar-se entre as vinte maiores economias do mundo 47  e ser 

intitulado como “mercado de crescimento”48 , o Brasil enfrenta sérios problemas internos, 

principalmente no que tange à economia e à política. Economicamente instável, o país 

alcançou o 16º lugar no ranking do Índice de Confiança do Investimento Externo Direto em 

2017, decaindo pela terceira vez consecutiva49. Por outro lado, com o quarto impeachment da 

história do país50, a política brasileira atinge níveis críticos de fragilidade.  

 Aliado a essa conjuntura, o Brasil perpassa um ciclo de escândalos de corrupção que 

abarca atores dos mais variados âmbitos de poder do Estado. Em 2006, membros do 

Congresso Nacional estiveram envolvidos no mensalão 51, em 2017 o presidente Michel Temer 

                                                 
45 SOBRINHO, Rogério de Souza Alves. O Tratamento Jurídico-Penal da Corrupção Administrativa no Código 

Penal Brasile iro. In:_____. O Tratamento Jurídico-Penal da Corrupção Administrativa sob a Perspectiva do 

Direito Comparado. 15 p. cap. 03, p. 4. Disponível em: 

<https://periodicos.ufrn.br/transgressoes/article/download/6961/5359 > Acesso em: 11 dez. 2017.  
46 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Denúncias. Caso Lava Jato. Disponível em: 

<http://lavajato.mpf.mp.br/atuacao-na-1a-instancia/denuncias-do-mpf> Acesso em: 24 jun. 2017. 
47 WASSERMANN, Rogerio. Classificação de desenvolvimento dos países reflete falta de critério unificado. 

BBC Brasil. Publicado em: 27 set. 2010. Disponível em: 

<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2010/09/100924_desenvolvimento_sub_criterios_rw.shtml> Acesso 

em: 12/07/17. 
48 COSTA, Serg io Amad. O Brasil é um país emergente? Jornal Estadão, São Paulo. Publicado em: 21 dez. 2013. 

Disponível em: <http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,o -brasil-e-um-pais-emergente-imp-,1111177> 

Acesso em: 12 jul. 2017. 
49  BITTENCOURT, Angela. Brasil despenca no índice de confiança do investimento externo d ireto. Valor 

Econômico. Publicado em: 28 abril 2017. Disponível em: <http://www.valor.com.br/valor-investe/casa-das-

caldeiras/4952392/brasil-despenca-no-indice-de-confianca-do-investimento-exte> Acesso em: 12 jul. 2017. 
50  SENADO FEDERAL. Dois presidentes do Brasil sofreram impeachment em 1955. Senado Notícias. 

Publicado em: 31 ago. 2016. Disponível em: <http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/08/31/dois -

presidentes-do-brasil-sofreram-impeachment-em-1955> Acesso em: 12 jul. 2017. 
51 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Relatório do Inquérito 2245 ressalta principais pontos da denúncia e 

das defesas. Notícias STF. Publicado em: 22 ago. 2007. Disponível em: < 
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foi denunciado por crime de corrupção 52  e desde 2014 o país acompanha os 

desmantelamentos da Operação Lava Jato, que já comprometeu políticos, empreiteiros e 

doleiros53.   

Não é possível atribuir à corrupção todos os malefícios da crise brasileira, bem como 

não há que se falar em causa-consequência entre a corrupção e o enfraquecimento da 

economia do país. Entretanto, pode-se, ao menos, atribuir uma correlação, uma vez que o 

ápice das práticas corruptivas despontou em pleno cenário de estagnação econômica e tensão  

política54.  

Durante todo o século XX, o Brasil passou por diversas recessões, entretanto, em 

nenhuma delas viu-se repetir o cenário de 1930. As consequências do recuo do PIB em dois 

anos seguidos foram catastróficas para o país, resultando em inúmeras mudanças econômicas. 

À época da Grande Depressão dos Anos 1930, a solução foi a queima de mais de 71 milhões 

de sacas de café a fim de elevar os preços de sua cotação internacional. Ocorre que, com os 

efeitos da globalização e do mundo moderno, a solução para a atual crise financeira brasileira 

não se encontra em um patamar tão acessível como a queima de safras de café 55. 

 De 2014 a 2016 a economia brasileira recuou quase 2,5% ao ano, tendo o Produto 

Interno Bruto brasileiro decaído pelo segundo ano seguido. Em 2015 o PIB havia recuado 

3,8% e, em 2016, 3,6%. Por outro lado, em 1930 e 1931, os recuos foram de 2,1% e 3,3%, 

respectivamente. Vê-se, portanto, que a crise econômica atual é a pior já enfrentada pelo 

país56. Não obstante, as contas públicas alcançaram resultados desastrosos, de modo que o 

                                                                                                                                                         
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=70884> Acesso em: 30 out. 2017. 

52  BENITES, A. Temer é denunciado por corrupção e se torna primeiro presidente a responder por crime 

durante mandato. El País. Publicado em: 27 jun. 2017. Disponível em: 

<http://brasil.elpais.com/brasil/2017/06/26/politica/1498485882_380890.html?id_externo_rsoc=FB_BR_CM 

> Acesso em: 28 jun. 2017. 
53 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Entenda o caso. Caso Lava Jato. Disponível: < 

http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/caso-lava-jato/entenda-o-caso> Acesso em: 04 nov. 2017. 
54 FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. Escola de Administração de Empresas de São Paulo. A definição e a 

localização histórica do conceito de corrupção. In:______. A Economia Política da corrupção : O “escândalo 

do orçamento”. São Pau lo: EAESP/FGV/NPP – Núcleo de Pesquisas e Publicações da Escola de 

Admin istração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas – 2015. 101 p. Cap 2, p. 08. Disponível 

em: < http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/2976/Rel03 -

95.pdf?sequence=1&isAllowed=y> Acesso em: 03 nov. 2017. 
55 OLIVEIRA, Graziele; CORONATO, Marcos. Como o Brasil entrou, sozinho, na pior crise da história: Desde 

os anos 1930 não havia recuo do PIB em dois anos seguidos. As consequências vão nos acompanhar por muito  

tempo. Revista Época. Publicado em: 04 abril 2016. Disponível em: 

<http://epoca.globo.com/ideias/noticia/2016/04/como -o-brasil-entrou-sozinho-na-pior-crise-da-historia.html> 

Acesso em: 11 jul. 2017. 
56  CURY, Anay; SILVEIRA, Daniel. PIB recua 3,6% em 2016, e Brasil tem pior recessão da história . G1 

Economia. Publicado em: 07 mar. 2017. Disponível em: <http://g1.globo.com/economia/noticia/pib-brasileiro-

recua-36-em-2016-e-tem-pior-recessao-da-historia.ghtml> Acesso em: 11 jul. 2017. 
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orçamento nacional permeou os tempos austeros da recessão interna: 

 

A crise fiscal é a pior em 12 anos. De janeiro a outubro de 2014, o déficit primário  

do governo federal, mesmo considerando o ingresso de receitas extraordinárias, fo i 

de R$ 11,57 bilhões, para uma meta fiscal de R$ 116 bilhões de superávit, nos 

orçamentos fiscal e da seguridade social (art  2º, Lei 12.919/2013 – LDO 2014). O 

déficit nominal, por sua vez, gira em torno de 4,9% do Produto Interno Bruto, ma is 

do que o dobro do déficit  nominal de dois anos atrás (2,43% do PIB), em janeiro de 

2013. A dív ida bruta do governo geral, que era de 56,7% do PIB em dezembro de 

2013, pulou para 61,7% do PIB em setembro de 2014 (5 pontos percentuais do PIB 

em menos de um ano)57.  

                                                                                   

Conforme elucida Rebeca de La Rocque Palis, coordenadora de Contas Nacionais do 

IBGE, o Brasil nunca obteve uma queda acumulada como a retração de 7,2% verificada no 

biênio 2014/201658. Ademais, para Antonio Corrêa de Lacerda, Coordenador do Programa de 

Estudos Pós-Graduados em Economia Política da PUC-SP, esta “é a maior crise do período 

pós-industrialização. Teremos dois anos seguidos de queda do PIB e existe, sim, a 

possibilidade de mais um ano de queda” 59. 

 Apesar da aparente melhora no ano de 2017, decorrente, em sua maioria, do 

crescimento do setor agropecuário no primeiro trimestre desse ano 60, o cenário interno ainda 

é de insegurança. Se, por um lado, as reformas trabalhistas, econômicas e fiscais propostas 

pelo atual governo são severamente criticadas pelos brasileiros e ainda não resultaram em 

melhoras significativas, externamente, a visão acerca do Brasil também tem encontrado 

resistência.  

Não é de se espantar que as três principais agências de investimentos internacionais, 

Standard & Poor's (S&P), a Fitch e a Moody's, rebaixaram a nota de investimento de crédito 

do Brasil, reconhecida internacionalmente como o selo de bom pagador do país. Com essa 

                                                 
57 GOMES, Emerson Cesar da Silva. Apresentação. In:_____. O Direito dos Gastos Públicos no Brasil . 1ª Ed, 

São Paulo: Editora Almedina, 2015.  480 p. apresentação, p. 04. 
58  CURY, Anay; SILVEIRA, Daniel. PIB recua 3,6% em 2016, e Brasil tem pior recessão da história . G1 

Economia. Publicado em: 07 mar. 2017. Disponível em: <http://g1.globo.com/economia/noticia/pib-brasileiro-

recua-36-em-2016-e-tem-pior-recessao-da-historia.ghtml> Acesso em: 11 jul. 2017. 
59 OLIVEIRA, Graziele; CORONATO, Marcos. Como o Brasil entrou, sozinho, na pior crise da história: Desde 

os anos 1930 não havia recuo do PIB em dois anos seguidos. As consequências vão nos acompanhar por muito  

tempo. Revista Época. Publicado em: 04 abril 2016. Disponível em: 

<http://epoca.globo.com/ideias/noticia/2016/04/como -o-brasil-entrou-sozinho-na-pior-crise-da-historia.html> 

Acesso em: 11 jul. 2017. 
60 PORTAL BRASIL. Economia cresce e põe fim à  recessão histórica. Governo do Brasil. Publicado em: 01 jun. 

2017. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/06/economia -cresce-e-poe-fim-a-

recessao-historica> Acesso em: 11 jul. 2017. 
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queda, somada a um possível novo rebaixamento, o Brasil passou a figurar no rol da categoria 

de especulação, à qual pertencem os países cujo risco de crédito situa-se em níveis acima do 

aceitável61. 

Segundo a Moody´s, última agência a rebaixar o “rating” brasileiro, a “dinâmica 

política desafiadora” do Brasil foi um dos principais fatores, aliado à deterioração das contas 

públicas, crescimento da dívida pública e a incerteza quanto a melhora na capacidade de 

crescimento da economia interna62. 

Destaca-se que a expressão “dinâmica política desafiadora” abarca a repercussão dos 

inúmeros casos de corrupção envolvendo políticos e o alto escalão do governo, os quais 

evidenciam a instabilidade política brasileira. Dessa forma, não há como desvencilhar 

consequências a nível externo e interno ocasionadas pela síncope da crise brasileira, uma vez 

que o aumento dos casos de corrupção pode ocasionar uma queda nos investimentos externos, 

a qual, por sua vez, pode dificultar o desenvolvimento econômico interno. Caso haja 

dificuldade em elevar o Produto Interno Bruto, corre-se o risco de uma nova redução no grau 

de investimento brasileiro, a qual pode resultar em um déficit na balança orçamentária, já que 

não há aplicação de capitais estrangeiros no fomento da economia brasileira. Portanto, as 

conjunturas externa e interna intervêm sobremaneira na dinâmica brasileira, sendo capazes de 

levar o país a vivenciar um ciclo interminável de desequilíbrio político-fiscal.  

 Por outro lado, com a promulgação da Constituição Cidadã de 1988, as ga rantias 

dadas aos cidadãos pluralizaram e os direitos fundamentais, em especial a saúde, educação e 

previdência alcançaram um papel central na Carta Magna: 

 

A Constituição brasileira de 1988 co locou no seu centro os direitos fundamentais. A 

própria localização topográfica do catálogo dos direitos fundamentais, no in ício do  

texto constitucional (Título II), demonstra a intenção do constituinte em lhe dar 

grande importância. A lém d isso, já no preâmbulo e depois no Título I, é possível 

constatar o acento forte dado aos direitos fundamentais. Podemos dizer que, além de 

os direitos fundamentais constituírem os princíp ios fundamentais da Constituição, 

eles se encontram presentes de uma forma d ireta ou ind ireta em todo o corpo da 

                                                 
61 G1. Moody´s tira grau de investimento do Brasil: Agência derrubou nota do país em dois 'degraus' de uma só 

vez. Das 3 maiores agências, só Moody's não tinha tirado selo de bom pagador. Publicado em: São Paulo, 24 

fev. 2016. Disponível em: < http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/02/mood ys-tira-grau-de-investimento-

do-brasil.html> Acesso em: 30 out. 2017. 
62 G1. Moody´s tira grau de investimento do Brasil: Agência derrubou nota do país em dois 'degraus' de uma só 

vez. Das 3 maiores agências, só Moody's não tinha tirado selo de bom pagador. Publicado em: São Paulo, 24 

fev. 2016. Disponível em: < http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/02/moodys -tira-grau-de-investimento-

do-brasil.html> Acesso em: 30 out. 2017. 
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Constituição63. 

 

 Diante de sua importância, o Estado brasileiro passou a efetivar inúmeros 

investimentos para a promulgação de tais direitos, destinando grande parte da porcentagem da 

receita líquida do Tesouro Nacional. Em 2004, as despesas do Governo Federal para com a 

saúde envolveram cerca de 9,1%; para a educação 4,0% e para a previdência 35,7% da receita 

líquida. Já em 2014, às despesas para a saúde e educação foram destinados 9,3% da receita, 

enquanto que para a previdência 38,9%. Denota-se que estes itens: 

 

(…) Tiveram forte expansão e passaram a consumir parcelas crescentes dos recursos 

orçamentários disponíveis. A educação desponta como o item de despesa que mais 

cresceu. Em 2004 os desembolsos para o setor equivaliam a 4% da receita líquida do  

Tesouro, tendo passado a 9,3% em 2014. Um salto nada desprezível de 130%64. 

 

 Ademais, na Lei Orçamentária Anual de 2016 o orçamento cotado para educação 

atingia 103.520,5 milhões; para a saúde 109.868,1 milhões; para a previdência social 

571.799,0 milhões. De acordo com os dados supracitados, em níveis de despesa nacional, tais 

itens figuram dentre os mais vultosos para o orçamento federal65. 

Dessa forma, o Brasil vê-se diante de um dilema econômico, qual seja, a escassez dos 

recursos públicos frente aos inúmeros e ilimitados direitos sociais 66. O Estado deve promover 

o mínimo existencial à dignidade da pessoa humana de forma quantitativa e qualitativa, mas 

sem ocasionar um déficit nas contas públicas. Entretanto, no contexto econômico brasileiro 

atual, gerir os gastos públicos passou a ser uma “a lquimia contábil” 67  pautada em 

                                                 
63 GROFF, Paulo Vargas. Os Direitos Fundamentais. In:_____. Direitos Fundamentais nas Constituições 

brasileiras. Brasília a. 45 n. 178: Revista de Informação Legislativa, 2008. 25 p. cap. 8.2, p.21. Disponível em:  

<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/176526/000842780.pdf?sequence=3> Acesso em: 12 ju l. 

2017. 
64 MENDES, Marcos. J. A Despesa Federal em Educação: 2004-2014. Brasília: Núcleo de Estudos e 

Pesquisas/CONLEG/Senado, abril/2015 (Boletim Legislat ivo nº 26, de 2015).  Disponível em: 

<https://www12.senado.leg.br/publicacoes/estudos -legislativos/tipos-de-estudos/boletins-legislativos/bol26> 

Acesso em: 12 jul. 2017. 
65  MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO. Execução Orçamentária dos 

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União – Função. Disponível em: 

<http://www.orcamentofederal.gov.br/clientes/portalsof/portalsof/informacoes-orcamentarias/execucao-

orcamentaria-1/publico_cgcon_execucao_funcao200916.pdf> Acesso em: 12 jul.2017. 
66 GOMES, Emerson Cesar da Silva. Apresentação. In:_____. O Direito dos Gastos Públicos no Brasil. 1ª Ed, 

São Paulo: Editora Almedina, 2015.  480 p. apresentação, p. 01. 
67 GOMES, Emerson Cesar da Silva. Apresentação. In:_____. O Direito dos Gastos Públicos no Brasil . 1ª Ed, 

São Paulo: Editora Almedina, 2015.  480 p. apresentação, p. 03-04. 
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mecanismos capazes de transformar um déficit em um superávit para adequar as despesas aos 

parâmetros estipulados na meta fiscal. 

 Em virtude da complexidade do sistema financeiro atual, o desenlace do cenário de 

crise só será possível com a interação dos diversos fatores que influenciam em demasiado os 

orçamentos da federação, evidenciando rumos muito mais intrincados do que os outrora 

vivenciados em 193068. Nesse aspecto, faz-se mister balancear a estrutura financeira nacional, 

de forma a propiciar uma equiparação entre as receitas e despesas da União, aptas de, em 

sintonia, possibilitar a recuperação da economia brasileira. 

Contudo, a despeito das tentativas de contenção de gastos, como a reforma da 

previdência 69  e a PEC 55/2016, reconhecida como PEC dos gastos públicos 70 , a atual 

conjuntura de crise financeira nacional impulsiona os mais diversos projetos direcionados não 

apenas a diminuir as despesas, mas também incrementar as receitas da União.  

Em contrapartida, a tensão política vem estreitando-se com os recentes escândalos de 

corrupção e lavagem de dinheiro de personagens importantes do país, os quais evidenciam 

grandes verbas públicas desviadas de seus reais objetivos. Esses desvios de verba pública 

ocasionados pela corrupção acarretam desfalques no orçamento da União, fato que pode vir a 

prejudicar a efetivação de ações públicas para promoção dos direitos constitucionais. 

Nesse aspecto, pode-se elucidar as técnicas existentes no ordenamento jurídico 

brasileiro para a recuperação do dinheiro desviado da corrupção, bem como de crimes a ele 

conexos, em especial os mecanismos aplicados pela Operação Lava Jato, responsável por uma 

recuperação significativa de verbas públicas brasileiras.  

 A proposta realizada pelos procuradores da força-tarefa da Lava Jato71 preconiza a 

recuperação do lucro derivado do crime de corrupção, aproximando-o dos delitos de furto ou 

roubo, nos quais o bem proveito do crime é devolvido ao seu real dono. O projeto de lei nº 

                                                 
68 OLIVEIRA, Graziele; CORONATO, Marcos. Como o Brasil entrou, sozinho, na pior crise da história: Desde 

os anos 1930 não havia recuo do PIB em dois anos seguidos. As consequências vão nos acompanhar por muito  

tempo. Revista Época. Publicado em: 04 abril 2016. Disponível em: 

<http://epoca.globo.com/ideias/noticia/2016/04/como -o-brasil-entrou-sozinho-na-pior-crise-da-historia.html> 

Acesso em: 11 jul. 2017. 
69 GOVERNO DO BRASIL. Reforma da previdência. Disponível em: 

<http://www.reformadaprevidencia.gov.br/> Acesso em: 12 jul. 2017. 
70 SENADO FEDERAL. Promulgada Emenda Constitucional do Teto de Gastos Públicos . Senado Notícias. 

Publicado em: 15 dez. 2016. Disponível em: 

<http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/12/15/promulgada-emenda-constitucional-do-teto-de-

gastos>. Acesso em: 12 jul. 2017. 
71 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Campanha 10 Medidas contra a Corrupção . Disponível em: 

<http://www.dezmedidas.mpf.mp.br/> Acesso em: 27 jun. 2017. 
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4.850/2016, reconhecido como “10 Medidas contra a Corrupção”, objetiva não apenas a 

prisão dos culpados, mas também que o dinheiro roubado seja recuperado e que bens sem 

comprovação de origem lícita sejam confiscados, de forma a impossibilitar que a Operação 

Lava Jato seja alvo fácil dos corruptores72. 

 Outrossim, o projeto visa inserir no rol dos crimes hediondos a corrupção passiva e 

ativa, estipulando que tal classificação apenas ocorrerá nas hipóteses em que restar 

configurado que a vantagem auferida ou o prejuízo advindo superaram o montante de cem 

salários mínimos vigentes na época do fato73. 

 Dessa forma, a partir das propostas realizadas e aplicadas pela Operação Lava Jato, o 

dinheiro desviado pela corrupção pode ser reincorporado e revertido como receita ao erário, 

de modo que o Brasil possa, apesar da crise vivenciada, alcançar meios capazes, em tese, de 

perpetuar os direitos conquistados e consagrados na Constituição Federal de 1988. 

 

2.3. A CONEXÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO COM LAVAGEM DE DINHEIRO 

 

 No que tange à lavagem de dinheiro, tal crime é disciplinado pela Lei nº 9.613/98, 

alterada pela Lei nº 12.683/2012, responsável por conferir a redação ao atual artigo 1º, ipsis 

litteris: 

 

Artigo. 1o  Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, 

movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou 

indiretamente, de infração penal74.  

 

 O termo “de infração penal” demonstra a necessidade de existir um crime antecedente 

para a ocorrência da lavagem de dinheiro, posto que esta é responsável por e ncobrir e 

camuflar as reais características e origens do proveito do crime. Entretanto, o PL nº 3.443/08 

                                                 
72 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Campanha 10 Medidas contra a Corrupção . Disponível em: 

<http://www.dezmedidas.mpf.mp.br/> Acesso em: 27 jun. 2017. 
73  REIS, Maria Regina; PISCITELLI, Roberto Bocaccio. Inserção, na Lei de crimes hediondos, dos crimes 

relativos à corrupção. In:_____. Análise do PL nº 4850/2016: 10 Medidas contra a Corrupção. Consultoria 

Legislat iva da Câmara dos Deputados. Estudo de julho/2016. 43 p. cap. 07, p. 12. Disponível em: < 

http://www2.camara.leg.br/a-camara/documentos-e-pesquisa/estudos-e-notas-tecnicas/areas-da-

conle/tema5/2016_3972_10-medidas-contra-a-corrupcao> Acesso em: 28 jun. 2017. 
74 BRASIL. Artigo 1º da Lei nº 9.613, de 03 de março de 1998. Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou 

ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos 

nesta Lei; cria o  Conselho de Controle de Atividades F inanceiras - COAF, e dá outras providências. Diário 

Oficial [da] República do Brasil, Brasília, D.O. de 04/03/1998, p. 1. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9613.htm> Acesso em: 27 jun. 2017. 
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suprimiu o rol dos delitos antecedentes sendo delineada apenas a expressão “infração penal”, 

a qual engloba, inclusive, as contravenções penais75. 

Por outro lado, o Brasil é um dos 180 países que adotam os preceitos contidos nas 40 

Recomendações do GAFI 76 . Dentre o rol de categorias de infrações designadas como 

antecedentes, dispostas no Anexo das Recomendações, encontra-se, na alínea 8, o crime de 

corrupção 77 . Tal disposição foi incluída recentemente, uma vez que os padrões do GAFI 

foram reformulados para ampliar “as exigências em situações de alto risco e permitir que os 

países adotem posturas mais objetivas e focadas para esses riscos”78. Com o intuito de almejar 

um patamar de equilíbrio, o GAFI estabeleceu exigências para a instituição de regras mais 

rígidas contra a corrupção, devido ao alto risco da lavagem de dinheiro ser utilizada como um 

dos métodos para “lavar os frutos da corrupção”79. 

 Portanto, é indiscutível a interdependência de ambos os crimes, sendo citados em 

conjunto nas inúmeras denúncias da 1ª e 2ª fase da Operação Lava Jato. Dentre as 14 

denúncias oferecidas na 1ª fase, apenas uma envolve corrupção e lavagem de dinheiro. Por 

outro lado, das 48 denúncias da 2ª fase da operação, 34 delas foram instauradas sob o 

fundamento de um e outro crime80. 

                                                 
75 JUNIOR, José Paulo Baltazar. Lavagem de Dinheiro  (Lei 9.613/98). In:_____. Crimes Federais. 8ª ed. rev., 

atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012. 967 p. cap.28, p. 816. 
76 GAFI é o grupo internacional responsável por elaborar padrões globais para as medidas que combatem as 

ameaças provenientes da lavagem de dinheiro, financiamento do terroris mo e financiamento da proliferação de 

armas de destruição em massa. O Brasil figura como um dos 180 países que adotam essas recomendações. 
77 GAFI. As Recomendações do GAFI : Padrões internacionais de combate ao branqueamento de capitais e ao 

financiamento do terrorismo e da proliferação.  Anexo das 40 Recomendações do GAFI. Disponível em: 

<http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF-40-Rec-2012-Portuguese-

Port.pdf> Acesso em: 27 jun. 2017. 
78 GAFI. As Recomendações do GAFI : Padrões internacionais de combate ao branqueamento de capitais e ao 

financiamento do terroris mo e da pro liferação.  Fevereiro 2012. Disponível em: 

<http://www.coaf.fazenda.gov.br/menu/pld-ft/novos-padroes-internacionais-de-prevencao-e-combate-a-

lavagem-de-dinheiro -e-ao-financiamento-do-terrorismo-e-da-proliferacao-as-recomendacoes-do-gafi-1> 

Acesso em:27 jun. 2017. 
79 GAFI. As Recomendações do GAFI : Padrões internacionais de combate ao branqueamento de capitais e ao 

financiamento do terroris mo e da pro liferação.  Fevereiro 2012. Disponível em: 

<http://www.coaf.fazenda.gov.br/menu/pld-ft/novos-padroes-internacionais-de-prevencao-e-combate-a-

lavagem-de-dinheiro -e-ao-financiamento-do-terrorismo-e-da-proliferacao-as-recomendacoes-do-gafi-1> 

Acesso em:27 jun. 2017. 
80 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Denúncias. Caso Lava Jato. Disponível em: 

<http://lavajato.mpf.mp.br/atuacao-na-1a-instancia/denuncias-do-mpf> Acesso em:24 jun. 2017. 
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3. FORMAS DE RECUPERAÇÃO DE DINHEIRO PROVEITO DE CRIME 

 

 Devido à crise econômica instaurada no último biênio, o Brasil alterou mecanismos já 

existentes no ordenamento jurídico nacional e fomentou a criação de novos institutos capazes 

de incrementar as fontes de receitas federais para possibilitar uma melhora no resultado fiscal 

do orçamento da União. Dessa forma, proveitos de crimes contra a ordem econômica e 

tributária passaram a ser recuperados com o viés de proporcionar um superávit nas contas 

brasileiras. 

 

3.1. DELAÇÃO PREMIADA 

 

 Doutrinariamente reconhecida como delação premiada, o instituto da colaboração 

premiada pode ser assim conceituado: 

 

Técnica especial de investigação por meio da qual o coautor e/ou partícipe da 

infração penal, além de confessar seu envolvimento no fato delituoso, fornece aos 

órgãos responsáveis pela persecução penal informações objetivamente eficazes para 

a consecução de um dos objetivos previstos em lei, recebendo, em contrapartida, 

determinado prêmio legal81. 

 

 A despeito de ocupar importantes manchetes relativas à Operação Lava Jato, a 

colaboração premiada não foi introduzida recentemente. No Brasil, sua origem remonta aos  

tempos das Ordenações Filipinas, atuantes na época do Brasil Colônia. Já em um cenário 

internacional, a delação pode ser encontrada sob diversas nomenclaturas: no sistema anglo-

saxão é reconhecida como crown witness, nos Estados Unidos recebe a alcunha de plea 

bargain e na Itália figura sob a expressão pattegiamento82. 

 Intimamente ligada à persecução penal, a delação premiada foi um dos principais 

                                                 
81  LIMA, Renato Brasileiro de. Leis 12.850/13 e 12.694/12 – Organizações criminosas e juízos colegiados. 

In:______. Legislação Criminal Especial Comentada . 4ª ed.rev.atual. e ampl. Salvador: Editora JusPodivm, 

2016. Volume único, 976p. cap. 07, item 12, p. 520.   
82  LIMA, Renato Brasileiro de. Leis 12.850/13 e 12.694/12 – Organizações criminosas e juízos colegiados. 

In:______. Legislação Criminal Especial Comentada . 4ª ed.rev.atual. e ampl. Salvador: Editora JusPodivm, 

2016. Volume único, 976p. cap. 07, item 12, p. 520.   
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fatores no desmantelamento de importantes organizações criminosas ao redor do mundo. Nos 

EUA, era o núcleo do combate ao crime organizado83. Por outro lado, na Itália, sua proporção 

alcançou níveis gritantes após as declarações de Tommaso Buscetta, primeiro mafioso a 

romper com o código de silêncio da organização criminosa investigada na Operação Mani 

Pulitte84. 

 Devido à traição intrínseca ao mecanismo, o instituto da delação premiada foi 

abandonado pelo ordenamento jurídico brasileiro, reingressando apenas com a entrada em 

vigor da Lei dos Crimes Hediondos (Lei nº 8.072/90)85: 

 

Até 1990, a Justiça criminal b rasileira seguia (ferreamente) o modelo conflitivo  

(clássico), que pressupõe investigação, denúncia, processo, ampla defesa, 

contraditório, produção de provas, sentença, duplo grau de jurisdição, etc. 

Praticamente, estava vedado qualquer tipo de negociação entre a acusação e a defesa. 

Não que um corréu não pudesse delatar seu comparsa; isso sempre foi possível; mas 

não se falava em novo paradigma de Justiça (mudanças pontuais não alteram o  

paradigma)86. 

 

 Posteriormente, tal previsão passou a ser positivada em diversos diplomas legais 

nacionais: Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária (Lei 8.137/1990); Lei dos Crimes contra 

o Sistema Financeiro (Lei 7.492/1986); Lei do Crime Organizado (Lei 9.034/95); art. 159, §4º 

do Código Penal, com redação determinada pela Lei 9.269/1996; Lei de Lavagem ou 

ocultação de Bens (Lei 9.613/98); Lei de Proteção a Vítimas e Testemunhas (Lei 9.807/99); 

Lei de Tóxicos (Lei 11.343/2006)87 e a Lei 12.529/2011, que estipulou o acordo de leniência88. 

                                                 
83  LIMA, Renato Brasileiro de. Leis 12.850/13 e 12.694/12 – Organizações criminosas e juízos colegiados. 
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Mendonca.pdf> Acesso em: 13 jul. 2017. 
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 Contudo, apenas em 2013, com o advento da Lei de Combate às Organizações 

Criminosas (Lei 12.850/2013) a delação premiada passou a ser prevista de forma expressa em 

todas as suas especificidades, sendo demarcado, ponto a ponto, a sua aplicação e 

processamento. 

 Conforme o art. 3º, caput, da Lei 12.850/2013, a delação premiada é meio de obtenção 

de prova passível de ser utilizado em qualquer fase da persecução penal, podendo ser proposta 

pelo Ministério Público, pelo Delegado de Polícia ou pela defesa do investigado (art. 4º, 

§6º)89. 

 Dentre os benefícios aplicáveis ao investigado, figuram o perdão judicial, a redução 

em até 2/3 (dois terços) da pena privativa de liberdade ou sua substituição pela pena restritiva 

de direitos. Contudo, o próprio texto legal destaca que tais benefícios só serão concedidos  

caso as declarações prestadas acarretem um ou mais dos seguintes resultados: 

 

I - a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das 

infrações penais por eles praticadas; 

II - a revelação da estrutura hierárquica e da div isão de tarefas da organização 

criminosa; 

III - a  prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização 

criminosa; 

IV - a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações 

penais praticadas pela organização criminosa; [grifo meu] 

V - a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada 90. 

    

 Dessa forma, resta evidente a diferença entre a delação premiada e a confissão, dado 

que somente será beneficiado o colaborador que admitir a sua participação no cr ime, bem 

                                                                                                                                                         
Ciências Juríd icas da Universidade Tuiuti do Paraná). 51 p. Int rodução.  p. 07-08. Disponível em: 
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Disponível em: <http://www.ebc.com.br/noticias/2015/09/operacao-lava-jato-entenda-o-que-e-delacao-
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investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal;  

altera o  Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);  revoga a Lei no 9.034, de 3 de maio  
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Acesso em: 13 jul. 2017. 
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como fornecer informações objetivas e efetivas à identificação de novos atores e a descoberta 

de novos fatos outrora inteligíveis aos investigadores 91 . Assim, a colaboração prestada 

evidencia que dificilmente ter-se-ia chegado a tais informações sem a participação do réu.  

Caso o réu apenas se limite a confessar fatos já descobertos pelas autoridades, a ele 

será imputada apenas a atenuante da confissão preconizada no art. 65, I, alínea “d”, do Código 

Penal 92 , conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no HC 90962 SP 

2007/0221730-993. 

 Importante destacar que a peculiaridade da delação premiada, em especial a grande 

monta de dinheiro recuperado, e a carga moral nela encontrada, impõe aos órgãos 

responsáveis pela persecução penal alguns cuidados de extrema importância: 

 

Sobre esse ponto, três questões importantes. Primeiro, é  necessário que haja bastante 

responsabilidade ao propor o  benefício, evitando propostas que não possam ser 

cumpridas ou que são inexequíveis . Isto traz apenas descrédito e prejudica 

sobremaneira a eficiência do sistema de proteção às testemunhas e a credibilidade da 

colaboração premiada, uma vez que há alta probabilidade de o beneficiário se 

frustrar com o sistema e dele se desligar, p rejudicando a própria persecução penal e 

colocando em risco sua própria vida. Neste sentido, inclusive, é a lição do STJ: “A 

aplicação da delação premiada (...) deve ser cuidadosa, tanto pelo perigo da 

denúncia irresponsável quanto pelas consequências dela advinda para o delator e sua 

família, no que concerne, especialmente, à segurança”94. 
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 Por outro lado, ao colaborador impõe-se a ruptura voluntária do código de silêncio, 

uma vez que “nos depoimentos que prestar, o colaborador renunciará, na presença de seu 

defensor, ao direito ao silêncio e estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade”95. 

Outrossim, em consonância com a regra da corroboração, o colaborador deverá trazer aos 

autos documentos probatórios capazes de confirmar suas declarações 96, posto que “nenhuma 

sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações do agente 

colaborador”97. 

 Em respeito à segurança jurídica do colaborador, ao juiz incumbe simplesmente a 

homologação do acordo realizado entre as partes, de forma a estimular e garantir a eficácia da 

solução consensual. Assim, conforme o art. 4º, §7º, da Lei das Organizações Criminosas, o 

juiz não poderá desconsiderar o acordo, devendo verificar sua regularidade, legalidade e 

voluntariedade. Cumprida a parte do réu celebrante, o juiz deverá aplicar a benesse tal como 

foi proposta, em observância aos princípios da lealdade e moralidade previstos na 

Constituição Federal de 198898. 

  

3.2. ACORDO DE LENIÊNCIA 

 

 O acordo de leniência, em âmbito concorrencial, teve sua primeira aparição em agosto 

de 1993 nos Estados Unidos, sendo efetivamente utilizado a partir da descoberta de inúmeros 

cartéis na economia norte-americana99. 
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 No Brasil, a Carta Magna de 1988 estabeleceu um maior rigor ao poder do Estado 

quanto à condução da economia nacional, com a possibilidade de repressão e punição, 

inclusive em âmbito penal, daqueles que afrontassem os princípios da liberdade de mercado. 

Assim, a CRFB/88 instituiu um sistema de proteção dos cidadãos e do próprio Estado, 

recriminando as práticas de expansão desenfreada do comércio interno e externo e a 

concorrência desleal entre empresas, capazes de minar a segurança jurídica dos 

consumidores100. 

Em consonância com o comando constitucional apregoado no art. 170 §4º da 

CRFB/88, a legislação infraconstitucional encarregou-se de tipificar os crimes contra a ordem 

econômica. Entretanto, devido à complexidade de tais condutas e a exemplo da delação 

premiada instituiu-se o acordo de leniência. 

Este acordo figura como uma espécie de colaboração premiada estabelecida por meio 

do art. 35-B da Lei 8.884/94, incorporado pela Lei 10.149/00101. Atualmente, encontra-se 

regido pelo art. 86 da Lei 12.529/11, responsável por revogar a Lei 8.884/94 e estruturar o 

Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência através da disposição de normas de prevenção e 

repressão às infrações contra a ordem econômica102. 

O acordo de leniência, normalmente, é firmado entre a Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico (SDE), que atua em nome da União, e pessoas físicas ou jurídicas acusadas de 

praticar delitos contra a ordem econômica nacional103: 

 

Esse contrato permite ao infrator colaborar nas investigações, no próprio processo 

administrativo e apresentar provas inéditas e suficientes para a condenação dos 

demais envolvidos na suposta infração. Por outro lado, o agente consegue benefícios 
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como ext inção da ação punitiva da administração pública ou redução da penalidade 

imposta pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade)104. 

 

 Os crimes contra a ordem econômica configuram-se como condutas anti-competitivas, 

potencialmente danosas à livre concorrência de mercado e ocasionadas por um abuso de poder 

econômico por parte do agente. Como são diversos os fatores a serem analisados, a 

delimitação do abuso econômico não é restrita a um rol previamente delimitado, de sorte que 

a Lei 12.529/11, em seu art. 36, elenca, exemplificativamente, condutas aptas a configurar 

infrações à ordem econômica105. 

 De forma a sintetizar as condutas descritas nos incisos e parágrafos do artigo 

supracitado, o CADE elaborou uma lista com as nomenclaturas das práticas mais recorrentes, 

quais sejam: cartel; cartel internacional; cartel em licitações; influência de conduta uniforme; 

preços predatórios; fixação de preços de revenda; restrições territoriais e de base de clientes; 

acordos de exclusividade; venda casada; abuso de posição dominante; recusa de contratar; 

sham litigation e criar dificuldades ao concorrente106. 

 Assim como ocorre com a delação premiada, os colaboradores do acordo de leniência 

também poderão ser beneficiados com a extinção da ação punitiva ou a redução de 1 (um) a 

2/3 (dois terços) da pena. Em contrapartida, deverão se predispor a realizar uma colaboração 

efetiva para com as investigações e o processo administrativo, carecendo que dela resulte a 

“identificação dos demais envolvidos na infração” e “a obtenção de informações e 

documentos que comprovem a infração noticiada ou sob investigação”107. 

 Embora o art. 86 da Lei 12.529/11 não estipule a recuperação do proveito econômico 

advindo da conduta delituosa como um dos resultados decorrentes da colaboração, os crimes 
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contra a ordem econômica muitas das vezes estão atrelados a condutas tipificadas na Lei 

Anticorrupção, a qual, por sua vez, apresenta balizas para mensurar o valor do acordo.  

Entretanto, o acordo de leniência visto sob o prisma da Lei Anticorrupção tem efeito sobre a 

própria pessoa jurídica, não a resguardando contra incursões na lei de improbidade 

administrativa ou contra medidas adotadas pelo CADE108. 

 Conforme elucida o professor do Instituto de Direito Público de São Paulo, Flávio 

Henrique Unes Pereira, o acordo: 

 

É firmado para que a empresa não corra o  risco de sofrer sanções da lei 

anticorrupção, que não se limitam à multa. Há outras previstas e que tem vários 

efeitos, como a própria ext inção da empresa, a  mais drástica. Mas é importante dizer 

que um eventual preju ízo ao erário público não faz parte do acordo de leniência. 

Para além desse valor, deve-se apurar se houve algum dano ao dinheiro público e, se 

houver, também deve ser ressarcido, independentemente do valor pactuado no 

acordo de leniência. Existem também outras repercussões na lei e que a empresa se 

blinda, como suspensão parcial das atividades, dissolução compulsória da pessoa 

jurídica e proib ição de receber incentivos ou empréstimos de entidades e instituições 

financeiras públicas. Essa seria uma das vantagens: quando se faz um acordo de 

leniência, a empresa se blinda dessas sanções, além de, em tese, pagar valor de 
multa menor do que se chegasse ao fim de um processo punitivo 109. 

 

3.3. REPATRIAÇÃO DE RECURSOS 

  

 A repatriação de recursos é o nome genérico conferido ao Regime Especial de 

Regularização Cambial e Tributária (RERCT), institucionalizada através da Lei 13.254/16, 

sancionada pela então presidente Dilma Rousseff. Em consonância com tal regime, pessoas 

físicas ou jurídicas “residentes ou domiciliados no País até 31 de dezembro de 2014”110 , 

devem declarar voluntariamente “recursos, bens ou direitos de origem lícita, não declarados, 
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https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/noticia/2017/05/apontado-como-o-de-maior-valor-do-mundo-acordo-

de-leniencia-da-j-f-e-alvo-de-criticas-de-especialistas-9805109.html > Acesso em: 14 jul. 2017. 
109 ELY, Débora. Delação da JBS: Apontado como o  de maior valor do mundo, acordo de leniência da J&F é 

alvo de críticas de especialistas.  GaúchaZH - Zero Hora. Publicado em: 31 maio 2017.  Disponível em: < 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/noticia/2017/05/apontado-como-o-de-maior-valor-do-mundo-acordo-

de-leniencia-da-j-f-e-alvo-de-criticas-de-especialistas-9805109.html > Acesso em: 14 jul. 2017. 
110  BRASIL. Artigo 3º da Lei 13.254 de 13 de janeiro de 2016. Dispõe sobre o Regime Especial de 

Regularização Cambial e Tributária (RERCT) de recursos, bens ou direitos de origem lícita, não declarados 

ou declarados incorretamente, remetidos, mantidos no exterior ou repatriados por residentes ou domiciliados 

no País. Diário Oficial [da] República do Brasil , Brasília , D.O.U. de 14/01/2016, p. 3. Disponível: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13254.htm> Acesso em: 14 jul. 2017. 
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com omissão ou alguma incorreção, remetidos ou mantidos no exterior”111, inclusive quanto 

às movimentações pré-existentes112. 

 Dentre os valores a serem repatriados figuram depósitos bancários, instrumentos 

financeiros, apólices de seguro, operações de empréstimo, recursos derivados de operações de 

câmbio ilegítimas ou não autorizadas, participações societárias, ativos intangíveis, bens 

imóveis, veículos, aeronaves e embarcações 113 . Destaca-se que a regularização de joias, 

metais preciosos, obras de arte e antiguidades de valor histórico ou arqueológico foi vetada do 

texto legal, posto a dificuldade em quantificar seus valores, bem como de verificar a 

veracidade dos títulos de propriedade114. Outrossim, conforme o art. 4º, §11, da Lei 13.254/16, 

estão isentos de declaração os valores disponíveis no exterior até a quantia máxima de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais) por pessoa. 

 Dessa forma, presentes os requisitos supratranscritos, o indivíduo deverá declarar a 

existência de tais valores ou bens, sob pena de incorrer nos crimes contra a ordem tributária 

e/ou evasão de divisas. A possibilidade de aplicar tal punição figura na obrigatoriedade, 

imposta pela lei brasileira, de o cidadão informar acerca da posse de valores, bens ou qualquer 

espécie de recursos no exterior na Declaração de Imposto de Renda. Assim, a Lei de 

Repatriação apresenta-se como uma segunda oportunidade àqueles que não prestaram as 

devidas declarações de imposto de renda115. Além de resolver as pendências para com o fisco 

                                                 
111 SENADO FEDERAL.  Repatriação de Recursos. Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle do 

Senado Federal. Publicado em: março/2017. Disponível em: 

<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/528958/Bolet im_Repatriacao_de_recursos.pdf?sequence

=3> Acesso em: 14 jul. 2017. 
112  BRASIL. Artigo 3º da Lei 13.254 de 13 de janeiro de 2016. Dispõe sobre o Regime Especial de 

Regularização Cambial e Tributária (RERCT) de recursos, bens ou direitos de origem lícita, não declarados 

ou declarados incorretamente, remetidos, mantidos no exterior ou repatriados por residentes ou domiciliados 

no País. Diário Oficial [da] República do Brasil , Brasília , D.O.U. de 14/01/2016, p. 3. Disponível: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13254.htm> Acesso em: 14 jul. 2017. 
113  BRASIL. Artigo 3º da Lei 13.254 de 13 de janeiro de 2016. Dispõe sobre o Regime Especial de 

Regularização Cambial e Tributária (RERCT) de recursos, bens ou direitos de origem lícita, não declarados 

ou declarados incorretamente, remetidos, mantidos no exterior ou repatriados por residentes ou domiciliados 

no País. Diário Oficial [da] República do Brasil , Brasília , D.O.U. de 14/01/2016, p. 3. Disponível: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13254.htm> Acesso em: 14 jul. 2017. 
114 BRASIL. Mensagem nº 21 de 13 de janeiro de 2016. Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 

1o do art. 66 da Constituição, decidi vetar parcialmente, por contrariedade ao interesse público, o Pro jeto de 

Lei no 186, de 2015 (no 2.960/15 na Câmara dos Deputados), que “Dispõe sobre o Regime Especial de 

Regularização Cambial e Tributária (RERCT) de recursos, bens ou direitos de origem lícita, não declarados 

ou declarados incorretamente, remetidos, mantidos no exterior ou repatriados por residentes ou domiciliados 

no País”. Diário Oficial [da] República do Brasil , Brasília, DOU de 14.1.2016. Razões de vetos parciais da 

Lei 13.254/16. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/Msg/VEP-

21.htm> Acesso em:14 jul. 2017. 
115  PORTAL EBC. Entenda o que é a Lei e Repatriação . Publicado em: 31 out. 2016. Disponível em: 

<http://www.ebc.com.br/noticias/economia/2016/10/entenda-o-que-e-lei-de-repatriacao> Acesso em: 14 ju l. 

2017. 
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e se eximir dos crimes tributários, o contribuinte interessado na repatriação obterá desconto de 

100% da multa de mora, devendo pagar apenas 15% de alíquota sobre o imposto de renda: 

 

§ 4o  A regularização dos bens e direitos e o pagamento dos tributos na forma deste 

artigo e da multa de que trata o  art. 8o implicarão  a remissão dos créditos tributários 

decorrentes do descumprimento de obrigações tributárias e a redução de 100% (cem 

por cento) das multas de mora, de ofício ou isoladas e dos encargos legais 

diretamente relacionados a esses bens e direitos em relação a fatos geradores 

ocorridos até 31 de dezembro de 2014 e excluirão a multa pela não entrega completa 

e tempestiva da declaração de capitais brasileiros no exterio r, na forma defin ida pelo  

Banco Central do Brasil, as penalidades aplicadas pela Comissão de Valores 

Mobiliários ou outras entidades regulatórias e as penalidades previstas na Lei no 

4.131, de 3 de setembro de 1962, na Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995, e na 
Medida Provisória no 2.224, de 4 de setembro de 2001116. 

 

 Por outro lado, para o governo federal, a medida representa uma forma de arrecadação 

excepcional para o orçamento, capaz de, conforme previsão do Ministério da Fazenda, 

arrecadar até R$ 50 bilhões para os cofres públicos. A estimativa parece harmonizar com a 

realidade, uma vez que em 27 de outubro de 2016 a União já havia recolhido o montante de 

R$ 45,8 bilhões de reais117. 

 Tendo em vista o relativo sucesso da medida, o governo federal ampliou o prazo para 

adesão ao Regime de Repatriação através da Lei 13.428/17, regulamentada pela Instrução 

Normativa RFB nº 1.704 de 2017. Conforme preconiza a Receita Federal, as maiores 

inovações trazidas pelo Programa de Repatriação de 2017 são118: 

 

I - a possibilidade de espólios abertos até a data da adesão ingressarem diretamente 

ao RERCT (antes somente os espólios abertos até a data do fato gerados poderiam 

entrar); 

II - a  maior abrangência da extinção da punibilidade de crimes perdoados (agora o 

benefício se estende até a data da adesão, perdoando integralmente os crimes 

continuados); 

                                                 
116  BRASIL. Art igo 6º, §4º, da Lei 13.254 de 13 de janeiro de 2016. Dispõe sobre o Regime Especial de 

Regularização Cambial e Tributária (RERCT) de recursos, bens ou direitos de origem lícita, não declarados 

ou declarados incorretamente, remetidos, mantidos no exterior ou repatriados por residentes ou domiciliados 

no País. Diário Oficial [da] República do Brasil , Brasília , D.O.U. de 14/01/2016, p. 3. Disponível: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13254.htm> Acesso em: 14 jul. 2017. 
117  PORTAL EBC. Entenda o que é a Lei e Repatriação. Publicado em: 31 out. 2016. Disponível em: 

<http://www.ebc.com.br/noticias/economia/2016/10/entenda-o-que-e-lei-de-repatriacao> Acesso em: 14 ju l.  

2017. 
118 RECEITA FEDERAL.  Receita Federal regulamenta reabertura do Regime Especial e  Regularização Cambial 

e Tributária (RERCT). A Instrução Normat iva RFB nº 1.704, de 2017, regulamentou o novo prazo de adesão 

ao RERCT, de acordo com a Lei nº 13.428, de 2017. Ministério  da Fazenda. Publicado em: 03 abril 2017. 

Disponível em: <https://idg.receita.fa zenda.gov.br/noticias/ascom/2017/abril/ receita-federal-regulamenta-

reabertura-do-regime-especial-de-regularizacao-cambial-e-t ributaria-rerct> Acesso em: 14 jul. 2017. 
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III - a possibilidade de correção dos valores declarados no programa que, 

exclusivamente para essa segunda etapa, não resultarão na expulsão do regime 

especial; 

IV - o novo horizonte temporal do programa: agora a data de referência para a 

regularização é 30 de junho de 2016. Assim sendo é relativo a essa data que o 

contribuinte tem que verificar os recursos, bens e direitos que possuía para poder 

declará-los ao RERCT;  

V - a nova data do câmbio  para conversão dos valores em moeda estrangeira ao  

programa: junto com o item IV, o câmbio a ser utilizado será o da data de 30 de 

junho de 2016;  

VI - a  multa administrativa com alíquota de 135% sobre o valor do imposto. As 

alíquotas sobre o montante declarado ficam, portanto, de 15% de IR mais 20,25% de 

multa; 

VII - a  entrega de 46% do valor da multa para estados, Distrito Federal e municípios; 

VIII - a possibilidade dos contribuintes que declararam ao RERCT anterior 

complementarem suas declarações para usufruírem dos benefícios dessa nota 

etapa119. 

 

3.4. CONFISCO 

 

A minuta “10 Medidas contra a Corrupção” originou o PL nº 4.850/2016, o qual 

encontra-se aguardando apreciação do Senado Federal. Ademais de ser apresentado sob a 

ementa de estabelecer “medidas contra a corrupção e demais crimes contra o patrimônio 

público e combate ao enriquecimento ilícito de agentes públicos”120 , o PL nº 4.850/2016 

objetiva transformar a corrupção em uma conduta de alto risco, a fim de desestimular a 

prática dessa espécie normativa. Contudo, para que tais medidas sejam efetivadas em 

consonância com o PL, foram propostas inúmeras alterações legislativas de caráter 

imprescindível em diplomas como o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei de 

Crimes Hediondos, de improbidade administrativa, de partidos políticos, bem como acerca da 

Lei de lavagem de dinheiro121. 

 Dentre as alterações, uma é de imensa importância ao direito tributário: o confisco 

                                                 
119 RECEITA FEDERAL.  Receita Federal regulamenta reabertura do Regime Especial e  Regularização Cambial 

e Tributária (RERCT). A Instrução Normat iva RFB nº 1.704, de 2017, regulamentou o novo prazo de adesão 

ao RERCT, de acordo com a Lei nº 13.428, de 2017. Ministério  da Fazenda. Publicado em: 03 abril 2017. 

Disponível em: <https://idg.receita.fa zenda.gov.br/noticias/ascom/2017/abril/ receita-federal-regulamenta-

reabertura-do-regime-especial-de-regularizacao-cambial-e-t ributaria-rerct> Acesso em: 14 jul. 2017. 
120  BRASIL. Projeto de Lei 4850/2016. Estabelece medidas contra a corrupção e demais crimes  contra o 

patrimônio público e combate o enriquecimento ilícito de agentes públicos. Câmara dos Deputados. 

Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2080604> 

Acesso em: 27 jul. 2017. 
121 REIS, Maria Regina; PISCITELLI, Roberto Bocaccio. Introdução. In :_____. Análise do PL nº 4850/2016: 10 

Medidas contra a Corrupção. Consultoria Leg islativa da Câmara dos Deputados. Estudo de julho/2016. 43 p. 

cap.1, p. 04. Disponível em: < http://www2.camara.leg.br/a-camara/documentos-e-pesquisa/estudos-e-notas-

tecnicas/areas-da-conle/tema5/2016_3972_10-medidas-contra-a-corrupcao> Acesso em: 28 jun. 2017. 
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alargado como efeito da condenação122. Até o advento da Lei nº 12.694/12, o art. 91, II, do 

Código Penal instituía apenas o confisco tradicional, segundo o qual, um dos efeitos da 

condenação seria a perda, em favor da União, dos instrumentos e dos produtos do crime ou de 

qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do ato 

criminoso123. Com a entrada em vigor da Lei nº 12.694/12, foram inseridos os §§1º e 2º do art. 

91, os quais acrescentaram ao confisco tradicional a possibilidade de realização do confisco 

equivalente. Assim, determinou-se que “poderá ser decretada a perda de bens ou valores 

equivalentes ao produto ou proveito do crime quando estes não forem encontrados ou quando 

se localizarem no exterior”124, podendo “abranger bens ou valores equivalentes do investigado 

ou acusado para posterior decretação de perda”125. 

 Destarte, a inovação trazida pelo PL nº 4.850/2016, caso aprovado, é um “alargamento 

das hipóteses de confisco”126, a partir da inclusão do art. 91-A, o qual determina que nas 

condenações relativas aos crimes de corrupção ativa e passiva, peculato, enriquecimento 

ilícito, lavagem de dinheiro, organização criminosa, dentre outros, ocorrerá a “decretação da 

perda, em favor da União, da diferença entre o valor total do patrimônio do agente e o 

patrimônio cuja origem possa ser demonstrada por rendimentos lícitos ou por outras fontes 

legítimas”127 . Tal medida coaduna-se com o disposto no art. 5º, XLV, da Constituição da 

                                                 
122 REIS, Maria Regina; PISCITELLI, Roberto Bocaccio. Confisco alargado - perda, em favor da união, da 

diferença entre o valor total do patrimônio do agente e o patrimônio cuja origem possa ser demonstrada por 

rendimentos lícitos ou outras fontes legítimas. In:_____. Análise do PL nº 4850/2016: 10 Medidas contra a 

Corrupção. Consultoria Leg islativa da Câmara dos Deputados. Estudo de ju lho/2016. 43 p. cap. 04, p. 08. 

Disponível em: < http://www2.camara.leg.br/a-camara/documentos-e-pesquisa/estudos-e-notas-

tecnicas/areas-da-conle/tema5/2016_3972_10-medidas-contra-a-corrupcao> Acesso em: 28 jun. 2017. 
123 BRASIL. Artigo 91, inciso II, alíneas “a” e “b” do Decreto-Lei nº 2.848 de 07 de dezembro  de 1940 – Código 

Penal. Diário Oficial [da] República do Brasil , Brasília, D.O. de 31/12/1940, p. 2391.  Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm> Acesso em: 27 jun. 2017. 
124 BRASIL. Artigo 91, §1º, do Decreto-Lei nº 2.848 de 07 de dezembro  de 1940 – Código Penal. Diário Oficial 

[da] República do Brasil, Brasília, D.O. de 31/12/1940, p. 2391. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm> Acesso em: 27 jun. 2017. 
125 BRASIL. Artigo 91, §2º, do Decreto-Lei nº 2.848 de 07 de dezembro  de 1940 – Código Penal. Diário Oficial 

[da] República do Brasil, Brasília, D.O. de 31/12/1940, p. 2391. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm> Acesso em: 27 jun. 2017. 
126 REIS, Maria Regina; PISCITELLI, Roberto Bocaccio. Confisco alargado - perda, em favor da união, da 

diferença entre o valor total do patrimônio do agente e o patrimônio cuja origem possa ser demonstrada por 

rendimentos lícitos ou outras fontes legítimas. In:_____. Análise do PL nº 4850/2016: 10 Medidas contra a 

Corrupção. Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados. Estudo de julho/2016. 43 p. cap. 04,. p. 08. 

Disponível em: < http://www2.camara.leg.br/a-camara/documentos-e-pesquisa/estudos-e-notas-

tecnicas/areas-da-conle/tema5/2016_3972_10-medidas-contra-a-corrupcao> Acesso em: 28 jun. 2017. 
127 REIS, Maria Regina; PISCITELLI, Roberto Bocaccio. Confisco alargado - perda, em favor da união, da 

diferença entre o valor total do patrimônio do agente e o patrimônio cuja origem possa ser demonstrada por 

rendimentos lícitos ou outras fontes legítimas. In:_____. Análise do PL nº 4850/2016: 10 Medidas contra a 

Corrupção. Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados. Es tudo de julho/2016. 43 p. cap. 04,. p. 09. 

Disponível em: < http://www2.camara.leg.br/a-camara/documentos-e-pesquisa/estudos-e-notas-

tecnicas/areas-da-conle/tema5/2016_3972_10-medidas-contra-a-corrupcao> Acesso em: 28 jun. 2017. 
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República de 1988, uma vez que evidencia a obrigação de reparar o dano causado, bem como 

solucionaria o problema, tendo em vista que: 

 

Segundo órgãos de combate aos crimes de corrupção, há situações em que não é 

possível identificar ou comprovar, nos termos exigidos para uma condenação 

criminal, a prática de crimes graves que geram benefícios econômicos, embora as 

circunstâncias demonstrem a origem ilícita do patrimônio controlado por certas 

pessoas128. 

 

                                                 
128 REIS, Maria Regina; PISCITELLI, Roberto Bocaccio. Confisco alargado - perda, em favor da união, da 

diferença entre o valor total do patrimônio do agente e o patrimônio cuja origem possa ser demonstrada por 

rendimentos lícitos ou outras fontes legítimas. In:_____. Análise do PL nº 4850/2016: 10 Medidas contra a 

Corrupção. Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados. Estudo de julho/2016. 43 p. cap. 04,. p. 09. 

Disponível em: < http://www2.camara.leg.br/a-camara/documentos-e-pesquisa/estudos-e-notas-

tecnicas/areas-da-conle/tema5/2016_3972_10-medidas-contra-a-corrupcao> Acesso em: 28 jun. 2017. 
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3.5. TABELA COMPARATIVA DOS INSTITUTOS 

 

Mecanismos: Delação 

premiada 

Acordo de leniência Repatriação Confisco  

Conceito: Instrumento 

através do qual 

o investigado 

confessa sua 

participação e 

apresenta 

documentos 

importantes à 

investigação.  

 

Em troca obtém 

certos 

benefícios. 

Espécie de delação 

premiada realizada 

com pessoas 

jurídicas e/ou 

pessoas físicas 

pertencentes à PJ e 

as quais tenham 

praticado delitos 

contra a ordem 

econômica nacional.  

 

Em troca obtém 

certos benefícios. 

É o Regime 

Especial de 

Regularização 

Cambial e 

Tributária 

(RERCT), para 

declaração 

voluntária de 

bens mantidos 

no exterior por 

brasileiros.   

É a perda em 

favor da União 

de bens 

particulares de 

investigados e 

condenados.  

Regulamen-

tado pelo(a): 

Lei 12.850/2013 Lei 12.529/11 Lei 13.254/16 Código Penal e 

PL nº 

4.850/2016 

(ainda sob 

tramitação) 

Área de 

aplicação:  

Penal Penal ou 

administrativa  

Administra-

tiva 

Penal 
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4. A OPERAÇÃO LAVA JATO 

 

A Operação Lava Jato é considerada a maior investigação de corrupção e lavagem de 

dinheiro ocorrida no Brasil. Ao investigar os recursos desviados dos cofres da Petrobras, a 

operação desvendou diversas organizações criminosas, explicitou diferentes agentes 

envolvidos e efetivou a mútua contribuição de inúmeras instituições nacionais e 

internacionais129. 

 Tendo em vista a opulência econômica – o desvio encontra-se na casa dos bilhões de 

reais – e a importância política dos investigados de participar do complexo esquema de 

corrupção envolvendo a Petrobras130, a Operação Lava Jato tornou-se foco central da mídia e 

suas conquistas forneceram suporte para uma análise das atuais políticas anti-corrupção 

brasileiras. 

 Deltan Dallagnol, escolhido como coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato, 

em entrevista para um programa de televisão da rede Globo em 2015, declarou que a Lava 

Jato trouxe novas estatísticas para o cenário brasileiro, visto que “para se ter ideia, antes do 

caso Lava-Jato, tudo que foi recuperado no país e entrou nos cofres públicos, em todos os 

outros casos (de corrupção) juntos, somam menos de R$ 45 milhões”131. 

 No que tange à dimensão corporativa da Operação Lava Jato, as grandes empreiteiras 

nacionais viram-se diante da exposição de seus conluios, destinados a fraudar as licitações das 

obras da petroleira, bem como seus vultosos esquemas de pagamento de propina.  

 Em acordo de delação premiada firmado entre o Ministério Público Federal e Paulo 

Roberto Costa no dia 28 de agosto de 2014, na cidade de Curitiba/PR, Costa afirmou que 

existia um “triângulo Políticos – Governo – Empreiteiras” envolvendo a Petrobras 132 , de 

forma que as empreiteiras reuniam-se em uma espécie de cartel, denominado “Clube das 16”. 

Dentro desse clube existiam regras para definir a distribuição das obras, sobrepondo uma 

                                                 
129 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Entenda o caso. Caso Lava Jato. Disponível: 

<http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/caso-lava-jato/entenda-o-caso> Acesso em: 28 jun. 2017. 
130 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Entenda o caso. Caso Lava Jato. Disponível: 

<http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/caso-lava-jato/entenda-o-caso> Acesso em: 28 jun. 2017. 
131 CARVALHO, Gleide; ONOFRE, Renato. Lava-Jato já recuperou R$ 2,4 b ilhões para a União. Montante 

representa um terço da propina paga a políticos e dirigentes da Petrobras. O GLOBO. Publicado em: 01 nov. 

2016.  Entrevista do procurador do MPF Deltan Dallagnol para o Programa do Jô exibido em 20/10/2015. 

Disponível em: < https://www.google.com.br/amp/s/oglobo.globo.com/brasil/lava-jato-ja-recuperou-24-

bilhoes-para-uniao-17939483%3Fversao%3Damp > Acesso em: 27 jun. 2017. 
132 DELAÇÃO premiada firmada entre o Ministério Público Federal e Pau lo Roberto Costa no dia 28 de agosto 

de 2014, na cidade de Curitiba/PR. Disponível em: <http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/wp-

content/uploads/sites/41/2015/03/DELA%C3%87AO-PRC-01-a-23.pdf> Acesso em: 28 jun. 2017. 
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concorrência real, por meio de licitações, por uma concorrência aparente, que consagrava a 

empreiteira vencedora por meio de um acordo previamente estabelecido:  

 

(...) 4. As empreiteiras, reunidas em algo que denominavam de "Clube", ajustavam 

previamente entre si qual delas iria sagrar-se vencedora das licitações da Petrobrás, 

manipulando os preços apresentados no certame, com o que tinham condições de, 

sem concorrência real, serem contratadas pelo maior preço possível admitido pela 

Petrobrás133. 

 

 Como forma de assegurar o cumprimento das regras estipuladas pelo Clube das 16, era 

necessário aliciar funcionários da Petrobras134: 

 

(...) 5. Para permitir o funcionamento do cartel, as empreiteiras corromperam 

diversos empregados do alto escalão da Petrobras, entre eles o ex-diretor Paulo  

Roberto Costa, pagando percentual sobre o contrato135. 

 

 Dessa forma, os funcionários eram incumbidos não apenas de se omitir perante a 

realização do cartel, como também de favorecê- lo. Conforme investigação realizada pela 

Operação Lava Jato, dentre as irregularidades encontradas figuram negociações diretas sem 

motivos aparentes, aditivos desnecessários, preços exorbitantes, vazamento de informações de 

caráter sigiloso e contratações realizadas apressadamente e com supressão de etapas 

importantes136. 

 Para intermediar as negociações e efetuar o pagamento das propinas foram utilizados 

operadores financeiros, tais como Fernando Baiano e João Vacari Neto 137 . O esquema de 

                                                 
133 Ação Penal nº 508335189.2014.4.04.7000/PR em face de: WALDOMIRO DE OLIVEIRA; PAULO 

ROBERTO COSTA; NEWTON PRADO JUNIOR; LUIZ ROBERTO PEREIRA; GERSON DE MELLO 

ALMADA; ENIVALDO QUADRADO; CARLOS EDUARDO STRAUCH ALBERO; CARLOS ALBERTO 

PEREIRA DA COSTA; ALBERTO YOUSSEF. Proposta pelo Ministério Público Federal, em conjunto com 

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRÁS. Disponível em: <http://lavajato.mpf.mp.br/atuacao-na-1a-

instancia/denuncias-do-mpf/documentos/Sentena508335189.2014.404.7000.pdf> Acesso em: 28 jun. 2017. 
134 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Entenda o caso. Caso Lava Jato. Disponível: 

<http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/caso-lava-jato/entenda-o-caso> Acesso em: 21 nov. 2017. 
135 Ação Penal nº 508335189.2014.4.04.7000/PR em face de: WALDOMIRO DE OLIVEIRA; PAULO 

ROBERTO COSTA; NEWTON PRADO JUNIOR; LUIZ ROBERTO PEREIRA; GERSON DE MELLO 

ALMADA; ENIVALDO QUADRADO; CARLOS EDUARDO STRAUCH ALBERO; CARLOS ALBERTO 

PEREIRA DA COSTA; ALBERTO YOUSSEF. Proposta pelo Ministério Público Federal, em conjunto com 

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRÁS. Disponível em: <http://lavajato.mpf.mp.br/atuacao-na-1a-

instancia/denuncias-do-mpf/documentos/Sentena508335189.2014.404.7000.pdf> Acesso em: 28 jun. 2017. 
136  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Entenda o caso. Caso Lava Jato. Disponível: 

<http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/caso-lava-jato/entenda-o-caso> Acesso em: 21 nov. 2017. 
137  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERA L. Entenda o caso. Caso Lava Jato. Disponível: 

<http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/caso-lava-jato/entenda-o-caso> Acesso em: 21 nov. 2017. 
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desvio de recursos da Petrobras era composto de duas etapas distintas, as quais culminavam 

na entrega de propina aos beneficiários como se dinheiro limpo fosse: 

 

Em um primeiro momento, o dinheiro ia das empreiteiras até o operador financeiro. 

Isso acontecia em espécie, por movimentação no exterior e por meio de contratos 

simulados com empresas de fachada. Num segundo momento, o dinheiro ia do  

operador financeiro até o  beneficiário em espécie, por t ransferência no exterior ou  

mediante pagamento de bens 138.  

 

 Por fim, a Operação desvendou o envolvimento de agentes políticos em virtude de 

uma linha de investigação verticalizada. Os detentores de foro privilegiado mantinham 

relações ou eram filiados aos partidos políticos responsáveis por indicar e sustentar os cargos 

dos diretores da Petrobras139. De acordo com os relatórios da Lava Jato, a atuação política 

manifestava-se com maior pujança nas diretorias:  

 

(…) de Abastecimento, ocupada por Paulo  Roberto Costa entre 2004 e 2012, de 

indicação do PP, com posterior apoio do PMDB; de Serv iços, ocupada por Renato 

Duque entre 2003 e 2012, de indicação do PT; e Internacional, ocupada por Nestor 

Cerveró entre 2003 e 2008, de indicação do PMDB140.  

 

 Com o espeque de resumir e promover uma contextualização da rede de envolvidos, 

diversas denúncias ajuizadas pelo Ministério Público Federal no âmbito da Operação Lava 

Jato apresentam o seguinte trecho: 

 

No âmbito das investigações conduzidas na “Operação Lava Jato”, restou 

comprovado, resumidamente, o funcionamento, no período compreendido entre 

2004 e 2014, de uma ampla organização criminosa, constituída por quatro principais 

núcleos, cujo objeto era a prática reiterada de ilícitos em certames e contratos da 

PETROBRAS por empresas de diversos segmentos, como empreiteiras, estaleiros e 

outras prestadoras de serviços. Dentre os crimes praticados, destacam-se a formação  

de cartel entre as maiores empreiteiras que participavam dos certames da Estatal, a  

frustração do caráter competit ivo das licitações e o pagamento sistemático de 

propina pelos altos funcionários das empresas interessadas aos agentes públicos 

(polít icos e diretores e gerentes da Estatal) e  particulares (operadores financeiros e 

terceiros), mediante sucessivas operações de lavagem do dinheiro141. 

                                                 
138 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Entenda o caso. Caso Lava Jato. Disponível: 

<http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/caso-lava-jato/entenda-o-caso> Acesso em: 21 nov. 2017. 
139 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Entenda o caso. Caso Lava Jato. Disponível: 

<http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/caso-lava-jato/entenda-o-caso> Acesso em: 21 nov. 2017. 
140 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Entenda o caso. Caso Lava Jato. Disponível: 

<http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/caso-lava-jato/entenda-o-caso> Acesso em: 21 nov. 2017. 
141  Trecho retirado de denúncias da Operação Lava Jato, como, por exemplo, as disponíveis em: 

<http://lavajato.mpf.mp.br/atuacao-na-1a-instancia/denuncias-do-mpf/documentos/Denuncia60.pdf > & 
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 Dessa forma, por abranger diversos setores do Brasil e compreender notáveis 

quantidades de capital, a Operação Lava Jato foi palco de um trabalho meticuloso do qual 

participaram as mais diferentes instituições nacionais e internacionais. 

 As delações premiadas foram realizadas, em sua maioria, perante a DELEFIN, 

Delegacia de Repressão a Crimes contra o Sistema Financeiro e Desvio de Verbas Públicas; as 

denúncias e os processos ficaram a cargo do Ministério Público Federal, instituindo-se, dentro 

do órgão, uma força-tarefa designada especialmente para a Operação Lava Jato; sob a 

responsabilidade da Polícia Federal ficaram a realização dos inúmeros mandados de busca e 

apreensão, prisões e conduções coercitivas; os auditores da Receita Federal colaboraram para 

com as investigações de desvios de verbas públicas e lavagem de dinheiro; à Justiça Federal 

de Curitiba incumbiu a decretação de prisões, e homologação das delações premiadas e dos 

pedidos de quebra de sigilo bancário, interceptação telefônica e bloqueio de bens dos 

acusados; o Ministério Público da Suíça forneceu ao MPF informações de que Paulo Roberto 

Costa tinha mais de US$ 23 milhões em bancos suíços; o COAF, Conselho de Controle de 

Atividades Financeiras, foi responsável por monitorar as transferências financeiras atípicas, 

dentre outras instituições142. 

 No que tange ao COAF, importante salientar que o intercâmbio de informações com 

os demais órgãos brasileiros, pautado no ideal de cooperação, é um dos principais valores 

atinentes às atividades do Conselho. Isto posto, o COAF disponibiliza os seus relatórios para 

as instituições através de um sistema eletrônico denominado SEI, com o viés de implantar um 

processo eletrônico de feeedback, seguindo as melhores práticas internacionais promovidas 

pelo FATF/GAFI. Tal prática permite compreender os procedimentos adotados pe los diversos 

destinatários dos Relatórios de Inteligência F inanceira (RIF) e avaliar as contribuições para 

com as investigações realizadas143: 

 

Quando o resultado das análises indicar a existência de fundados indícios de 

lavagem de dinheiro, ou qualquer outro ilícito, os Relatórios de Inteligência 

Financeira são encaminhados às autoridades competentes, nos termos do previsto no 

artigo 15 da Lei nº 9.613, de 1998: O COAF comunicará às autoridades competentes 

para a instauração dos procedimentos cabíveis, quando concluir pela existência de 

                                                                                                                                                         
<http://lavajato.mpf.mp.br/atuacao-na-1a-instancia/denuncias-do-mpf/documentos/Denuncia61.pdf >Acesso 

em: 28 jun. 2017. 
142 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Por onde começou. Histórico da Operação Lava Jato. Caso Lava Jato. 

Atuação na 1ª  instância. Disponível em <http://lavajato.mpf.mp.br/atuacao -na-1a-

instancia/investigacao/historico/por-onde-comecou> Acesso em: 28 jun. 2017. 
143 MINISTÉRIO DA FAZENDA. Sistema Eletrônico de Informações – SEI!  Disponível em 

<www.fazenda.gov.br/sei> Acesso em: 21 nov. 2017. 
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crimes prev istos nesta Lei, de fundados indícios de sua prática, ou de qualquer outro 

ilícito144. 

 

 Assim, a Lava Jato, demonstrou a possibilidade de um combate efetivo das práticas 

corruptas, mediante a cominação de penas de prisão aos acusados e a estipulação de 

ressarcimento aos cofres públicos. Os frutos da Operação em voga repercutem positivamente 

no cenário internacional, colaborando para modificar a visão externa sobre a corrupção: 

 

Em muitos países, as pessoas são privadas de suas necessidades mais básicas e vão 

dormir com fome toda noite por causa da corrupção, enquanto os poderosos e 

corruptos gozam de estilos de vida pródigos impunemente (tradução livre)145. 

 

 

4.1. QUAL A DESTINAÇÃO DO DINHEIRO RECUPERADO? 

 

 Estatisticamente, a Operação Lava Jato apresenta números expressivos. Com frentes 

em três estados brasileiros, Paraná, Rio de Janeiro e Distrito Federal, a investigação já 

realizou cerca de 340 pedidos de cooperação internacional, 10 acordos de leniência e 173 

acordos de colaboração premiada firmados com pessoas físicas. No cenário financeiro, cerca 

de R$ 40 bilhões de reais foram pedidos a título de ressarcimento dos danos causados e 

R$ 10,3 bilhões são objeto de recuperação por colaborações. Outrossim, devem ser auferidos 

cerca de R$ 756,9 milhões através da repatriação de recursos e mais de R$ 3 bilhões em bens 

dos réus já foram bloqueados146. 

 Segundo informações do Ministério Público Federal, em consonância com a Polícia 

Federal, em 2016 a operação já teria arrecadado quase 50% das propinas identificadas no 

                                                 
144  CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS – COAF. Relatório de Inteligência 

Financeira – RIF. Ministério da Fazenda. Publicado em: 23 jun. 2015. Disponível em:< 

http://www.coaf.fazenda.gov.br/menu/a-inteligencia-financeira/relatorio-de-inteligencia-financeira-rif> 

Acesso em: 28 jun. 2017. 
145  TRANSPARENCY INTERNATIONAL. Corruption perceptions index 2016. José Ugaz, Chair of 

Transparency International. José Ugaz, Presidente da Transparência Internacional. “ In too many countries, 

people are deprived of their most basic needs and go to bed hungry every night because of corruption, while 

the powerful and corrupt enjoy lavish lifestyles with impunity.” Publicado em: 25 jan. 2017.  Disponível em: 

<https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016> Acesso em: 24 jun. 2017. 
146  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. A Lava Jato em números no Paraná . Caso Lava Jato. Resultados. 

Dados atualizados até 14 nov. 2017. Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/caso-lava-

jato/atuacao-na-1a-instancia/atuacao-na-1a-instancia/parana/resultado>. Acesso em: 29 nov. 2017;  

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. A Lava Jato em números no Rio de Janeiro . Dados atualizados até 07 

nov. 2017. Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/para-o -cidadao/caso-lava-jato/atuacao-na-1a-instancia/rio-

de-janeiro/resultados>. Acesso em: 29 nov. 2017. 



37 
 

 
 

esquema de desvios da Petrobras, as quais chegam à quantia de R$ 6,4 bilhões. Entretanto, o 

Tribunal de Contas da União estimou que o rombo pode chegar à casa dos R$ 29 bilhões de 

reais, enquanto para a Polícia Federal o prejuízo irá alcançar os R$ 42 bi147.  

 É inegável que tais quantias, se recuperadas, poderiam incrementar o Tesouro Público 

e elevar a receita orçamentária, de forma que, em tese, as lacunas financeiras seriam reduzidas 

e o dinheiro poderia ser destinado às políticas públicas.  

Os impactos orçamentários da corrupção e da lavagem de dinheiro podem ser, por 

força do auxílio tecnológico, convertidos em números capazes de mensurar os direitos 

fundamentais não disponibilizados aos cidadãos em virtude dos desvios de verbas públicas. 

Assim, o Jornal O Estadão criou a plataforma “De Real para Realidade”, cujo objetivo é 

identificar e quantificar, conforme os valores divulgados pela mídia, quais e quantos direitos 

poderiam ser ampliados caso os recursos especificados não tivessem sido desviados por 

corrupção148. Por exemplo, os R$ 200.000.000,00 relativos à condenação por corrupção e 

lavagem de dinheiro do ex-ministro dos governos Lula e Dilma, Palocci, na Operação Lava 

Jato, poderia ter sido utilizado, caso não fosse desviado, para compra de 2.427 ambulâncias; 

para construção de 4.000 casas populares; para fornecimento de 90.090.090 merendas 

escolares ou para obtenção de 3.901 viaturas policiais149.  

Entretanto, é importante destacar que nem todo o dinheiro recuperado pela Operação 

Lava Jato terá destinação desvinculada e será aplicado onde houver necessidade. Em primeiro 

lugar, o dinheiro recuperado é direcionado a uma conta judicia l até que se encerre a 

tramitação do processo do qual se originou. Com a decisão transitada em julgado, os recursos 

terão seu destino especificado150.  

Normalmente, nos casos de desvio de dinheiro público, o valor recuperado é 

designado para retornar aos cofres governamentais ou é encaminhado para os órgãos federais 

                                                 
147 Lava-Jato já recuperou R$ 2,9 bilhões de propinas. Outros R$ 2,4 b ilhões em bens seguem bloqueados pela 

Justiça. Jornal O GLOBO. Publicado em: 28 abril 2016. Disponível em: 

<https://oglobo.globo.com/brasil/lava-jato-ja-recuperou-29-b ilhoes-de-propinas-19188060>. Acesso em: 23 

nov. 2017. 
148 JORNAL O ESTADÃO. De Real para Realidade. Dados obtidos através do conversor criado pelo  jornal O 

Estadão para calcular o custo da corrupção no Brasil. Disponível em: 

<http://www.derealpararealidade.com.br/> Acesso em: 28 jun. 2017. 
149 JORNAL O ESTADÃO. De Real para Realidade. Dados obtidos através do conversor criado pelo  jornal O 

Estadão para calcular o custo da corrupção no Brasil. Disponível em: 

<http://www.derealpararealidade.com.br/> Acesso em: 28 jun. 2017. 
150 ROCHA, Fernando Carlos Wanderley. Destinação do dinheiro apreendido nas operações da Polícia Federal. 

Biblioteca Dig ital Câmara dos Deputados. Consultoria Legislat iva abril de 2007. 05 p.  Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/a-camara/documentos-e-pesquisa/estudos-e-notas-tecnicas/areas-da-

conle/tema21/2007_4414.pdf>. Acesso em: 24 nov. 2017. 
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de prevenção e combate à corrupção151. Contudo, qual o fundamento normativo-jurídico para 

proceder exatamente desta forma? Para responder a tal questionamento, faz-se mister, 

portanto, analisar a destinação do dinheiro apreendido nas operações da Polícia Federal sob a 

ótica do direito positivo, o qual apresenta as possibilidades existentes no ordenamento 

jurídico acerca dos rumos dados aos bens pertinentes à prática delituosa152.  

A Constituição Federal de 1988 especifica apenas o destino das apreensões realizadas 

no âmbito da produção e tráfico ilícito de drogas (artigo 243 e parágrafo único, CRFB/88), ao 

passo que a Lei nº 7.560/86 constituiu um fundo exclusivo para a prevenção, recuperação e 

combate às drogas de abuso. Isto posto, passa-se à análise das disposições contidas no Código 

de Processo Penal de 1941. Em seus artigos 121 a 125, perpassando os artigos 132 e 133, bem 

como o artigo 91, II, a e b do Código Penal, resta evidente a destinação do bem apreendido, 

em proveito do crime, para o Tesouro Direto nos casos em que não couber ao lesado ou 

terceiro de boa-fé 153: 

 

Art. 122. Sem prejuízo do disposto nos arts. 120 e 133, decorrido o prazo de 90 

(noventa) dias, após transitar em julgado a sentença condenatória, o juiz decretará, 

se for caso, a perda, em favor da União, das coisas apreendidas (art. 74, II, a e b do 

Código Penal)154 e ordenará que sejam vendidas em leilão público.  

Parágrafo  único. Do dinheiro apurado será recolhido ao Tesouro Nacional o que 

não couber ao lesado ou a terceiro de boa-fé. [grifo meu]155 

 

Art. 133. Transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz, de ofício ou a 

requerimento do interessado, determinará a avaliação e a venda dos bens em leilão  

público.  

Parágrafo único. Do dinheiro apurado, será recolhido ao Tesouro Nacional  o que 

não couber ao lesado ou a terceiro de boa-fé. [grifo meu]156 

                                                 
151 ROCHA, Fernando Carlos Wanderley. Destinação do dinheiro apreendido nas operações da Polícia Federal. 

Biblioteca Dig ital Câmara dos Deputados. Consultoria Legislat iva abril de 2007. 05 p.  Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/a-camara/documentos-e-pesquisa/estudos-e-notas-tecnicas/areas-da-

conle/tema21/2007_4414.pdf>. Acesso em: 24 nov. 2017. 
152 ROCHA, Fernando Carlos Wanderley. Destinação do dinheiro apreendido nas operações da Polícia Federal. 

Biblioteca Dig ital Câmara dos Deputados. Consultoria Legislat iva abril de 2007. 05 p.  Dispo nível em: 

<http://www2.camara.leg.br/a-camara/documentos-e-pesquisa/estudos-e-notas-tecnicas/areas-da-

conle/tema21/2007_4414.pdf>. Acesso em: 24 nov. 2017. 
153 ROCHA, Fernando Carlos Wanderley. Destinação do dinheiro apreendido nas operações da Polícia Federal. 

Biblioteca Dig ital Câmara dos Deputados. Consultoria Legislat iva abril de 2007. 05 p.  Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/a-camara/documentos-e-pesquisa/estudos-e-notas-tecnicas/areas-da-

conle/tema21/2007_4414.pdf>. Acesso em: 24 nov. 2017. 
154 A referência ao Código Penal envolve o atual artigo 91, II, a e b. 
155 BRASIL. Art igo 122 do Decreto-Lei nº 3.689 de 03 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal. Diário 

Oficial [da] República do Brasil, Brasília , D.O. F.C de 13/10/1941, p. 19699. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689.htm> Acesso em: 27 jun. 2017. 
156 BRASIL. Art igo 122 do Decreto-Lei nº 3.689 de 03 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal. Diário 

Oficial [da] República do Brasil, Brasília , D.O. F.C de 13/10/1941, p. 19699. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689.htm> Acesso em: 27 jun. 2017. 
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Art. 91 - São efeitos da condenação: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)  

(...) II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro 

de boa-fé: [grifo meu] (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)   

a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, 

uso, porte ou detenção constitua fato ilícito;  

b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido  

pelo agente com a prática do fato criminoso157.  

 

Dessa forma, no caso da Operação Lava Jato, a grande monta dos recursos reavidos 

deverá retornar aos cofres da Petrobras, uma vez que a estatal foi a maior prejudicada pelos 

esquemas de propinas e desvios de verba investigados. Destaca-se que, até o último bimestre 

de 2016, foram realizadas três devoluções à Petrobras, totalizando uma restituição de mais de 

R$ 500 milhões de reais. Segundo a Procuradora da República, Paula Conti Thá, esta 

restituição aos cofres da petroleira é considerada a maior devolução de valores a uma vítima 

já realizada pelo judiciário brasileiro158.  

Por outro lado, dentre os bilhões recuperados, alguns recursos terão como destinatário 

final os cofres do Tesouro Direto, já que originados de fontes alheias à reparação do dano 

causado à Petrobras. Tem-se como exemplo o caso da cobrança de tributos sobre a propina e 

os ganhos ocultados pelos denunciados que assinaram acordo de de lação premiada na 

Operação Lava Jato, sistemática inaugurada pela Receita Federal. Assim, sobre os recursos 

auferidos ilegalmente, passaram a incidir imposto de renda e multa de até 200%, ainda que o 

dinheiro seja devolvido aos cofres públicos por meio dos acordos159. A título de ilustração, o 

doleiro Alberto Youssef, responsável por uma das delações premiadas mais importantes da 

operação, viu-se diante de uma cobrança de imposto de renda e multa superior a R$ 1 bilhão 

de reais pela Receita Federal160. 

Dessa forma, ao contabilizar o montante de recursos auferidos ilegalmente, sobre os 

                                                 
157 BRASIL. Art igo 91, II, “a” e “b”, do Decreto-Lei nº 2.848 de 07 de dezembro de 1940 – Código Penal. 

Diário Oficial [da] República do Brasil, Brasília, D.O. de 31/12/1940, p. 2391. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm> Acesso em: 27 jun. 2017. 
158 ERNESTO, Marcelo. Força tarefa da Lava-Jato anuncia devolução de R$ 204 milhões desviados da Petrobras: 

Ao todo, desde que foi desencadeada a investigação foi devolvido mais de R$ 500 milhões a estatal. Jornal 

EM – O Estado de Minas. Publicado em: 18 nov. 2016. Disponível em: 

<https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2016/11/18/interna_politica,824946/ forca-tarefa-da-lava-jato-

anuncia-devolucao-de-r-204-milhoes-desviado.shtml>. Acesso em: 25 nov. 2017. 
159  MAGRO, Maíra. Receita cobra tributos sobre propina mesmo de dinheiro devolvido. Valor Econômico. 

Brasília. Publicado em: 27 mar. 2017. Disponível em: <http://www.valor.com.br/politica/4914726/receita-
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quais passa-se a incidir a tributação, a Operação Lava Jato pode vir a influenciar a Receita da 

União, posto que, conforme o artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a instituição, 

previsão e arrecadação de tributos constituem fonte de receita pública161. 

Outrossim, conforme pesquisa realizada pela Câmara dos Deputados: 

 

(...) À exceção das hipóteses constitucionalmente previstas, é possível verificar que 

a lei determina o recolh imento dos valores ao Tesouro Nacional e deixa ao juízo  

discricionário das autoridades governamentais a aplicação final dos recursos 

auferidos162. 

 

 Assim, vislumbra-se que a Operação Lava Jato contribui para o incremento das 

receitas federais a nível amplo, uma vez que parte dos recursos reavidos poderão ser aplicados 

nas diversas políticas públicas existentes no ordenamento brasileiro. A fim de evidenciar as 

destinações possíveis, faz-se mister destacar que a 7ª Vara Federal Criminal do Estado do Rio 

de Janeiro autorizou que R$ 250 milhões de reais, recuperados pela Operação, sejam 

utilizados para pagamento de cerca de 140 mil servidores inativos do estado. Em virtude da 

atual crise que assola o estado carioca, decisões dessa espécie comprovam o préstimo da 

Operação para com os cidadãos brasileiros163. 

 

 

4.2. FORMAS DE RECUPERAÇÃO DE DINHEIRO NO ÂMBITO DA OPERAÇÃO LAVA 

JATO 

 

4.2.1. Delação premiada 

 

Sete meses após a promulgação da Lei nº 12.850/13, que deu início à normatização da 

                                                 
161 BRASIL. Lei complementar nº 101 de 04 de maio de 2000. Estabelece normas de finanças públicas voltadas 

para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Diário Oficial [da] República do Brasil, 

Brasília, D.O. de 05/05/2000, p. 1. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp101.htm> Acesso em: 28 de jun. 2017. 
162 ROCHA, Fernando Carlos Wanderley. Destinação do dinheiro apreendido nas operações da Polícia Federal. 

Biblioteca Dig ital Câmara dos Deputados. Consultoria Legislat iva abril de 2007. 05 p.  Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/a-camara/documentos-e-pesquisa/estudos-e-notas-tecnicas/areas-da-

conle/tema21/2007_4414.pdf>. Acesso em: 24 nov. 2017. 
163 AGÊNCIA BRASIL. Dinheiro recuperado pela Lava-Jato no Rio vai pagar aposentados. Valor Econômico. 

Publicado em: 19 mar. 2017. Disponível em: <http:// http://www.valor.com.br/politica/4904602/dinheiro-

recuperado-pela-lava-jato-no-rio-vai-pagar-aposentados>. Acesso em: 24 nov. 2017. 
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delação premiada, a Operação Lava Jato passou a desfrutar em larga escala dos acordos 

proporcionados pelo instituto164. 

A Lava Jato envolve a investigação de inúmeros crimes, dentre os quais organização 

criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção. Devido a suas peculiaridades, são reconhecidos 

como de alta dificuldade para investigação. No caso da organização criminosa, o embaraço 

encontra-se na corriqueira destruição de provas e realização de ameaças às testemunhas; 

quanto à lavagem de dinheiro, o inconveniente é o escopo de praticá-lo para ocultar outros 

crimes e, por fim, os obstáculos para investigar a corrupção encontram-se nos pactos de 

silêncio realizados entre os criminosos e seu empreendimento às escuras165.  

Para Rubens Glezer, coordenador do Supremo em Pauta da FGV Direito São Paulo, as 

delações são mecanismos de suma importância nos casos de investigações de organizações 

criminosas complexas: “Há certos crimes que não deixam evidências tradicionais, 

documentos, nenhum rastro, a não ser que dependa de alguém de dentro da organização, para 

revelar como os agentes agem. Só a delação faz isso” 166 . Outrossim, Mario Sarrubbo, 

especialista em acordos de delação premiada e procurador de Justiça no Estado de São Paulo, 

afirma, em defesa do procedimento, que “a delação acaba desvendando teias criminosas. São 

crimes praticados por indivíduos do colarinho-branco, a portas fechadas, sem testemunhas”167. 

Dessa forma, os acordos de delação premiada realizados no seio da Operação fizeram 

com que a mesma alçasse voos e irrompesse como uma das principais operações policiais 

brasileiras168.  

Cada delação possui um ou mais objetivos específicos: 

 

                                                 
164 FEDERAL, Ministério Público. Colaboração Premiada: Acordos de colaboração com investigados e réus. 

Disponível em: <http://www.mpf.mp .br/para-o-cidadao/caso-lava-jato/atuacao-na-1a-

instancia/parana/investigacao/colaboracao-premiada>. Acesso em: 24 nov. 2017. 
165 FEDERAL, Ministério Público. Colaboração Premiada: Acordos de colaboração com investigados e réus. 

Disponível em: <http://www.mp f.mp.br/para-o-cidadao/caso-lava-jato/atuacao-na-1a-

instancia/parana/investigacao/colaboracao-premiada>. Acesso em: 24 nov. 2017. 
166 COUTINHO, Mateus; CAMPOREZ, Patrik. Delações premiadas já ajudaram a recuperar R$ 14 bilhões em 

todo o país. Revista Época. Publicado em: 08 set. 2017. Disponível em: 

<http://epoca.globo.com/politica/noticia/2017/09/delacoes -premiadas-ja-ajudaram-recuperar-r-14-bilhoes-em-

todo-o-pais.html>. Acesso em: 24 nov. 2017. 
167 COUTINHO, Mateus; CAMPOREZ, Patrik. Delações premiadas já ajudaram a recuperar R$ 14 bilhões em 

todo o país. Revista Época. Publicado em: 08 set. 2017. Disponível em: 

<http://epoca.globo.com/politica/noticia/2017/09/delacoes -premiadas-ja-ajudaram-recuperar-r-14-bilhoes-em-

todo-o-pais.html>. Acesso em: 24 nov. 2017. 
168 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Colaboração Premiada: Acordos de colaboração com investigados e 

réus. Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/caso-lava-jato/atuacao-na-1a-

instancia/parana/investigacao/colaboracao-premiada>. Acesso em: 24 nov. 2017. 
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(...)  informações novas sobre crimes e quem são os seus autores, provas que serão 

disponibilizadas, importância dos fatos e das provas prometidas no contexto da 

investigação, recuperação do proveito econômico auferido com os crimes, 

perspectiva de resultado positivo dos processos e das punições sem a colaboração, 

entre outras169.  

 

Todas essas variáveis influenciam na gama de custos e benefícios para o réu, que 

podem variar de redução da pena, alteração de regime de cumprimento da pena a, inclusive, 

perdão judicial170.  

No caso da Lava Jato, a grande questão inerente às colaborações foi a grande monta 

percebida em virtude de suas celebrações. De 428 acusados criminalmente pela Operação – 

282 na circunscrição paranaense, 134 no âmbito do Rio de Janeiro e 12 no Distrito Federal – 

cerca de 17 investigados se beneficiaram dos acordos171. O rol dos colaboradores envolve: 

Paulo Roberto Costa, Alberto Youssef, Luccas Pace Junior, Julio Camargo e Augusto 

Mendonça – executivos da Toyo Setal -, Pedro Barusco, Gerson Almada, Nestor Cerveró, 

Fernando Baiano, Alexandre Romano, Eduardo Leite, Dalton Avancini, Delcídio do Amaral, 

Sérgio Machado, Zwi Skornicki, João Santana e Mônica Moura172. 

Ao total foram realizados 173 acordos – 158 no Paraná e 15 no Rio de Janeiro – 

totalizando mais de R$ 10,7 bilhões de reais a serem reincorporados. Destes, R$ 10,3 bi são 

alvos de recuperação, enquanto R$ 451,5 milhões já foram ressarcidos a título de multas 

compensatórias decorrentes do acordo173. 

A título de curiosidade, o site do Jornal O GLOBO comparou os valores das propinas 

recebidas ou intermediadas, em ações decididas perante a primeira instância, com os valores a 

serem devolvidos pelos delatores da Lava Jato. Paulo Roberto Costa recebeu/intermediou 

R$ 177,8 milhões de reais em propinas, ao passo que pactuou uma devolução de R$ 88,2 

                                                 
169 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Colaboração Premiada: Acordos de colaboração com investigados e 

réus. Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/caso-lava-jato/atuacao-na-1a-

instancia/parana/investigacao/colaboracao-premiada>. Acesso em: 24 nov. 2017. 
170 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Colaboração Premiada: Acordos de colaboração com investigados e 

réus. Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/caso-lava-jato/atuacao-na-1a-

instancia/parana/investigacao/colaboracao-premiada>. Acesso em: 24 nov. 2017. 
171 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Colaboração Premiada: Acordos de colaboração com investigados e 

réus. Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/caso-lava-jato/atuacao-na-1a-

instancia/parana/investigacao/colaboracao-premiada>. Acesso em: 24 nov. 2017. 
172 OS DOZE delatores da lava-jato. Jornal O GLOBO. Disponível em: 

<http://infograficos.oglobo.globo.com/brasil/os -doze-delatores-da-lava-jato.html>. Acesso em: 24 nov. 2017;  

WIKIPÉDIA. Acordos de delação premiada na Operação Lava Jato . Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Acordos_de_dela%C3%A7%C3%A3o_premiada_na_Opera%C3%A7%C3%A

3o_Lava_Jato#Outros>. Acesso em: 24 nov. 2017. 
173  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. A Lava Jato em números no Paraná . Caso Lava Jato. Resultados. 

Dados atualizados até 14 nov. 2017. Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/caso-lava-

jato/atuacao-na-1a-instancia/atuacao-na-1a-instancia/parana/resultado>. Acesso em: 29 nov. 2017. 
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milhões. Por outro lado, Nestor Cerveró recebeu/intermediou R$ 48,2 milhões em propinas, 

tendo firmado acordo para o ressarcimento de R$ 19 milhões de reais174.  

Em 2014, cinco delatores da Operação Lava Jato firmaram compromissos de devolver 

R$ 423 milhões de reais em razão das colaborações175. Paulo Roberto Costa, ex-diretor de 

Abastecimento da Petrobras e pioneiro nas delações, revelou detalhes acerca da estrutura de 

corrupção nos contratos das empreiteiras com a petroleira e comprometeu-se a entregar cerca 

de R$ 70 milhões de reais176. Deste total, aproximadamente R$ 58 milhões de reais (US$ 23 

milhões) já foram bloqueados de suas contas bancárias junto à Suíça. Em sua delação, já 

homologada, Costa confessou ter auferido R$ 1,5 milhão para ser indiferente a compra da 

refinaria de Pasadena; afirmou que parte dos 3% que eram cobrados de propina sobre os 

contratos da Petrobras tinham como destinatário o Partido dos Trabalhadores e  

responsabilizou outros  35 políticos de também participarem dos esquemas de propina177.  

 Posteriormente, foi a vez do doleiro Alberto Youssef, ex-cúmplice de Paulo Roberto 

Costa, que, aliado à sua confissão de culpa, assinou por escrito a devolução de R$ 50 milhões 

de reais 178 . Em seu acordo, também já homologado, Youssef afirmou que o Partido dos 

Trabalhadores, o PMDB e o Partido Progressista estavam envolvidos nos esquemas da 

petroleira e que a arrecadação das propinas era manipulada pelo lobista, Fernando Baiano, e 

pelo tesoureiro do PT, João Vaccari Neto179.  

Julio Camargo, executivo da empresa Toyo Setal, contou ao Ministério Público que, 

juntamente com Augusto Mendonça, também executivo da Toyo Setal, efetuaram o 

pagamento de R$ 154 milhões de reais a título de propina aos operadores do Partido dos 

                                                 
174 DINHEIRO rastreado: Lava-jato conseguiu identificar e recuperar parte dos valores pagos em propina. Jornal 

O GLOBO. Publicado em: 24 fev. 2017. Disponível em: 

<http://infograficos.oglobo.globo.com/brasil/dinheiro-rastreado.html>. Acesso em: 24 nov. 2017. 
175 BENEVIDES, Carolina; FERNANDES, Let ícia. Delações em série: com 12 acordos fechado s, Lava-Jato tem 

colaboração recorde. Jornal O GLOBO. Publicado em: 21 dez. 2014. Disponível em: 

<https://oglobo.globo.com/brasil/delacoes -em-serie-com-12-acordos-fechados-lava-jato-tem-colaboracao-

recorde-14888671>. Acesso em: 24 nov. 2017. 
176 CARVALHO, Jailton de. Lava-jato: Delatores vão devolver R$ 423 milhões desviados dos cofres públicos. 
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em: 18 nov. 2014. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/brasil/lava-jato-delatores-vao-devolver-423-

milhoes-desviados-dos-cofres-publicos-14587307>. Acesso em: 24 nov. 2017. 
177 OS DOZE delatores da lava-jato. Jornal O GLOBO. Disponível em: 

<http://infograficos.oglobo.globo.com/brasil/os -doze-delatores-da-lava-jato.html>. Acesso em: 24 nov. 2017. 
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em: 18 nov. 2014. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/brasil/lava-jato-delatores-vao-devolver-423-

milhoes-desviados-dos-cofres-publicos-14587307>. Acesso em: 24 nov. 2017. 
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Trabalhadores e PMDB no âmbito da Petrobras180. Além de evidenciar a quem e como pagou 

as propinas, Camargo aceitou ressarcir a quantia de R$ 40 milhões de reais. Augusto Ribeiro 

Mendonça, comparsa de Camargo nos pagamentos de propina, também realizou acordo para 

devolver R$ 10 milhões de reais, ademais de explicitar os R$ 4 milhões pagos de propina ao 

PT por vias de doações oficiais181. 

Em virtude das delações de Camargo e Mendonça, Pedro Barusco, ex-gerente de 

Engenharia da Petrobras e um dos prováveis cúmplices do ex-diretor de Serviços Renato 

Duque, também adentrou o rol de delatores e obrigou-se a ressarcir cerca de R$ 253 milhões 

(US$ 100 milhões)182, dentre os quais, R$ 20 milhões já foram bloqueados em bancos suíços. 

Por sua vez, Barusco declarou que 14 empresas compunham o cartel de fornecedores de 

serviços para a Petrobras e confirmou o recebimento de pagamento sobre mais de 60 contratos 

efetuados pela petroleira183. 

Portanto, apesar de receber algumas duras críticas, o instituto da delação premiada 

forneceu informações imprescindíveis à força-tarefa da Operação Lava Jato184, capazes de 

desvendar os liames das complexas relações de corrupção e lavagem de dinheiro no seio da 

estatal brasileira. Por outro lado, proporcionou o ressarcimento volitivo de verbas mediante a 

assinatura de acordos de colaboração a serem homologados pelo Judiciário.  

 

4.2.2. Acordo de leniência 

 

Na esfera da Operação Lava Jato, outro mecanismo despontou nas investigações: o 

acordo de leniência. Semelhante ao instituto da delação premiada, o acordo de leniência é 

                                                 
180 CARVALHO, Jailton de. Lava-jato: Delatores vão devolver R$ 423 milhões desviados dos cofres públicos. 
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realizado com pessoas jurídicas, sendo possível a inclusão dos diretores e funcionários que 

tenham atuado de forma igualmente ilícita 185 . Aos que aceitam cooperar são exigidos o 

fornecimento de informações e a colaboração com as autoridades, bem como ficam obrigados 

a não reincidir na prática de atividades delituosas. Por outro lado, às pessoas jurídicas é 

garantida uma imunidade sobre as denúncias conexas ao acordo prestado e podem continuar a 

concorrer nas licitações públicas186.  

 Na Operação em voga, o acordo de leniência foi mecanismo de suma importância 

devido ao envolvimento de inúmeras empresas, especialmente, as empreiteiras participantes 

do “Clube das 16”. Este “clube” constituiu um cartel que fraudava as licitações da Petrobras 

em uma espécie de jogo de bingo, na qual uma empreiteira predefinida ganhava a licitação 187:  

 

(...) (B) a prática do crime de cartel em âmbito nacional, previsto no art. 4º, II, “a” e 

“b”, da Lei 8.137/90, tendo para tanto formado acordos, ajustes e alianças entre 

ofertantes, com o  objetivo de fixarem artificialmente preços e obterem o controle do  

mercado de fornecedores da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS188. 

(C) a prática de crimes contra as licitações, previsto no art. 90, da Lei 8.666/96, uma 

vez que, mediante tais condutas, frustraram e fraudaram, por intermédio  de ajustes e 

combinações, o caráter competitivo de diversos procedimentos licitatórios daquela 

Estatal, com o intuito de obter, para si e para outrem, vantagens decorrentes da 

adjudicação do objeto da licitação189. 

  

O cartel de empreiteiras, até os anos 2000 era formado pelas construtoras Odebrecht, 

UTC, Camargo Correa, Techint, Andrade Gutierrez, Mendes Junior, Promon, MPE e Setal-

                                                 
185 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. MPF e Cade celebram acordo de leniência para obter provas de cartel 
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de-cartel-na-petrobras>. Acesso em: 26 nov. 2017. 
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nacional/noticia/2017/04/delatores -contam-em-detalhes-como-funcionava-o-clube-das-empreiteiras.html>. 
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SOG. Entretanto, a partir de 2006, houve a admissão de outras sete empresas, OAS, Skanska, 

Queiroz Galvão, IESA, Engevix, GDK e Galvão Engenharia, formalizando o famoso “Clube 

das 16”190. Em 2007, foi elaborado um subgrupo dentro deste cartel, uma espécie de Clube 

VIP das licitações, formado por seis empreiteiras: Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez, 

Odebrecht, OAS, Queiroz Galvão e UTC Engenharia191. 

Destaca-se que nesse sistema outras seis pessoas jurídicas atuavam pontualmente nas 

obras da Petrobras, constituindo um rol de 22 empresas a serem analisadas pela Operação 

Lava Jato192. 

 Até meados da investigação – outubro de 2014 – apenas seis empresas, pertencentes 

ao empresário Augusto Mendonça do Grupo Setal, haviam celebrado acordo de leniência com 

a justiça: SOG Óleo e Gás, Setec Tecnologia, Project Projetos e Tecnologia, Tipuana 

Participações, PEM Engenharia e Energix Group Representação e Consultoria 193. Este foi o 

primeiro acordo de leniência no âmbito da Lava Jato, por meio do qual as pessoas jurídicas 

supracitadas se comprometeram a desembolsar R$ 15 milhões de reais a título de 

compensação. Ademais, nos termos do acordo, as empresas forneceram ao Ministério Público 

Federal informações e documentos que auxiliaram nas denúncias a outras empresas 

integrantes do “clube”, conferindo meios probatórios para que a Lava Jato recuperasse 

milhões de reais aos cofres nacionais194. 

 A primeira entre as construtoras do Clube VIP das licitações a realizar o acordo de 

leniência foi a Camargo Corrêa, a qual já devolveu aos cofres públicos cerca de R$ 700 

milhões de reais. Conforme os ditames do acordo, a Camargo Correa continuou disputando 

licitações públicas e ganhou as relativas a construção da estação Morumbi da linha 17-Ouro 

                                                 
190 MACEDO, Fausto. Procuradoria aponta 16 empreiteiras alvos de ‘clube’ do cartel. Jornal Estadão. Publicado 

em: 12 dez. 2014. Disponível em: <http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/procuradoria-aponta-

16-empreiteiras-alvo-de-clube-do-cartel/>. Acesso em: 25 nov. 2017. 
191  G1 JORNAL NACIONAL. Delatores contam em detalhes como funcionava o "clube das empreiteiras": 

Empreiteiras fizeram da propina a moeda corrente das negociações. "Era a regra do jogo", diz delator sobre 

esquema na Petrobras. Publicado em: 22 abril 2017. Disponível em: <http://g1.globo.com/jornal -

nacional/noticia/2017/04/delatores-contam-em-detalhes-como-funcionava-o-clube-das-empreiteiras.html>. 

Acesso em: 25 nov. 2017. 
192 MACEDO, Fausto. Procuradoria aponta 16 empreiteiras alvos de ‘clube’ do cartel. Jornal Estadão. Publicado 

em: 12 dez. 2014. Disponível em: <http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/procuradoria-aponta-

16-empreiteiras-alvo-de-clube-do-cartel/>. Acesso em: 25 nov. 2017. 
193  OS DOZE delatores da lava-jato. Jornal O GLOBO. Disponível em: 

<http://infograficos.oglobo.globo.com/brasil/os -doze-delatores-da-lava-jato.html>. Acesso em: 24 nov. 2017. 
194 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. MPF e Cade celebram acordo de leniência para obter provas de cartel 

na Petrobras: O acordo tem por objet ivo a obtenção de informações e provas que permitam a ampliação da s 

investigações sobre o cartel revelado pela Operação Lava Jato. Publicado em: 20 mar. 2015. Disponível em: 

<http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias -pgr/mpf-e-cade-celebram-acordo-de-leniencia-para-obtencao-de-provas-

de-cartel-na-petrobras>. Acesso em: 26 nov. 2017. 
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do metrô do Estado de São Paulo, bem como irá desenvolver os primeiros passos para as 

pistas exclusivas para ônibus em Salvador195. 

 A segunda maior empreiteira brasileira, Andrade Gutierrez, também firmou acordo de 

leniência com o Ministério Público Federal, homologado em maio de 2016. Segundo as 

negociações realizadas, a empresa se comprometeu a pagar R$ 1 bilhão de reais sob a alcunha 

de indenização a Petrobras e aos cofres públicos. Destaca-se que em abril do mesmo ano o 

ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, já havia homologado as colaborações 

premiadas de 11 ex-executivos dos quadros da Andrade Gutierrez, como por exemplo, do ex-

executivo Flávio Barra e do ex-presidente Otávio Marques de Azevedo196. 

 Outrossim, no dia 22 dezembro de 2016 as empresas Odebrecht e Braskem, empresa 

do ramo petroquímico, cujos sócios são a Odebrecht e a Petrobras197, oficializaram um acordo 

de leniência com o MPF e órgãos da Suíça e dos Estados Unidos, comprometendo-se a 

divulgar os atos defesos perpetrados nas obras da petroleira. Segundo informa o CADE, o 

acordo supracitado é relativo a desdobramentos da Lava Jato e envolve o cartel das obras da 

estatal. Juntas, ambas as empresas devem devolver aproximadamente R$ 6,9 bilhões ao Brasil, 

Estados Unidos e Suíça198. Desse valor, será destinado ao Brasil cerca de R$ 2,3 bilhões da 

Braskem e R$ 3 bilhões da Odebrecht, os demais R$ 1,6 bilhão serão entregues aos governos 

suíço e americano199.  

                                                 
195 PITOMBO, João Pedro. Empresas da Lava Jato voltam às licitações de Estados e municíp ios. Folha de São 

Paulo, Salvador. Publicado em: 19 set. 2017. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/09/1919693-empresas-da-lava-jato-voltam-as-licitacoes-de-

estados-e-municipios.shtml>. Acesso em: 25 nov. 2017. 
196  ALVES, Murilo Rodrigues. Andrade Gutierrez fecha acordo de leniência e se compromete a pagar 

indenização de R$ 1 bi: Negociação com o Ministério Público Federal foi in iciada em outubro de  2015; em 

abril, o ministro do STF Teori Zavascki, já t inha homologado a delação premiada de 11 ex-executivos da 

empresa. Jornal Estadão. Publicado em: 08 maio 2016. Disponível em: 

<http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,andrade-gutierrez-fecha-acordo-de-leniencia-e-se-compromete-

a-pagar-indenizacao-de-r-1-bi,10000049809>. Acesso em: 25 nov. 2017. 
197 DYNIEWICZ, Luciana. Multas de acordos de leniência somam R$ 8,4 bi desde o começo da Lava Jato: 

Corrupção. Quase 81% do montante total será pago pela Odebrecht, cujo acordo de aproximadamente R$ 6,8 

bilhões inclui também multa que será desembolsada pela Braskem e valores que irão ser repassados a 

autoridades dos Estados Unidos e da Suíça. Jornal Estadão, São Paulo. Publicado em: 30 dez. 2016. 

Disponível em: <http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,multas -de-acordos-de-leniencia-somam-r-8-4-

bi-desde-o-comeco-da-lava-jato,10000097206>. Acesso em: 25 nov. 2017. 
198 GARCIA, Gustavo; SALOMÃO, Lucas. Com Odebrecht, chegam a 16 os acordos de leniência motivados 

pela Lava Jato: Empresas admitem part icipação em determinado crime e se comprometem a colaborar com 

investigações, além de pagarem multa; nesta quarta, Odebrecht e Braskem assinaram acordo. G1 POLÍTICA, 

Operação Lava Jato, Brasília. Publicado em: 23 dez. 2016. Disponível em: 

<https://g1.globo.com/polit ica/operacao-lava-jato/noticia/com-odebrecht-chegam-a-16-os-acordos-de-

leniencia-motivados-pela-lava-jato.ghtml>. Acesso em: 26 nov. 2017. 
199 MATOSO, Filipe; SALOMÃO, Lucas. Odebrecht e Braskem admitem US$ 1 bi em propina em 12 países, 

dizem EUA: Empresas assinaram acordos de leniência com EUA e Suíça; segundo Departamento de Justiça 

dos EUA, Odebrecht admit iu US$ 788 milhões e Braskem, US$ 250 milhões. G1 POLÍTICA, Operação Lava 

Jato, Brasília. Publicado em: 21 dez. 2016. Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/noticia/odebrecht -
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 As delações da Odebrecht inerentes ao acordo de leniência supracitado ficaram 

conhecidas como “delações do fim do mundo”, uma vez que a colaboração envolveu o 

depoimento de 78 executivos da empresa, dentre os quais figuram o ex-presidente da 

empreiteira Marcelo Odebrecht e Emílio Odebrecht, seu pai, bem como ocasionou 83 

inquéritos na esfera de julgamento do Supremo Tribunal Federal200.  

 Em análise sobre o acordo ora em voga, o procurador da República Deltan Dallagnol, 

afirmou que “não só o maior caso de corrupção internacional no mundo foi descoberto pelas 

autoridades brasileiras, mas também foi alcançado o maior ressarcimento na história mundial 

em acordos dessa espécie”201. 

 Por fim, cumpre destacar que não foram realizados acordos de leniência apenas com 

as empreiteiras envolvidas no caso. O maior valor relativo a um acordo dessa espécie no 

âmbito da Lava Jato foi realizado com a multinacional Rolls Royce, a qual afirma ter pago 

propinas em torno de US$ 9,32 milhões de dólares em contratos da Petrobras, em especial 

para o fornecimento de geradores às plataformas de petróleo P-51, 52 e 53. O acordo foi 

firmado com o Ministério Público Federal em janeiro de 2017 e estipula-se o ressarcimento de 

aproximadamente R$ 81 milhões de reais aos cofres da petroleira. Outrossim, diante da 

conduta ilícita, a multinacional também concordou em pagar multas aos três países co m os 

quais pactuou os acordos de leniência: Brasil, Estados Unidos e seu país de origem, Grã-

Bretanha. Quanto ao Brasil, a multa gira em torno de US$ 25,58 milhões, ao passo que nos 

EUA e Grã-Bretanha as multas correspondem a US$ 170 milhões e 497 milhões de libras 

esterlinas, respectivamente202. 

 Segundo informações do Procurador da República, Paulo Roberto Galvão, a atitude da 

multinacional surpreendeu os investigadores, uma vez que foi a própria empresa que, 

voluntariamente, apresentou os relatórios da investigação interna realizada ao Ministério 

                                                                                                                                                         
admite-us-788-milhoes-em-propina-em-12-paises-dizem-eua.ghtml>. Acesso em: 26 nov. 2017. 
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Público Federal203: 

Esse é o comportamento adequado de pessoas jurídicas que implantaram programas 

efetivos de integridade: ao invés de negarem os fatos e adotarem medidas para 

obstruir as investigações, espera-se que essas empresas promovam suas próprias 

investigações, forneçam todas as provas às autoridades sem restrições e busquem 

ressarcir todos os prejuízos causados 204. 

 

 Ao todo a Operação Lava Jato já realizou dez acordos de leniência no âmbito do 

Ministério Público Federal e ao menos sete com o Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (CADE) 205 . Essa cooperação é de extrema importância para a troca de 

informações e o desmantelamento do cartel que comandava as obras da petroleira206.  

Dentre os realizados pelo MPF, incluem-se:  

 

Odebrecht - acordo prevê a devolução de R$ 3,82 bilhões e Braskem - acordo prevê a 

devolução de R$ 3,1 bilhões (inclusos os valores destinados aos governos da Suíça e EUA); 

Andrade Gutierrez - acordo prevê a devolução de R$ 1 bilhão; Camargo Corrêa - acordo 

prevê a devolução de R$ 700 milhões; Setal - acordo prevê devolução de R$ 15 milhões; 

Carioca Engenharia - valor do acordo não foi divulgado pelo MPF e outras três empresas 

seguem com os acordos sob sigilo207  - acrescentando ao rol o acordo realizado com a Rolls 

Royce de R$ 81 milhões de  reais208. [grifo meu]  
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 Por outro lado, os assinados com o CADE envolvem:  

 

Setal - acordo assinado em investigação que apura cartel em obras da Petrobras; Camargo 

Correa - acordo assinado em investigação em contratos da Eletronuclear; Camargo Correa - 

acordo assinado em investigação de contratos da Valec; Andrade Gutierrez - acordo assinado 

sobre contratos da usina de Belo Monte; Andrade Gutierrez - acordo assinado sobre contratos 

de obras em favelas do Rio; Andrade Gutierrez - acordo assinado em investigação sobre 

contratos de obras em estádios da Copa; Carioca Engenharia - acordo assinado em 

investigações sobre licitações da Petrobras209. [grifo meu] 

 

 Cumpre salientar que, ao se comparar, nota-se que nos acordos pactuados com o 

CADE, a princípio não há a determinação de devolução do dinheiro, como é comum na esfera 

do MPF. Contudo, caso a empresa seja incriminada a posteriori, existe a possibilidade de se 

cominar o pagamento de multa210. 

 Portanto, resta evidente que os acordos de leniência possibilitaram às empresas e seus 

funcionários, que atuaram ilegalmente nas obras da Petrobras, compreende r, assim como 

afirmado pela empreiteira Andrade Gutierrez, que a “Operação Lava Jato poderá servir como 

um catalisador para profundas mudanças culturais, que transformem o modo de fazer 

negócios no país"211. 
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4.2.3. Repatriação de recursos 

 

A despeito da contribuição de R$ 756,9 milhões de reais ao montante recuperado pela 

Operação Lava Jato, o Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT), 

vulgarmente nomeado como “Programa de Repatriação”, não é amplamente aceito pela força-

tarefa. Segundo os procuradores Carlos Fernando dos Santos Lima e Diogo Castor de Mattos, 

“a lei da repatriação de recursos criou uma fantasia, uma caixa preta a ser aberta pela Lava-

Jato"212, uma vez que a Receita Federal não verifica a origem do dinheiro declarado perante o 

regime213.  

Dessa forma, corre-se o risco de os ativos declarados no Regime de Regularização 

serem oriundos de práticas delituosas, como corrupção e lavagem de dinheiro, e, devido à 

ausência de verificação, acabarem por converter-se em dinheiro legalmente auferido. Este 

receio tem espeque na suspeita de que o ex-gerente da Petrobras, Marcio de Almeida Ferreira, 

tenha se utilizado da nova norma para “lavar” R$ 48 milhões de reais supostamente 

originados de propinas referentes à petroleira e mantidos em contas fora do Brasil214. Segundo 

o procurador, Carlos Fernando dos Santos Lima, "[O ex-gerente da Petrobras] Usou a 

legislação para lavar dinheiro. Isso vai além da anistia que o governo permitiu. É usar a lei 

para legalizar corrupção"215. Entretanto, em outubro de 2017, tendo em vista os exemplos 

passados, o Ministério Público da Suíça confiscou US$ 2,4 milhões de dólares que seriam 

repatriados por suspeitos da Operação Lava Jato, posto a indefinição acerca da origem das 

verbas216.  

Destaca-se que a lei 13.254/16 estipula que os valores declarados sejam regularizados 

                                                 
212 MARTINS, Rafael Moro. Lava-Jato quer abrir "caixa preta" da lei de repatriação. Valor Econômico, Curitiba. 
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e, não, repatriados 217 , de forma que nem todo o dinheiro oriundo do regime e inerente à 

Operação Lava Jato já tenha chegado aos cofres públicos.  

Conforme declarou Vladimir Aras, secretário de Cooperação Internacional da 

Procuradoria-Geral da República, a repatriação é realizada através da junção de dois 

mecanismos utilizados pela Operação: a delação premiada e a cooperação internacional. 

Dessa forma, ao se pactuar as delações, estipula-se que o delator ou devolverá o dinheiro ou 

irá repatriar os valores por meio da cooperação internacional218. Para tanto foram realizados 

340 pedidos de cooperação internacional, dos quais 201 foram pedidos ativos para 41 países, 

ou seja, quando o Brasil solicita informações e 139 pedidos passivos com 31 países, quando 

os pedidos são direcionados ao Brasil219: 

 

Os pedidos ativos são divididos em três categorias: obtenção de prova documental 

(quebra de sigilos) ou testemunhal (tomada de depoimentos); rastreamento, bloqueio  

e recuperação de ativos e localização e captura de foragidos (extradição no final)220. 

 

 Dentre as repatriações, a realizada com Pedro Barusco, ex-gerente da Petrobras, foi 

considerada a maior da história brasileira. Ao todo ficou acordada a repatriação de R$ 182 

milhões de reais atinente ao acordo de delação premiada pactuado com o Ministério Público 

Federal, dos quais R$ 139 milhões já se encontram em território brasileiro. Ademais dos 

valores depositados na conta judicial da 13ª Vara Federal de Curitiba, outros R$ 43 milhões de 

Barusco devem ser remetidos de bancos suíços, europeus e americanos como parte do 

acordo221.  

 Ainda dentro do rol de ex funcionários da petroleira, o ex-direitor Paulo Roberto Costa 

também aderiu ao regime de repatriação como parte das vinte e seis cláusulas da colaboração 
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realizada no seio da Lava Jato. No caso de Costa, o patrimônio destinado à República 

brasileira será de cerca de R$ 61 milhões de reais, sendo R$ 55 milhões de reais provenientes 

de contas na Suíça e R$ 6,7 milhões do Royal Bank of Canada nas Ilhas Cayman222. Constata-

se que como elemento de negociação dos recursos de Costa, procuradores da República da 

força-tarefa foram pessoalmente à Suíça agilizar a repatriação do referido montante. Ademais, 

conforme enuncia a cláusula sexta das propostas do acordo: 

 

(...) O co laborador renuncia, em favor da União, a qualquer direito sobre valores 

mantidos em contas bancárias e investimentos no exterio r, em qualquer país, 

inclusive mantidos no Royal Bank of Canada em Cayman (...), incluindo os valores 

(...), os quais reconhece serem todos, integralmente, produto de atividade criminosa. 

O colaborador se compromete a p rontamente praticar qualquer ato necessário à 

repatriação desses valores em benefício  do país, assinando, em anexo, desde logo, 

termo nesse sentido.  (...)223 

 

 Faz-se mister ressaltar que o Departamento de Recuperação de Ativos do Ministério 

da Justiça (DRCI) cientificou as autoridades que até o momento da repatriação de Paulo 

Roberto Costa “o maior valor recuperado em recursos desviados para o exterior era inferior a 

R$ 45 milhões”224.   

Dessa forma, apesar das apreensões e críticas, a repatriação de recursos apresenta-se 

como mecanismo apto a auxiliar as negociações dos acordos de colaboração premiada, visto 

que grande parte dos recursos desviados não se encontravam sob a posse de bancos brasileiros. 

Segundo o banco Credit Suisse, houve uma dispersão  de aproximadamente US$ 1,5 bilhão de 

dólares referente apenas a clientes latino-americanos. O Julios Baes também informou que 

mais de US$ 227 milhões de dólares foram retirados do banco entre os anos de 2015 e 2016225.  
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Assim, as cooperações celebradas no âmbito da Lava Jato puderam criar uma rede de 

investigação internacional, cujo desempenho repercutiu em diversos setores ao redor do 

mundo. A título de exemplo, bancos estrangeiros passaram a ter mais cautela ao aceitarem 

novos clientes e quantias, deixando claro que seria permitido apenas recursos regularizados no 

país de origem. Por outro lado, o Ministério Público da Suíça bloqueou mais de mil contas 

referentes a escândalos de corrupção no Brasil226, equivalentes a mais de US$ 1 bilhão de 

dólares227 .  

 

4.2.4. Confisco 

 

 O Projeto de Lei nº 4.850/2016 228 , responsável pela institucionalização das “10 

medidas contra a corrupção” permanece sob apreciação do Senado Federal 229 . Apesar da 

tramitação em regime de urgência, a proposta, tida como de iniciativa popular, ainda não foi 

aprovada230, de forma que, até lá, o confisco alargado não pode ser aplicado na Operação 

Lava Jato. Isto posto, restam aos juízes inerentes ao caso dispor apenas dos confiscos 

tradicional (art. 91, II, Código Penal) e equivalente (art. 91, §§1º e 2º, Código Penal). 

Ambas as modalidades de confisco foram empregadas nas decisões da Operação. Ao 

todo, R$ 3,2 bilhões de reais em bens já foram bloqueados231, sendo R$ 2,4 bi confiscados em 
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menos de dois anos do início da investigação232. Em 1092 mandados de busca e apreensão233, 

foram apreendidos bens de variadas categorias234, como automóveis, dinheiros em espécie, 

artigos de joalheria, obras de arte, relógios, canetas, abotoaduras e cartões de chamadas 

internacionais e nacionais, além de inúmeros documentos importantes para a continuidade das 

investigações235. 

Como forma de reaver o dinheiro desviado, os bens apreendidos são postos à venda 

em leilões conduzidos por um leiloeiro oficial designado pelo juízo responsável. A exemplo 

do edital do leilão dos imóveis de Alberto Youssef em Aparecida, São Paulo, a venda é 

realizada em duas praças, caso não haja arrematação dos bens logo na primeira. Os lances são 

dados, prioritariamente, em meio eletrônico e os valores iniciais para arrematação, na primeira 

praça, são os conferidos pela avaliação judicial. Caso haja necessidade de uma segunda praça, 

os bens poderão ser arrematados por preços inferiores ao da avaliação judicial, normalmente 

com uma redução de 20% a 50% do valor236. 

Alguns leilões já foram realizados no modelo supracitado e obtiveram resultados 

expressivos. Realizado em março de 2015, o primeiro leilão da Operação conseguiu o 

arremate do Porsche Caymanque da doleira Nelma Kodama pelo valor de R$ 206 mil reais. Já 

o segundo leilão, em julho do mesmo ano, teve como desfecho o arremate do Volvo XC60 de 

Carlos Habib Chater por R$ 109 mil reais237. Por fim, no terceiro leilão de 2015, ocorrido em 

novembro de 2015, foram a leilão bens de Paulo Roberto Costa, Alberto Youssef, Nelma 
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Kodama e de Rafael, Raul e Rodrigo Srour 238 . Dentre os haveres foram adquiridos a 

Mercedes Benz GLK280/2008 pertencente a Raul Henrique Srour pela quantia de R$ 82 mil 

reais239, bem como a lancha Costa Azul I de Paulo Roberto Costa avaliada em R$ 3 milhões e 

vendida por R$ 1,4 milhão240.  

Tendo em vista a suspensão do leilão dos bens de Sérgio Cabral241, o investigado que 

proporcionou maiores ganhos à Operação foi o doleiro Alberto Youssef, que renunciou seus 

direitos sobre os bens apreendidos242.  

Em junho de 2016, os imóveis de Youssef foram arrematados por R$ 4,2 milhões de 

reais, sendo R$ 2,3 milhões derivados do complexo imobiliário no Campo de São Cristóvão, 

no Rio de Janeiro, e R$ 1,8 milhão das cotas do Connect Smart Hotel em Salvador 243. Outro 

leilão, também com os haveres do doleiro, foi realizado em 2017. Neste último, foram 

leiloados 81 imóveis de Youssef, sendo 73 apartamentos do Hotel San Diego Express 

Aparecida, em São Paulo e oito cotas de apartamentos no Hotel Connect Smart em Salvador. 

Ao total, foi angariado o montante de R$ 8,9 milhões de reais, sendo R$ 8,4 milhões 

decorrentes dos imóveis paulistanos e R$ 450 mil dos soteropolitanos244. Dessa forma, apesar 

de os imóveis terem sido leiloados por apenas 50% do valor de avaliação – uma vez que 

foram arrematados somente na segunda praça – os bens de Youssef acarretaram um ganho de 

cerca de R$ 10 milhões de reais245. 
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Outrossim, o desmembramento da Operação Lava Jato no Estado do Rio de Janeiro 

também obteve lances nos leilões realizados. O pregão celebrado em agosto de 2017 teve 

como resultado a venda dos dois automóveis de Hudson Braga, ex-secretário de Obras da 

gestão Sergio Cabral. Uma Pajero e um Corolla foram vendidos por quase R$ 264 mil reais, 

sendo ambos arrematados na primeira praça246. Os demais veículos, pertencentes a Wagner 

Jordão Garcia, suspeito de ser o operador financeiro do esquema de Sérgio Cabral, não foram 

arrematados no leilão, já encerrado247. Por outro lado, em outubro de 2017 foi realizado novo 

leilão com os bens apreendidos na Lava Jato do Rio de Janeiro, também concluso. Neste caso, 

foram vendidos apenas seis relógios e um automóvel, uma vez que a venda dos bens do réu 

Sérgio Cabral foi suspensa. Dessa forma, foi auferida a quantia de R$ 216 mil reais pelo 

automóvel e cerca de R$ 23 mil reais com os relógios confiscados248.  

Destaca-se que os valores recuperados nos leilões são depositados em uma conta 

bancária à disposição do juízo, podendo ser destinados apenas após o julgamento dos réus. 

Caso haja absolvição do investigado, os valores referentes aos bens leiloados são entregues ao 

mesmo, sob pena de enriquecimento ilícito do Judiciário249. 

A despeito de os valores auferidos com os confiscos serem muito inferiores aos dos 

demais mecanismos de recuperação, a ideologia por trás do instituto pretende – e consegue – 

revelar que os fins não justificam os meios: 

 

Conforme aduz Moro, “o que é essencial é privar o criminoso dos ganhos 

decorrentes de sua atividade, ou seja, confiscar o  produto do crime. É a consagração 

do velho adágio de que ‘o crime não deve compensar”250. 
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<http://www.rioleiloes.com.br/externo/lotes/15848>. Acesso em: 29 nov. 2017. 
248 7ª VARA CRIMINAL. Leilão Da Justiça Federal Do Rio De Janeiro/RJ. Disponível em: 

<http://rioleiloes.com.br/externo/lotes/16181>. Acesso em: 29 nov. 2017. 
249 DOLZAN, Marcio. Carros de ex-secretário de Cabral são leiloados por R$ 263,9 mil. Jornal Estadão, Rio de 

Janeiro. Publicado em: 17 agos. 2017. Disponível em: <http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto -

macedo/carros-de-ex-secretarios-de-cabral-sao-leiloados-por-r-2639-mil/>. Acesso em: 29 nov. 2017.;  7ª  

VARA CRIMINAL. Leilão Da Justiça Federal Do Rio De Janeiro/RJ. Disponível em: 

<http://www.rioleiloes.com.br/externo/lotes/15848>. Acesso em: 29 nov. 2017. 
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4.2.5. Tabela comparativa dos institutos 

 

Mecanismos: Delação 

premiada 

Acordo de 

leniência 

Repatriação Confisco  

Auxilio à 

investigação:  

Através das 

delações pode-

se desvendar 

quais as 

relações entre 

os integrantes 

do sistema de 

corrupção da 

Petrobras. 

Através dos 

acordos pode-se 

desvendar o 

esquema 

envolvendo as 

empreiteiras e 

grandes 

empresas do 

cartel da 

Petrobras. 

Para o 

cumprimento dos 

acordos de 

delação 

premiada, 

estipula-se que o 

investigado 

poderá repatriar 

recursos por meio 

de cooperação 

internacional.  

Os bens tidos como 

proveito ou 

equivalentes ao 

crime são 

confiscados para 

posterior venda em 

leilões. O dinheiro 

da venda ficará sob 

depósito judicial 

até a efetiva 

condenação. 

Quantidade 

de acordos 

efetuados: 

173  10 no âmbito do 

MPF e 7 através 

do CADE 

_ 

 

 

_ 

 

Total a ser 

recuperado 

(aprox.): 

R$ 10,7 bi R$ 9,6 bi R$ 756,9 mi R$ 3,2 bi 

Estimativa do 

que foi 

efetivamente 

recuperado 

(aprox.): 

R$ 451,5 mi R$ 914 mi251 R$ 139 mi R$ 16,5 mi já 

foram arrecadados 

com os leilões, mas 

o valor só poderá 

ser liberado após as 

condenações252.  

                                                                                                                                                         
como instrumento frente a criminalidade transnacional. Revista Jurídica da Procuradoria-Geral do Distrito 

Federal, Brasília, v. 41, n. 2, p. 121 - 142, jul./dez., 2016. 22 p. cap.01, p. 123. 
251 VIEIRA, André Guilherme. Acordos no âmbito da Lava-Jato restituíram quase R$ 1 bi em 10 d ias. Valor 

Econômico. Publicado em: 07 jul. 2017. Disponível em: <http://www.valor.com.br/politica/5030670/acordos -

no-ambito-da-lava-jato-restituiram-quase-r-1-b i-em-10-dias> Acesso em: 11 dez. 2017. 
252  COUTO, Marlen. Leilões da Lava Jato venderam bens apreendidos pela metade do preço? O GLOBO. 

Publicado em: 07 nov. 2017. Disponível em: <http://blogs.oglobo.globo.com/eissomesmo/post/leiloes -da-

lava-jato-venderam-bens-apreendidos-pela-metade-do-preco.html> Acesso em> 11 dez. 2017. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 A corrupção é vista, atualmente, como uma cruzada mundial253 da era globalizada. 

Altamente prejudicial ao governo e à população, seu combate irrompeu como meta global da 

Organização das Nações Unidas no Plano de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para 

2030254.  

 Por ser desprovida de conotação cultural e adaptar-se a qualquer lugar e tempo, a 

corrupção despontou como prática a ser coibida em todos os países ao redor do mundo. As 

tentativas de solução foram as mais diversas, tendo sido institucionalizadas inúmeras técnicas 

destinadas a combater e/ou impedir que essa prática delitiva adquirisse caráter de 

irreversibilidade.  

No Brasil, os grandes casos de corrupção política despontaram em um período de 

grave crise na estrutura organizacional do país255, de forma que as soluções viáveis seriam 

aquelas que não afetassem sobremaneira o cotidiano da população.  

Instaurada em março de 2014, a Operação Lava Jato em pouco mais de três anos 

apresentou resultados nunca antes vistos no âmbito das investigações policiais 256 . Suas 

consequências modificaram positivamente vários setores afetados pelos esquemas de desvio 

de verba e pagamento de propinas dentro da Petrobras257. As empresas modificaram sua forma 

de agir, almejando maior segurança e efetividade nas contratações258, os bancos adotaram 

posturas mais cautelosas, sob pena de ver seus investimentos subtraídos da noite para o dia259, 

                                                 
253 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Objet ivo do referencial. In:_____. Referencial de combate a fraude e 

corrupção: Aplicável a Órgãos e Entidades da Admin istração Pública. Brasília, 2017. 136 p. cap.01, item 1.1, 

p. 8. 
254 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Objet ivo do referencial. In:_____. Referencial de combate a fraude e 

corrupção: Aplicável a Órgãos e Entidades da Admin istração Pública. Brasília, 2017. 136 p. cap.01, item 1.1, 

p. 8. 
255  SILVA, Marcos Fernandes Gonçalves da. Economia polít ica da corrupção: um ensaio crítico. In: 

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. Escola de Administração de Empresas de São Paulo. A Economia 

Política da Corrupção: O “escândalo do orçamento”. São Paulo: EAESP/FGV/NPP – Núcleo de Pesquisas e 

Publicações da Escola de Admin istração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas - 2015. 101 p.  

Artigo 1, p. 02. Disponível em: <https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/2976/Rel03 -

95.pdf> Acesso em: 10 set. 2017. 
256 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Entenda o caso. Caso Lava Jato. Disponível: 

<http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/caso-lava-jato/entenda-o-caso> Acesso em: 04 dez. 2017. 
257 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Entenda o caso. Caso Lava Jato. Disponível: 

<http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/caso-lava-jato/entenda-o-caso> Acesso em: 04 dez. 2017.  
258 PETROBRAS. Seguindo em frente. Disponível em: 

<https://seguindoemfrente.hotsitespetrobras.com.br/index.htm#mudamos -nossa-visao-de-negocio> Acesso em: 

04 dez. 2017. 
259  CHADE, Jamil. Programa de repatriação e Lava Jato retiraram US$ 1,5 bi de bancos suíços. UOL 

Economia. Operação Lava Jato. Conteúdo Estadão. Genebra. Publicado em: 30 jun. 2017. Disponível em: 
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e a população desacostumou-se com a frequente impunidade da vida pública brasileira.  

 O desvio de verbas na casa dos bilhões de reais chocou toda uma nação, acostumada 

com uma renda per capita de pouco mais de mil reais260. Vinte e um bilhões – de reais – foi a 

estimativa do banco norte-americano, Morgan Stanley, para o total desviado dos cofres da 

Petrobras261. Com esse montante, poderiam ser construídos dois novos complexos do World 

Trade Center ou compensar 127 vezes o assalto ao Banco Central em 2005262 .                                                                                                                                            

 Os números relativos à Operação são igualmente expressivos. São 177 condenações 

contra 113 réus, culminando em quase 1754 anos de pena. Mais de três bilhões de reais em 

bens foram bloqueados; cerca de R$ 40 bilhões de reais foram pedidos como ressarcimento 

dos danos causados; R$ 6,4 bilhões pagos em propinas foram descobertos pela investigação e 

quase R$ 12 bilhões estão sendo recuperados por acordos de delação, repatriação e multas263. 

Até 2016 a Operação Lava Jato havia recuperado, em tese, mais de R$ 4 bilhões de reais264.  

 Os mecanismos utilizados para a recuperação das verbas desviadas – delação premiada, 

acordo de leniência, confisco e repatriação – já existiam no ordenamento jurídico interno, 

entretanto, foi no seio da Operação que se transmutaram em aparatos capazes de recuperar a 

grande monta de verbas públicas desviadas e conter a ascensão da corrupção no Brasil.  

Prós e contras podem ser suscitados a partir da análise dos resultados obtidos pela 

utilização desses mecanismos no âmbito da Operação Lava Jato. Por um lado, verifica-se que, 

a despeito de envolver a recuperação de cerca de R$ 24 bilhões de reais, nem 1/10 foi 

efetivamente reavido e está sob a “posse” do Estado. Apesar das declarações inerentes aos 

                                                                                                                                                         
<http://Programa de repatriação e Lava Jato retiraram US$ 1,5 bi de bancos suíços... - Veja mais em 

https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2017/06/30/programa-de-repatriacao-e-lava-jato-

retiraram-us-15-bi-de-bancos-suicos.htm?cmpid=copiaecola>. Acesso em: 03 dez. 2017. 
260 OLIVEIRA , Nielmar de. Brasileiro teve rendimento domiciliar per capita de R$ 1.226 no ano passado. EBC 

Agência Brasil. Publicado em: 24 fev. 2017. Disponível em: 

<http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-02/ ibge-rendimento-domiciliar-cap ita-do-brasileiro-

em-2016-fo i-r-1226-mil>. Acesso em: 03 dez. 2017. 
261 FUENTES, André. 5 co isas que poderiam ser feitas com os 21 bilhões desviados da Petrobras. Revista Veja 

Publicado em: 18 dez. 2014. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/blog/impavido -colosso/5-coisas-que-

poderiam-ser-feitas-com-os-21-bilhoes-desviados-da-petrobras/#>. Acesso em: 03 dez. 2017. 
262 FUENTES, André. 5 co isas que poderiam ser feitas com os 21 bilhões desviados da Petrobras. Revista Veja 

Publicado em: 18 dez. 2014. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/blog/impavido -colosso/5-coisas-que-

poderiam-ser-feitas-com-os-21-bilhoes-desviados-da-petrobras/#>. Acesso em: 03 dez. 2017. 
263  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. A Lava Jato em números no Paraná . Caso Lava Jato. Resultados. 

Dados atualizados até 14 nov. 2017. Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/para -o-cidadao/caso-lava-

jato/atuacao-na-1a-instancia/atuacao-na-1a-instancia/parana/resultado>. Acesso em: 29 nov. 2017;  

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. A Lava Jato em números no Rio de Janeiro . Dados atualizados até 07 

nov. 2017. Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/para-o -cidadao/caso-lava-jato/atuacao-na-1a-instancia/rio-

de-janeiro/resultados>. Acesso em: 29 nov. 2017. 
264 FERNANDES, Daniela . Lava Jato já recuperou mais de R$ 4 bi, diz Janot . BBC Brasil. Publicado em: 16 

março 2016. Disponível em: < http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/03/160316_janot_daniela_ru>. 

Acesso em: 03 dez. 2017. 
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acordos serem prestadas em tempo razoável, os montantes a serem pagos podem demorar 

anos para efetivamente pertencer ao rol de recursos devolvidos, em razão do parcelamento 

dos valores265. Ademais, em virtude da grande quantidade de acordos celebrados, delação ou 

leniência, o número de envolvidos presos é pouco significativo e aqueles que adentraram ao 

sistema prisional brasileiro tiveram suas penas amplamente reduzidas ou lhes foi outorgado o 

cumprimento em regime domiciliar. Por fim, no caso específico da Lava Jato, a grande 

prejudicada foi a Petrobras, de forma que a maioria dos ativos recuperados serão destinados a 

ressarci- la, restando apenas uma parcela dos mesmos para alocação em prol da população 

brasileira. 

Em contrapartida, dentre as eficiências do sistema de recuperação de ativos ilícitos 

pode-se destacar a reintegração, aos cofres governamentais e dos entes prejudicados, de 

recursos que estavam em mãos de particulares e que teriam destino diverso ao de sua origem. 

Além disso, esse sistema objetiva retirar o meio pelo qual as organizações criminosas e 

agentes ilícitos possam perpetuar a prática. Com as prisões de integrantes ou líderes, as 

organizações podem subsistir e permanecer atuando ilicitamente, entretanto, com a retirada 

dos recursos que lhes sustentavam dificulta-se o desenvolvimento da prática e amplia o 

combate para além da tradicional pena prisional266. 

Essa dualidade no combate à corrupção evidencia-se, igualmente, no que tange à 

apuração de suas consequências. Em razão do caráter sigiloso e moralmente ilícito da 

corrupção, sua investigação é morosa e de grande dificuldade, uma vez que os rastros da 

prática são encobertos e de obscuro acesso. Dessa forma, sem a colaboração de pessoas 

envolvidas diretamente, as investigações sobre corrupção e lavagem de dinheiro dificilmente 

progridem. Além disso, a própria aferição dos custos da corrupção é complexa, visto os 

resultados variáveis e as diferentes bases de cálculo a serem utilizadas.    

 Ao longo do tempo foram realizadas diversas estimativas destinadas a calcular o custo 

médio da corrupção no Brasil, cada qual utilizando uma base de dados diferente para compor 

o resultado. O economista Claudio Frischtak partiu da análise de todas as obras de 

infraestrutura realizadas no Brasil a partir dos anos 70 e estipulou que foram desviados de 17 

a 35% de todo o valor atinente aos contratos realizados com o governo devido à corrupção, 

                                                 
265  COUTO, Marlen. Leilões da Lava Jato venderam bens apreendidos pela metade do preço? O GLOBO. 

Publicado em: 07 nov. 2017. Disponível em: <http://blogs.oglobo.globo.com/eissomesmo/post/leiloes -da-

lava-jato-venderam-bens-apreendidos-pela-metade-do-preco.html> Acesso em> 11 dez. 2017. 
266 SILVA, Remy Gama. Punição Moderna: pena por lavagem deve enfocar recuperação de ativos. Disponível 

em: <https://www.conjur.com.br/2011-mai-29/ recuperacao-ativos-foco-pena-lavagem-dinheiro#_ftn9_3840> 

Acesso em: 11 dez. 2017. 



62 
 

 
 

atingindo uma quantia de R$ 100 a R$ 300 bilhões de reais267. Já o estudo da FIESP auferiu a 

porcentagem de 1,38% a 2,3% do PIB como sendo o custo médio da corrupção brasileira, 

variando, portanto, conforme o PIB nominal interno 268. Por outro lado, estimou-se, a partir de 

dados obtidos pela força-tarefa da Lava Jato que a corrupção desviaria cerca de R$ 200 

bilhões por ano dos cofres públicos269. Por fim, segundo o Tribunal de Contas da União, nos 

contratos realizados entre a Petrobras e as empresas participantes do cartel da petroleira, os 

custos das obras e serviços foram até 17% maiores do que aqueles celebrados sob uma 

perspectiva competitiva das licitações270. 

 Dessa forma, face à “alquimia contábil” 271  dos custos da corrupção, nota-se que, 

apesar da importância das frentes de combate, ainda mais evidente é a necessidade de 

prevenção. Prevenir a corrupção deve ser compreendido como uma meta nacional, 

envolvendo não apenas reformas econômicas e institucionais nas diversas esferas de poder 

brasileiro, como também a fiscalização constante da população acerca do efetivo 

cumprimento das medidas. 

No âmbito econômico, as principais mudanças devem envolver uma ampliação das 

auditorias para controle dos processos licitatórios e de gastos do orçamento público, bem 

como evitar que o poder discricionário estatal possa intervir no caráter competitivo 

empresarial ao instituir modificações eventuais que dificultem a previsibilidade do sistema 

regulatório.  

Por outro lado, dentre as reformas institucionais devem figurar medidas capazes de 

reduzir o poder discricionário dos funcionários públicos, em especial acerca da indicação para 

cargos federais, e criação de regras claras acerca do financiamento de campanhas eleitorais. 

                                                 
267 ESPECIALISTAS calculam o custo exato da corrupção no Brasil . G1 FANTÁSTICO. Publicado em: 04 jun. 

2017. Disponível em: < http://g1.globo.com/fantastico/quadros/brasil-quem-paga-e-

voce/noticia/2017/06/especialistas-calculam-o-custo-exato-da-corrupcao-no-brasil.html> Acesso em: 11 dez. 

2017. 
268 FIESP. Relatório Corrupção: custos econômicos e propostas de debate. Equipe Técnica DECOMTEC Área de 

Competitividade. Março de 2010. 
269 MACEDO, Fausto. Corrupção desvia R$ 200 bi, por ano, no Brasil, d iz coordenador da Lava Jato. Jornal 

Estadão. Publicado em: 15 set. 2015. Disponível em: < http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto -

macedo/corrupcao-desvia-r-200-bi-por-ano-no-brasil-diz-coordenador-da-lava-jato/> Acesso em: 10 dez. 2017. 
270. TCU estima dano decorrente de cartel em licitações da Petrobras. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. 

Publicado em: 07 dez. 2015. Disponível em: < 
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271 GOMES, Emerson Cesar da Silva. Apresentação. In:_____. O Direito dos Gastos Públicos no Brasil . 1ª Ed, 

São Paulo: Editora Almedina, 2015.  480 p. apresentação, p. 03-04. 
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Dessa forma, visa-se a redução do poder de barganha 272  na esfera política brasileira, 

diminuindo, consequentemente, a troca de favores e pagamento de propinas.  

Contudo, o caminho a ser seguido será árduo e longo. Reprimir a corrupção não é 

tarefa pontual, sendo necessária uma mudança de paradigma na percepção da corrupção, uma 

vez que parte da população brasileira acredita que as pequenas práticas corruptas do dia-a-dia 

não são igualmente recrimináveis àquelas que ocorrem no interior da política e de grandes 

corporações273.  

Dessa forma, demanda-se por uma reforma na interação das autoridades públicas para 

com o povo, com o viés de aumentar a confiança social no governo e ampliar a transparência 

das deliberações.  Apenas com uma mudança de caráter absoluto, o país do “jeitinho” poderá 

dizer que encontrou um “jeito” de recuperar o controle dos rumos da nação em busca da tão 

sonhada ordem e progresso. 

  

 

 

 

                                                 
272 FIESP. Relatório Corrupção: custos econômicos e propostas de debate. Equipe Técnica DECOMTEC Área de 

Competitividade. Março de 2010. 
273 AVRITZER, Leonardo; FILGUEIRAS, Leonardo. Introdução. In:_____. Corrupção e controles democráticos 

no Brasil. Brasília, DF: CEPAL. Escritório No Brasil/IPEA (Textos Para Discussão CEPAL-IPEA, 32), 2011. 

42p. cap. 01, p.09. Disponível em: 

<http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=9732>. Acesso em: 10 set. 
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