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RESUMO 
   

As investigações da Operação Lava Jato, colocaram em evidência as relações desconformes 
entre iniciativa privada e Poder Público no país. Grandes grupos empresariais se viram 
envolvidos nas investigações, que trouxe sérias consequências para essas empresas, assim 
como, para os agentes públicos que participaram das ações ilegais. Dentro desse contexto, 
surge a discussão sobre a necessidade de se estruturar os setores internos de compliance ou 
governança empresarial nas empresas, com a finalidade de afastar as práticas nocivas de 
corrupção que restaram demonstradas. O presente trabalho, apresenta de forma sucinta, a 
análise desses mecanismos de controle interno, assim como, de outros dispositivos legais que 
tratam da questão, tendo como estudo de caso a situação do grupo empresarial Odebrecht, 
profundamente afetado por seu envolvimento nos casos investigados na Operação Lava Jato. 
 
Palavras-chave: Operação Lava Jato. Compliance. Governança empresarial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 
   

The investigations of the so called "Operação Lava Jato" or "Car Wash Operation", have 
brought to evidence the deformed relations between the private sector and the members of 
Public Administration in the country. Great corporate groups have seen themselves involved 
in the investigations, what has brought serious consequences to these companies, as well as, 
to the public agents that took part of the illegal actions. In this context, comes up the 
discussion of the need to organize the internal sectors of "compliance" or corporate 
governance in the companies, with the purpose of move away the harmful practices of 
corruption that rested demonstrated. The present study, presents in a succinct way, the 
analyses of theses mechanisms of internal control, as also, of other legal devices that treats the 
matter, having as leading case the situation of the Odebrecht corporate group, profoundly 
affected by its involvement in the cases investigated by the "Car Wash Operation".      
 

Keywords: Car Wash Operation. Compliance. Corporate governance. 
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INTRODUÇÃO 

 

 No presente estudo iremos tratar do instituto do compliance no Direito brasileiro, com 

um foco especial no caso da empresa Norberto Odebrecht, profundamente afetada pelas 

investigações da operação Lava Jato, que revelou um complexo esquema de corrupção 

relacionado a esse grupo empresarial envolvendo diversos políticos e agentes públicos, no 

Brasil e no exterior. Por essa razão dedicaremos especial atenção a essa operação policial que 

marcou a vida brasileira nos últimos cinco anos, contando até o momento com 61 fases já 

realizadas, assim como, à importância do compliance para prevenir esse tipo de ocorrência. 

 Dessa forma, podemos dizer que o objeto de estudo desse trabalho é a aplicação do 

compliance como forma de inibir práticas que violem o regramento legal, tendo como estudo 

de caso o grupo empresarial Odebrecht. Objetivamos com isso promover uma análise e um 

debate jurídico sobre a aplicação do instituto do compliance, como forma de organização 

interna das empresas e método capaz de coibir práticas ilícitas, como as identificadas no curso 

da operação Lava Jato, e com foco central no caso do grupo Odebrecht. 

 A partir dessa análise pretendemos verificar a efetividade dos mecanismos de 

compliance na atualidade e o porquê dos casos de corrupção ainda serem recorrentes no meio 

empresarial nacional. A hipótese inicialmente levantada, e que se pretende verificar, é de que 

os casos de corrupção que atingiram os grupos empresarias em atuação no país, em especial o 

grupo nacional Odebrecht, são resultado da falta de implementação real dos mecanismos e 

normas já existentes, pelas empresas, assim como, da ausência da certeza de uma punição 

efetiva, que seja suficientemente coercitiva para inibir ações que conduzam as empresas a atos 

ligados à corrupção. 

 A metodologia utilizada consistiu, principalmente, na bibliográfica e coleta de dados 

relativos ao tema escolhido, tendo sido feita a leitura do material coletado, com a elaboração 

prévia de resenhas, pesquisas jurisprudenciais e análise dos casos de corrupção no país. 

 No capítulo inicial iremos estudar os conceitos doutrinários referentes ao compliance e 

à governança corporativa, assim como, iremos analisar os principais diplomas legais 

referentes ao instituto, com especial destaque para a Lei n.º 12.846/2013, a Lei Anticorrupção, 

e seu regulamento, o Decreto n.º 8.420/2015, que servem de fundamento legal para a criação 

dos programas de compliance e governança empresarial, que embora não estejam previstos 

como um obrigação legal, são estimulados pela legislação em vigor. Também serão abordados 

temas como a origem do instituto no direito internacional e nacional, normas como a Lei 
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Sarbanes-Oxley, assim como, sugestões e princípios que podem ser utilizados na criação de 

programas de integridade nas empresas. 

 No capítulo seguinte iremos abordar questões relativas à operação Lava Jato, 

descrevendo como a operação começou e as principais formas de atuação dos “doleiros”, 

agentes importantes que aparecem ao longo de todas as fases da operação. Serão comentadas, 

também, de forma objetiva e resumida, todas as fases da operação, assim como, serão 

comentados alguns estudos sobre redes de corrupção no país. Além disso, iremos apresentar 

algumas críticas à forma de atuação da operação Lava Jato, que apesar de todas as suas 

glórias, também deixou um rastro de destruição em alguns setores da economia nacional. 

 Em seguida, iremos tratar mais especificamente de questões relacionadas à empresa 

Odebrecht, contando desde o processo de sua fundação à sua reinvenção, como forma de 

sobreviver à crise na qual se afundou.  
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1. DA NORMATIVIDADE DO COMPLIANCE 

 

1.1 DA CONCEITUAÇÃO DE COMPLIANCE 

 

  Inicialmente, precisamos abordar os fundamentos do compliance e da governança 

empresarial no país, sendo imperativo destacar as diferenças entre esses dois termos. O termo 

compliance deriva do verbo to comply, que em inglês significa cumprir, obedecer, e está 

diretamente ligado ao cumprimento pela empresa das normas e regras que disciplinam o 

negócio, ou seja, sua conformidade às regras, tais como a legislação trabalhista, ambiental ou 

tributária, por exemplo, assim como, conforme Cíntia Muniz (2017, p.2) destaca, com a 

integridade da empresa, ao observar seus próprios regramentos internos, como códigos de 

ética e de conduta, que orientam seus funcionários e norteiam suas atividades rotineiras. 

 Na definição de Antonik (2016, p.46-47), o compliance é a adesão da empresa às 

normas ou procedimentos de determinado setor, com o objetivo principal de combater a 

corrupção. Ainda segundo aquele autor é "Formado por leis, decretos, resoluções, normas, 

atos e portarias, o compliance é todo o arcabouço regulatório aplicado pelas agências que 

controlam e regulam o setor no qual a empresa está inserida" (ANTONIK, 2016, p.46-47). É 

diferente da ética, porque essa é espontânea e está conectada a princípios morais, enquanto o 

compliance é ligado à observância das normas positivadas. 

  Já o termo governança corporativa, é mais amplo e abrangente, compreendendo além 

do próprio compliance, que serve de instrumento para a governança corporativa, um "conceito 

de gestão, focado na eficiência e impessoalidade da administração, baseada 

na transparência para acionistas, colaboradores e mercado" (FORTES ADVOGADOS, 

2018. p.2).  

 Conforme aponta Fortini (2018, p.194), o termo governança está relacionado à 

condução racional da empresa através de um sistema de gestão em que se exaltam os 

mecanismos de controle. De acordo com aquela autora, o art.116 da Lei Federal n.º 

6.404/1976, a Lei das Sociedades Anônimas, sintetiza a essência da governança corporativa, 

enaltecendo a preservação da empresa, mesmo que do próprio controlador (FORTINI, 2018, 

p.194): 

 
O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia 
realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e 
responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os que nela 
trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve 
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lealmente respeitar e atender.  
 

 Tais conceitos foram introduzidos no país a partir dos anos 90, do século passado, por 

empresas multinacionais que os trouxeram junto com sua cultura corporativa (PROJURIS, 

2019, p.2). A origem do compliance, segundo Veríssimo (2017, p.149-150), é a mudança na 

política criminal americana no final dos anos 70, do século passado, quando, após o escândalo 

de Watergate, a SEC – Securities Exchange Commission1, descobriu que diversas empresas 

norte-americanas haviam pago milhões de dólares em subornos, corrompendo servidores 

públicos estrangeiros (VERÍSSIMO, 2017, p.149-150). Segundo as investigações apuraram, 

as empresas utilizavam dinheiro de “caixa 2”, não declarado, para fazer pagamentos 

irregulares em financiamentos de campanhas eleitorais e de propinas no exterior, implicando 

na falsificação dos registros contábeis dessas empresas. Como consequência, em 1977, foi 

aprovado o Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)2. Foi verificado à época, que cerca de 400 

empresas haviam participado da prática de pagamento de propinas a funcionários públicos 

estrangeiros (VERÍSSIMO, 2017, p.150). 

 O escândalo de Watergate foi marcante na história americana e revelou um esquema 

de espionagem e corrupção durante a campanha eleitoral de reeleição do ex-Presidente 

Richard Nixon, conforme apontam Kim, Muzzi, Falcetta e Longo (2018, p.157), tendo as 

investigações sido conduzidas pelo Federal Bureau de Investigation (FBI) e pela Securities 

and Exchange Commission (SEC)3.  

 É interessante destacar que as regulamentações do FCPA abrangem empresas com 

sede nos Estados Unidos, empresas que estejam sujeitas à legislação americana por outras 

razões, empresas com ações cotadas nas bolsas de valores norte-americanas e atos de 

corrupção praticados em território norte-americano (KIM; MUZZI; FALCETTA; LONGO, 

2018, p.157).  

 Nos Estados Unidos as normas antissuborno são fiscalizadas pelo Departamento de 

Justiça e as normas contábeis pela SEC (REIS, 2019, p.1), resultando em punições cíveis e 

criminais. Um importante instrumento legal utilizado para combater fraudes e corrupção é a 

                                                             
1 Órgão equivalente à nossa Comissão de Valores Mobiliários – CVM. 
2 Ato de Práticas Corruptas no Exterior, em tradução livre do autor (MELO, 2016, p.1). 
3 O escândalo de Watergate se refere à invasão dos escritórios do Partido Democrata em Washington, 
localizados no conjunto de edifícios chamado Watergate, em 1972, por pessoas ligadas ao comitê eleitoral do 
presidente Richard Nixon, com o objetivo de "grampear" o local e utilizar as possíveis descobertas em 
chantagens políticas. As investigações culminaram da renúncia do presidente americano em 1974, após 
acusações do advogado da Casa Branca, John Dean, que afirmou que o presidente sabia das ações de 
espionagem (CABRAL, 2019). 
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Lei Sarbanes-Oxley (SOX)4, de 2002, que tem como objetivo prevenir fraudes nos registros 

contábeis e demonstrativos financeiros das empresas, e é fruto da necessidade de coibir ações 

que resultaram em escândalos (KIM; MUZZI; FALCETTA; LONGO, 2018, p.157) como o 

da Enron5, Arhtur Andersen, WorldCom6 e Tyco7. Essa norma determina que as empresas 

criem mecanismos de auditoria e segurança confiáveis, com a finalidade de reduzir os riscos 

do negócio e garantir a transparência na gestão. Ela cria também um órgão específico para 

fiscalizar os processos de auditoria das empresas, o Public Company Accounting Oversight 

Board (PCAOB), ou seja, um Conselho de Auditores de Companhias Abertas. Além disso, ela 

prevê medidas que garantem a independência dos auditores, cria regras que responsabilizam 

os advogados e diretores das empresas, garantem mais transparência na situação financeira 

das empresas, define penalidades criminais para casos de fraude corporativa e aumenta as 

penas para os crimes do colarinho branco (GRUPO PORTAL DE AUDITORIA, 2019, p.5). 

  Veríssimo (2017, p.91) destaca que o compliance a tem finalidade de ação tanto 

preventiva quanto reativa, ou seja, visa tanto a prevenção de infrações legais e de riscos legais 

e à reputação da empresa, quanto o cumprimento do dever de investigar, apurar e buscar punir 

as condutas ilícitas que vierem a ser identificadas. A autora destaca ainda que uma das 

dificuldades encontradas na aplicação do compliance é a amplitude de abrangência das 

normas reguladoras, que vão do âmbito trabalhista ao ambiental, passando pelo tributário e 

penal, por exemplo, tornando mais árdua a atuação dos compliance officers8. 

 De acordo com Coca Vila (Apud VERÍSSIMO, 2017, p.96) o compliance também se 

ocupa das medidas que visam garantir que todos e cada um dos membros de uma empresa, do 

alto escalão até o mais simplório funcionário, cumpram com os mandamentos e proibições 

legais, ressaltando as obrigações dos dirigentes. 

 Cabe trazer à discussão a visão de Marcia Carla Pereira Ribeiro e Patrícia Dittrich 

Ferreira Diniz, citadas por Coutinho (2018, p.33): 

 

                                                             
4 A Lei Sarbanes-Oxley (Sarbanes-Oxley Act, normalmente abreviada como SOX ou Sarbox) é uma lei norte-
americana, de 30 de julho de 2002, de iniciativa do senador Paul Sarbanes (Democrata) e do deputado Michael 
Oxley, do Partido Republicano (GRUPO PORTAL DE AUDITORIA, 2019, p.1). 
5 A Enron Corporation era uma empresa texana do ramo de energia elétrica, que escondeu dívidas da ordem de 
US$ 25 bilhões, fraudando seus registros contábeis, levando à destruição junto consigo a empresa de auditoria 
Arthur Andersen, responsável pelas auditorias da companhia.    
6 A WorldCom era a segunda empresa de telecomunicações de longa distância dos Estados Unidos em 2002, 
quando foram descobertas fraudes em sua contabilidade para inflar seus ativos em quase US$ 12 bilhões. 
7 A Tyco era uma empresa seguradora de Nova Jersey (EUA) que sofreu um rombo de US$ 150 milhões por 
ação de seus executivos, em 2002. 
8 Oficiais de compliance. Assim chamados os responsáveis pelo gerenciamento das normas de compliance. O 
chefe do setor seria o Chief Compliance Officer (CCO). 
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Compliance é uma expressão que se volta para as ferramentas de concretização 
da missão, da visão e dos valores de uma empresa.  
Não se pode confundir o compliance com o mero cumprimento de regras 
formais e informais, sendo o seu alcance bem mais amplo, ou seja, ‘é um 
conjunto de regras, padrões, procedimentos éticos e legais, que, uma vez 
definido e implantado, será a linha mestra que orientará o comportamento da 
instituição no mercado em que atua, bem como a atitude dos seus funcionários’ 
(CANDELORO; RIZZO; PINHO, 2012. p.30). Será instrumento responsável 
pelo controle de riscos legais ou regulatórios e de reputação, devendo tal função 
ser exercida por um Compliance Officer, o qual deve ser independente e ter 
acesso direto ao Conselho de Administração. 
O compliance envolve questão estratégica e se aplica a todos os tipos de 
organização, visto que o mercado tende a exigir cada vez mais condutas legais e 
éticas, para a consolidação de um novo comportamento por toda parte das 
empresas, que devem buscar lucratividade de forma sustentável, focando no 
desenvolvimento econômico e socioambiental na condução dos seus negócios. 

  
 Para que os programas de compliance funcionem efetivamente é preciso que a 

empresa os estruture adequadamente, de acordo com o tamanho de suas operações. Assim, 

empresas de grande porte, deverão ter setores com estruturados com independência de atuação 

e recursos. Note-se, todavia, que mesmo nesses casos os executivos superiores da organização 

não se abstêm de suas obrigações, devendo responder pelas faltas cometidas. 

 No entendimento de Coutinho (2018, p.55-56), existem cinco pilares para os 

programas de compliance:  

1. Comprometimento e apoio da Alta Administração: condição essencial para garantir a 

efetividade do programa; 

2. Instância responsável pelo programa de integridade: deve possuir autonomia, 

independência, recursos e garantia de imparcialidade; 

3. Análise de perfil e riscos: a empresa deve ter pleno conhecimento do setor em que atua; 

4. Estrutura de regras e instrumentos: devem ser elaborados instrumentos normativos para dar 

suporte ao programa, como o código de ética, políticas de risco e de controle interno, por 

exemplo; 

5. Estratégias de monitoramento contínuo: com a finalidade de garantir a efetividade do 

programa. 

  É certo que para bem gerir uma empresa é necessário mais do que apenas observar as 

normas em vigor, devendo-se atentar para questões relacionadas à eficiência e produtividade, 

por exemplo. Contudo, a criação e estruturação de setores de compliance nas empresas, 

colabora com a organização interna, além de prevenir a ocorrência de casos de 

desconformidades, e mesmo de casos de infração às normas legais, que podem prejudicar a 

empresa, como ocorreu com a empresa Odebrecht, como veremos mais adiante.   
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 1.2. DA LEGISLAÇÃO CORRELATA 

 

 Há diversas normas legais no Direito pátrio que inspiram os programas de integridade 

empresarial e compliance, em especial as regras do Decreto Federal n.º 8.420/2015 (BRASIL, 

2015), como veremos a seguir. 

 Um exemplo é a Lei Federal n.º 7.492/1986 (BRASIL, 1986), que define os crimes 

contra o sistema financeiro nacional, chamada popularmente de Lei dos Crimes de Colarinho 

Branco (PIMENTEL, 1973, p.1), numa clara alusão às características das pessoas que 

costumam praticar esse tipo de delito, ou seja, pessoas que usam terno e gravata9. 

 Os crimes contra o sistema financeiro nacional, ao contrário dos crimes violentos do 

cotidiano de qualquer cidade brasileira, não causam o mesmo impacto ou comoção na 

sociedade porque não agridem diretamente o corpo humano, não possuem o mesmo efeito 

visual de um homicídio, por exemplo. Contudo, seu poder de destruição pode ser enorme, 

atingindo grande contingente de pessoas, de forma direta ou indireta. Ao sofrer um golpe por 

meio de fraude, por exemplo, em financiamentos a empresas, uma determinada instituição 

bancária poderia ver afetada sua saúde e estabilidade econômica, prejudicando todos aqueles 

que tenham outros negócios ou investimentos com a mesma. 

 Em seu Art. 11, por exemplo, vemos a tipificação do crime de manutenção ou 

movimentação de recursos, à parte das anotações e registros oficiais, também chamado de 

"caixa dois" ou contabilidade paralela: "Art. 11. Manter ou movimentar recurso ou valor 

paralelamente à contabilidade exigida pela legislação: Pena - Reclusão, de 1 (um) a 5 

(cinco) anos, e multa" (BRASIL, 1986). 

    Essa prática pode, inclusive, ser relacionada à prática de sonegação fiscal, tipificada na 

Lei Federal n.º 4.729/1965 (BRASIL, 1965), uma vez que os recursos ocultos da 

contabilidade oficial da empresa, por exemplo, não serão declarados para fins de contribuição 

fiscal:  

 
Art. 1º Constitui crime de sonegação fiscal:  
I - prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente, informação que deva 
ser produzida a agentes das pessoas jurídicas de direito público interno, com a 
intenção de eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de tributos, taxas e 
quaisquer adicionais devidos por lei; 

                                                             
9 Crimes do colarinho branco foram associados às pessoas educadas e influentes desde que o termo foi 
primeiramente utilizado, em 1949, pelo sociólogo Edwin Sutherland, que os definiu como "crimes cometidos 
por uma pessoa de alto status social e respeitabilidade no curso de sua ocupação". Esse tipo de crime está 
relacionado à fraudes bancárias ou financeiras, lavagem de dinheiro, caixa dois, etc. (CHEN, 2019, p.3).  
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II - inserir elementos inexatos ou omitir, rendimentos ou operações de qualquer 
natureza em documentos ou livros exigidos pelas leis fiscais, com a intenção de 
exonerar-se do pagamento de tributos devidos à Fazenda Pública; 
III - alterar faturas e quaisquer documentos relativos a operações mercantis com 
o propósito de fraudar a Fazenda Pública; 
IV - fornecer ou emitir documentos graciosos ou alterar despesas, majorando-as, 
com o objetivo de obter dedução de tributos devidos à Fazenda Pública, sem 
prejuízo das sanções administrativas cabíveis. 
V - Exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário da paga, 
qualquer percentagem sôbre a parcela dedutível ou deduzida do impôsto sôbre a 
renda como incentivo fiscal. (Incluído pela Lei nº 5.569, de 1969) 
Pena: Detenção, de seis meses a dois anos, e multa de duas a cinco vêzes o valor 
do tributo. 
 

    É interessante lembrar que na época da votação da Ação Penal 470, pelo Supremo 

Tribunal Federal, o conhecido processo referente ao esquema de corrupção chamado de 

"Mensalão", com condenações relativas a peculato e lavagem de dinheiro, por exemplo, o 

Ministro José Antônio Dias Toffoli, criticou a aplicação de penas severas de encarceramento, 

por crimes financeiros (PASSOS, 2012, p.3): 

 
O ministro lembrou que as penas fixadas pela corte para os réus do “mensalão” 
ultrapassam até mesmo as arbitradas no país para assassinos e latrocidas. 
“Crimes contra a vida são apenados com penas menores do que essas pessoas 
aqui, que não acarretam risco para a segurança”, acrescentou. Para ele, os 
condenados do “mensalão” não representam risco nenhum para a ordem pública 
ou para as instituições democráticas, como foi dito e reafirmado na corte. “Os 
motivos desses crimes era o vil metal. Que se pague com o vil metal”, 
defendeu.  
 

  Note-se que, esse posicionamento do Ministro Dias Toffoli, não foi acompanhado 

pelos demais Ministros da Corte, contudo, é uma importante divergência sobre o tema, ao 

passo que indica a possibilidade de aplicação de penas alternativas a esses condenados, ou, 

mais direcionadas a um ressarcimento dos cofres públicos mais significativo, como forma de 

punição.  

  Outra norma jurídica que deve ser citada é a Lei Federal n.º 8.429/1992 (BRASIL, 

1992), a Lei de Improbidade Administrativa, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos 

agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego 

ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional. 

 Trata-se de diploma legal, cujo conhecimento e obediência é de fundamental 

importância para um relacionamento saudável entre o Poder Público e a iniciativa privada. 

Nela estão tipificados três grupos de infração, conforme bem aponta Oliveira (2016, p.8), 

relacionados aos três principais artigos, quais sejam, os arts. 9º, 10 e 11.  

 O art. 9º trata dos crimes relacionados ao enriquecimento ilícito: 
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Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento 
ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do 
exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades 
mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente: 
I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer 
outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, 
percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou 
indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente 
das atribuições do agente público; 
II - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, 
permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas 
entidades referidas no art. 1° por preço superior ao valor de mercado; 
III - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, 
permuta ou locação de bem público ou o fornecimento de serviço por ente 
estatal por preço inferior ao valor de mercado; 
IV - utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos 
ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer 
das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de 
servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades; 
V - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para 
tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, 
de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar 
promessa de tal vantagem; 
VI - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para 
fazer declaração falsa sobre medição ou avaliação em obras públicas ou 
qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou 
característica de mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades 
mencionadas no art. 1º desta lei; 
VII - adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego 
ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à 
evolução do patrimônio ou à renda do agente público; 
VIII - aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou 
assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de 
ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do 
agente público, durante a atividade; 
IX - perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de 
verba pública de qualquer natureza; 
X - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, 
para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado; 
XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou 
valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° 
desta lei; 
XII - usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do 
acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei. 
 

  Garcia e Alves (2013, p.358) destacam quatro elementos formadores do 

enriquecimento ilícito, sob a ótica da improbidade administrativa: 

1. O enriquecimento do agente; 

2. Que se trate de agente que ocupe cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas 

entidades elencadas no art. 1º da Lei Federal n.º 8.429/1992 (BRASIL, 1992), ou mesmo o 

extraneus que concorra para a prática do ato ou dele se beneficie (arts. 3º e 6º); 

3. A ausência de justa causa, devendo se tratar de vantagem indevida, sem qualquer 
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correspondência com os subsídios ou vencimentos recebidos pelo agente público; 

4. Relação de causalidade entre a vantagem indevida e o exercício do cargo, pois a lei não 

deixa margem a dúvidas ao falar em "vantagem patrimonial indevida em razão do exercício 

do cargo".    

 De forma geral, podemos dizer que o enriquecimento ilícito é o resultado das ações de 

corrupção, que geraram para o agente, por ação ou omissão, ganhos indevidos. 

  O art. 10 da Lei Federal n.º 8.429/1992 (BRASIL, 1992), versa sobre os prejuízos 

causados ao erário: 

 
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário 
qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, 
desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das 
entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: 
I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio 
particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores 
integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei; 
II - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, 
rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades 
mencionadas no art. 1º desta lei, sem a observância das formalidades legais ou 
regulamentares aplicáveis à espécie; 
III - doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado, ainda 
que de fins educativos ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores do 
patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem 
observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie; 
IV - permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do 
patrimônio de qualquer das entidades referidas no art. 1º desta lei, ou ainda a 
prestação de serviço por parte delas, por preço inferior ao de mercado; 
V - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por 
preço superior ao de mercado; 
VI - realizar operação financeira sem observância das normas legais e 
regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea; 
VII - conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das 
formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie; 
VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente 
VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para 
celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los 
indevidamente;          (Redação dada pela Lei nº 13.019, de 2014)     (Vigência) 
IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou 
regulamento; 
X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que 
diz respeito à conservação do patrimônio público; 
XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou 
influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular; 
XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente; 
XIII - permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, 
equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição 
de qualquer das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho 
de servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. 
XIV – celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação 
de serviços públicos por meio da gestão associada sem observar as formalidades 
previstas na lei;       (Incluído pela Lei nº 11.107, de 2005) 
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XV – celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia 
dotação orçamentária, ou sem observar as formalidades previstas na 
lei.        (Incluído pela Lei nº 11.107, de 2005) 
XVI - facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a incorporação, ao 
patrimônio particular de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou 
valores públicos transferidos pela administração pública a entidades privadas 
mediante celebração de parcerias, sem a observância das formalidades legais ou 
regulamentares aplicáveis à espécie;           (Incluído pela Lei nº 13.019, de 
2014)     (Vigência) 
XVII - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize 
bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública 
a entidade privada mediante celebração de parcerias, sem a observância das 
formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;           (Incluído pela 
Lei nº 13.019, de 2014)     (Vigência) 
XVIII - celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas sem 
a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à 
espécie;           (Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014)     (Vigência) 
XIX - frustrar a licitude de processo seletivo para celebração de parcerias da 
administração pública com entidades privadas ou dispensá-lo 
indevidamente;    (Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014)    (Vigência) 
XIX - agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise das prestações 
de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades 
privadas;       (Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014, com a redação dada pela Lei 
nº 13.204, de 2015)  
XX - agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise das prestações 
de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades 
privadas;   (Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014)     (Vigência) 
XX - liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com 
entidades privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de 
qualquer forma para a sua aplicação irregular.    (Incluído pela Lei nº 13.019, de 
2014, com a redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)     
XXI - liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com 
entidades privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de 
qualquer forma para a sua aplicação irregular.   (Incluído pela Lei nº 13.019, de 
2014)     (Vigência) 
(...) 
Art. 10-A.  Constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação ou 
omissão para conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário 
contrário ao que dispõem o caput e o § 1º do art. 8º-A da Lei Complementar nº 
116, de 31 de julho de 2003.  (Incluído pela Lei Complementar nº 157, de 
2016)  (Produção de efeito) 
 

  O agente pode agir com dolo ou culpa, na prática do ato que gere danos ao patrimônio 

público, por isso, as ações dos administradores públicos devem ser monitoradas tão de perto 

pelos órgãos de controle externo como os Tribunais de Contas ou o Ministério Público, e ser 

sempre guiadas pelo bom senso, disciplina e respeito às leis em vigor.  

 Nesse ponto, porém, cabe tecermos uma observação sobre o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça sobre a hipótese de ação com ausência de dolo nesse tipo penal: 

 
Nesse contexto, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no 
sentido de que, para que seja configurado o ato de improbidade de que trata a 
Lei 8.429/99, "é necessária a demonstração do elemento subjetivo, 
consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao 
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menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10. Relator: Min. BENEDITO 
GONÇALVES, de 13/04/2012. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 1ª 
Turma. REsp 1261994/PE RECURSO ESPECIAL 2011/0123457-9.  Nesse 
sentido: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Corte Especial. AÇÃO DE 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (AIA) Nº 30 - AM (2010/0157996-6). 
[...] 2. Não se pode confundir improbidade com simples ilegalidade. A 
improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da 
conduta do agente. Por isso mesmo, a jurisprudência do STJ considera 
indispensável, para a caracterização de improbidade, que a conduta do agente 
seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 
8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10. Relator Min. 
Teori Albino Zavascki, 28 de setembro de 2011.  
 

  Embora, na hipótese dos artigos 9º e 11, da Lei Federal n.º 8.429/1992 (BRASIL, 

1992), a presença do dolo seja requisito para a tipificação, no caso do art. 10, o STJ firmou 

entendimento de que a mera ocorrência de culpa é suficiente para a caracterização do delito. 

  Ainda, como destacam Garcia e Alves (2013, p.382), na maior parte das vezes, o dano 

ao patrimônio público, tipificado no art. 10, está relacionado ao enriquecimento ilícito, 

previsto no art. 9º, justificando condenações que impliquem na perda de bens ou valores 

acrescidos ilicitamente ao patrimônio do agente.   

 O art. 11 aborda as violações aos princípios regentes da administração pública: 

 
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os 
princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os 
deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e 
notadamente: 
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele 
previsto, na regra de competência; 
II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; 
III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e 
que deva permanecer em segredo; 
IV - negar publicidade aos atos oficiais; 
V - frustrar a licitude de concurso público; 
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo; 
VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da 
respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de 
afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. 
VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de 
contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades 
privadas.    (Vide Medida Provisória nº 2.088-35, de 2000)       (Redação dada 
pela Lei nº 13.019, de 2014)       (Vigência) 
IX - deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na 
legislação. (Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015)       (Vigência) 
X - transferir recurso a entidade privada, em razão da prestação de serviços na 
área de saúde sem a prévia celebração de contrato, convênio ou instrumento 
congênere, nos termos do parágrafo único do art. 24 da Lei nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990. (Incluído pela Lei nº 13.650, de 2018) 
 

  Devemos notar que, os princípios orientadores da administração pública, visam 

garantir, além do comportamento probo do gestor, o melhor uso dos recursos públicos em 
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benefício da coletividade. É importante observar que segundo o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, não é necessária a evidenciação do enriquecimento ilícito para 

configuração do delito: 

 
[...] 4. No caso concreto, para a configuração de improbidade administrativa, 
deve resultar da conduta infringência aos princípios nucleares da Administração 
Pública (arts. 37 da CF e 11 da Lei 8.429/1992). Transgressão aos comandos da 
Lei das Licitações - Lei 8.666/93, arts. 23, II, a); art. 38, III, X, e parágrafo 
único; do art. 43, I; § 2º; art. 60, parágrafo único; art; 61; art. 62, § 1º; art. 64; 
bem como transgressão a Lei 9.784/99, art. 22, § 1º e 4º; além da transgressão da 
Lei 4.320/64, art. 60, § 2º; demonstrando, assim, a inobservância pelo gestor 
público, dos princípios da Administração Pública, praticando atos de 
improbidade administrativa insculpidos no artigo 11, I e IV, da Lei 8.429/92.  5. 
É irrelevante para a configuração da improbidade disposta no artigo 11 da Lei nº 
8.429/92 a ocorrência de enriquecimento do agente ou o dano ao erário, uma vez 
que a omissão prevista na legislação em comento compreende violação aos 
princípios da administração pública, bastando a presença do dolo genérico, que, 
no caso, é entendido como a vontade na ação ou na inação, quando aquela era 
exigível. A presença do dolo na conduta do gestor quanto aos procedimentos 
licitatórios totalmente ilegais é flagrante, e o elemento volitivo de burlar a lei ao 
contratar, violam os princípios da legalidade, da moralidade e, sobretudo, da 
impessoalidade. 6. Recurso de apelação conhecido a que se nega provimento. 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. RECURSO ESPECIAL Nº 1.720.000 - 
TO (2017/0331289-3). Relator: Min. Herman Benjamin, 04 de setembro de 
2018 
 

  Outra lei cujo conhecimento e observância é vital, tanto para o gestor público quanto 

para aqueles que querem negociar com a administração pública, é a Lei Federal n.º 

8.666/1993 (BRASIL, 1993), que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

instituindo normas para licitações e contratos da Administração Pública, também conhecida 

como Lei de Licitações. 

 A Lei de Licitações é a principal norma a regular as relações entre particulares e o 

Poder Público no momento da contratação de serviços e produtos, e visa, principalmente, 

garantir que todos aqueles que desejem prestar serviço ou fornecer produtos ao Poder Público 

atendam às disposições legais em vigor, sem que haja favorecimento para um ou outro 

proponente, devendo todos os envolvidos no processo, atuar de forma transparente e 

imparcial, resultando em contratos que sejam ao mesmo tempo vantajosos para a 

administração pública, e justos para os particulares, otimizando o uso dos recursos públicos.   

 Contudo, embora seja um diploma legal em pleno vigor, com normas bem postas e 

respeitadas, tramita pelo Congresso Nacional uma proposta de sua revogação. Trata-se do PL 

6.814/2017 10  (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2013), substitutivo ao PL 1.292/1995 

(CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1995), que revoga a Lei Federal n.º 8.666/1993 (BRASIL, 

                                                             
10 Em substituição ao PLS 559/2013 (SENADO FEDERAL, 2013). 
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1993) e a Lei Federal n.º 10.520/2002 (BRASIL, 2002), que disciplina a modalidade de 

licitação denominada pregão. Com a nova proposta os dispositivos das duas leis passam a 

integrar um único diploma legal.  

 Além disso, a proposta traz algumas mudanças como a extinção da tomada de preços, 

do convite e do Regime Diferenciado de Contratações públicas - RDC, criado pela Lei 

Federal n.º 12.462/2011 (BRASIL, 2011). Ficam mantidas as modalidades de concorrência, 

concurso, leilão e pregão, e fica criada a modalidade de diálogo competitivo. Essa inovação 

na lei de licitações, é inspirada na legislação de países como França, Portugal e Reino Unido, 

que já vêm implementando regras de diálogo competitivo ou diálogo concorrencial. Nessa 

modalidade, a administração pública realiza diálogos com os possíveis licitantes, de forma 

prévia, anterior ao processo de licitação, a fim de apresentar suas demandas de forma mais 

conveniente para as duas partes. Ao final do processo de diálogo os licitantes deverão 

apresentar a proposta final (NOHARA, 2018, p.2). 

 
A ideia seria utilizar o diálogo competitivo em situações em que: (1) 
o objeto envolva (a) inovação tecnológica ou técnica; (b) execução com 
diferentes metodologias ou (c) possibilidade de execução com tecnologias de 
domínio restrito do mercado; ou (2) que os meios e alternativas tenham: (a) uma 
solução técnica mais adequada; (b) requisitos técnicos aptos a concretizar a 
solução já definida; ou (c) estrutura jurídica ou financeira do contrato; e (3) se 
os modos de disputa (aberto e fechado) não permitirem apreciação adequada de 
variações entre propostas (NOHARA, 2018, p.2). 
 

  Outra inovação da proposta é a possibilidade de se estabelecer sigilo em partes do 

processo, a ampliação da pena para quem fraudar licitações, que passaria de 3 a 6 anos, para 4 

a 8 anos de prisão, podendo chegar a 12 anos de prisão nos casos de sobrepreço ou 

superfaturamento, a estipulação de prazo de limite de 25 dias úteis, para os tribunais de contas 

se manifestarem sobre o mérito de questões em processos de licitação suspensos 

provisoriamente, a possibilidade de utilização da mediação e da arbitragem no lugar  da 

judicialização de processos para saneamento de divergências, a criação do Portal Nacional de 

Contratações Públicas - PCNP, que seria um site oficial centralizando todas as informações de 

licitações realizadas no país, ampliação do limite de valores para dispensa de licitação, 

inversão da ordem de habilitação e julgamento, entre outras (VIVAS, 2019, p.5).     

 Outra norma jurídica muito importante é a Lei Federal n.º 9.613/1998 (BRASIL, 

1998), alterada pela Lei Federal n.º 12.683/2012 (BRASIL, 2012), que dispõe sobre os crimes 

de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, a prevenção da utilização do sistema 

financeiro para os ilícitos previstos nessa Lei e cria o Conselho de Controle de Atividades 

Financeiras – COAF, que surgiu como resultado dos compromissos assumidos pelo país 
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desde a convenção de Viena em 1988, como destaca Coutinho (2018, p.40).  

 Essa lei é aplicada em conjunto com a Lei Federal n.º 7.492/1986 (BRASIL, 1986), e é 

de extrema relevância porque os valores recebidos ou pagos como propina, por exemplo, na 

maior parte das vezes, não são contabilizados nos registros oficiais, da mesma forma, são os 

valores remetidos ou recebidos do exterior por meio de doleiros, como veremos no próximo 

capítulo. 

  Conforme aponta Veríssimo (2017, p.89-90), o Conselho de Recursos do Sistema 

Financeiro Nacional – CRSFN, criado pelo Decreto Federal n.º 91.152/1985 (BRASIL, 1985), 

julga com frequência casos de descumprimento de deveres de compliance com base nas 

normas existentes contra lavagem de dinheiro, aplicando a punição de multas administrativas 

a pessoas jurídicas e seus gestores de compliance. 

 Também sobre os crimes relacionados ao sistema financeiro e à lavagem de dinheiro 

cabe trazer à colação que atualmente o principal gestor da política internacional antilavagem 

no mundo é o Grupo de Ação Financeira – GAFI, constituído em 1989, pelo G7, e que se 

firmou como referência normativa no segmento. O grupo publicou quarenta recomendações 

que são tidas como padrões internacionais contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do 

terrorismo (VERÍSSIMO, 2017, p.138). 

 Ainda sobre a Lei Federal n.º 9.613/1998 (BRASIL, 1998), cabe destacar que a mesma 

foi a responsável pela criação do COAF, órgão muito em voga atualmente na mídia nacional, 

por causa da disputa entre o Ministério da Economia e o Ministério da Justiça e Segurança 

Pública, por sua gestão. Esse órgão atua na fiscalização e combate às transações financeiras 

ilícitas, constituindo um órgão de inteligência financeira do Governo Federal, em conjunto 

com a Polícia Federal, o Banco Central e o Ministério Público Federal (ALVARENGA; 

LAPORTA, 2019, p.2)11. A atuação do COAF foi fundamental na atuação da operação Lava 

Jato, como podemos ver a seguir (VERÍSSIMO, 2017, p.138): 

● 2011: Início das investigações. Três anos antes do início da Lava Jato, em 2014, o COAF já 

vinha monitorando operações suspeitas que ajudaram a fundamentar a operação da Polícia 

Federal. 

● 2014: Operações atípicas. O órgão detectou transações atípicas de R$ 23,7 bilhões entre 

2011 e 2014. Os suspeitos investigados da Lava Jato, como o doleiro Alberto Youssef e 

empreiteiras com contratos com a Petrobras. Segundo o COAF, foram movimentados quase 

                                                             
11 Desde sua criação, o COAF já produziu cerca de 40 mil Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs). Somente 
no ano passado, foram 7.279 relatórios, que listaram cerca de 330 mil comunicações de operações suspeitas e 
em dinheiro em espécie, segundo balanço de 2018 (ALVARENGA; LAPORTA, 2019, p.2). 



26 
 

R$ 1 bilhão em dinheiro. O órgão produziu 108 relatórios ligados às irregularidades. 

● 2015: Ligação entre Lula e Odebrecht. O COAF detectou movimentações suspeitas da 

empresa de palestras do ex-presidente Lula e constatou, na época, que empreiteiras 

investigadas na Lava Jato pagaram quase R$ 10 milhões. Dois anos depois, delatores da 

Odebrecht contaram que pagavam Lula para expandir os negócios do grupo.  

● 2015: Novas operações suspeitas. Em julho de 2015, o Coaf revelou que identificou 

movimentações atípicas de investigados na Lava Jato de mais de R$ 51 bilhões. O órgão 

enviou à PF 267 relatórios com detalhes sobre movimentações suspeitas. 

● 2017: Movimentação na J&F. Um relatório do conselho identificou movimentação suspeita 

de quase R$ 250 bilhões do grupo J&F durante 14 anos, com remessas a políticos da Lava 

Jato, como o ex-ministro Geddel Vieira Lima.  

● 2018: Outras operações. COAF produziu cerca de 400 relatórios ligados à Lava Jato e 

outras operações da Polícia Federal, como a Cui Bono, Greenfield, e a Cadeia Velha. 

  Como vimos, a disputa pela gestão do COAF tem fundamento na grande expertise do 

órgão e na relevância dos resultados produzidos em sua atuação. No momento, o órgão 

continua vinculado ao Ministério da Economia.  

 Uma lei relativamente nova é a Lei Federal n.º 12.846/2013 (BRASIL, 2013), 

regulamentada pelo Decreto n.º 8.420/2015 (BRASIL, 2015), que dispõe sobre a 

responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a 

administração pública, nacional ou estrangeira, também chamada de Lei Anticorrupção. Essa 

norma introduziu diversas inovações no direito pátrio, como bem destaca a Controladoria 

Geral da União (2019, p.1):  

● Responsabilidade Objetiva: empresas podem ser responsabilizadas em casos de 

corrupção, independentemente da comprovação de culpa. 

● Penas mais rígidas: valor das multas pode chegar até a 20% do faturamento bruto anual da 

empresa, ou até 60 milhões de reais, quando não for possível calcular o faturamento bruto. Na 

esfera judicial, pode ser aplicada até mesmo a dissolução compulsória da pessoa jurídica. 

● Acordo de Leniência: Se uma empresa cooperar com as investigações, ela pode conseguir 

uma redução das penalidades. 

● Abrangência: Lei pode ser aplicada pela União, estados e municípios e tem competência 

inclusive sobre as empresas brasileiras atuando no exterior.  

  A Lei Anticorrupção, verdadeiro marco no direito nacional, prevê ainda que, as 

empresas que possuam programas internos anticorrupção, poderão ter redução na sua punição, 
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na esfera administrativa, na hipótese de serem flagradas no cometimento de ilícitos, conforme 

disposto no Art. 7º, inciso VIII, in verbis: 

 
Art. 7o  Serão levados em consideração na aplicação das sanções: 
I - a gravidade da infração; 
II - a vantagem auferida ou pretendida pelo infrator; 
III - a consumação ou não da infração; 
IV - o grau de lesão ou perigo de lesão; 
V - o efeito negativo produzido pela infração; 
VI - a situação econômica do infrator; 
VII - a cooperação da pessoa jurídica para a apuração das infrações; 
VIII - a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, 
auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de 
códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica; 
IX - o valor dos contratos mantidos pela pessoa jurídica com o órgão ou 
entidade pública lesados; e 
X - (VETADO). 
Parágrafo único.  Os parâmetros de avaliação de mecanismos e procedimentos 
previstos no inciso VIII do caput serão estabelecidos em regulamento do Poder 
Executivo federal. 
(grifos nossos) 
 

  Dessa forma, os programas de governança empresarial e de compliance ganharam um 

impulso em sua implementação, com fundamentado amparo legal, apesar de não constarem na 

lei como uma obrigação, assim, o texto do art. 7º visa incentivar, estimular as empresas a 

estruturarem departamentos de compliance, conforme aponta Coutinho (2018, p.45), que 

também destaca a implementação dos setores de compliance nas empresas como forma de 

inserção no conceito de responsabilidade social, ao decidirem observar as normas positivadas, 

em respeito à sociedade em que atuam, escolhendo agir com ética, integridade e 

transparência.  

  Sobre a leniência, a propósito, Warde (2018, p.49), afirma se tratar de instituto que 

pode levar a planos de integridade efetivos. Segundo esse autor, o compliance nada mais é do 

que um conjunto de regras e estruturas organizacionais, de que devem lançar mão as 

empresas, para detectar atos de corrupção e colaborar com os agentes estatais de controle, 

caso desejem auferir dos benefícios de redução de sua punição (WARDE, 2018, p.49). O 

instituto multiplica, na prática o número de “fiscais da lei” porque incentiva internamente o 

controle dos atos de todos os funcionários da empresa.     

 Outra lei que vem no mesmo sentido é a Lei Federal n.º 12.850/2013 (BRASIL, 2013), 

a Lei do Crime Organizado, que define organização criminosa e dispõe sobre a investigação 

criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento 

criminal. Ao lado da Lei Anticorrupção, a Lei do Crime Organizado, nossa versão para a Lei 

Antimáfia norte-americana, a RICO – Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act 
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(WARDE, 2018, p.40), tem importante papel nas acusações relacionadas à formação de 

organização criminosa. 

 Essas duas leis, aprovadas ainda no primeiro mandato da ex-Presidente Dilma 

Rousseff, representam um importante avanço na disponibilização de instrumentos normativos 

de detecção e punição das condutas ilícitas.    

 Além dos diplomas legais acima mencionados há outros regulamentos importantes 

relacionados à aplicação das normas de compliance, como bem assinalam Kim, Muzzi, 

Falcetta e Longo (2018, p.169), entre eles, destacam-se: 

- a Portaria n.º 909/2015, do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral 

da União; 

- os critérios utilizados na avaliação das empresas para o cadastro do Pró-Ética; 

- padrões internacionais, tais como a ISO 19600, ISO/DIS 37001 e DSC 10000; 

- a Lei Federal n.º 12.813/2013 (BRASIL, 2013), que trata de conflitos de interesse;  

- o Decreto n.º 7.203/2010 (BRASIL, 2010), que dispõe sobre a vedação do nepotismo na 

Administração Pública Federal; 

- a Resolução CGPAR n.º 10/2016, que trata das empresas estatais federais que deverão 

observar o Programa de Integridade de que trata o Decreto n.º 8.420/2015 (BRASIL, 2015); 

- a Resolução CGPAR n.º 18/2016, que trata da implementação das políticas de conformidade 

e gerenciamento de riscos pelas empresas estatais federais; 

- a Resolução CGPAR n.º 21/2018, que dispõe sobre o rodízio para titulares de áreas internas 

estratégicas das empresas estatais federais, quais sejam, auditoria interna, compliance, 

conformidade e controle interno, gestão de riscos, ouvidoria e corregedoria; 

- o Guia de Implantação de Programa de Integridade nas Empresas Estatais do Ministério da 

Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União; 

- o Referencial de Combate à Fraude e à Corrupção aplicável a órgãos e entidades da 

Administração Pública do Tribunal de Contas da União; 

- as Boas Práticas de Governança Corporativa para Sociedades de Economia Mista; e 

- o Programa Destaque em Governança de Estatais da BM&FBovespa. 

 Todas as normas legais acima mencionadas são de vital importância para a própria 

manutenção do Estado, eis que, conforme destacam Flávia Piovesan e Victoriana Leonora 

Corte Gonzaga, citadas por Coutinho (2018, p.33), combater a corrupção "se faz 

extremamente necessário para concretização dos direitos e garantias assegurados pela 

Constituição Federal de 1988 e dos objetivos e fundamentos do Estado Democrático", 
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contribuindo para a redução da desigualdade social e construção de justiça social, porque a 

corrupção fere a confiança dos cidadãos no Estado, enfraquecendo-o.  

 Podemos afirmar que, o país possui atualmente uma gama de instrumentos legais que 

proporcionam aos operadores do Direito, ferramentas eficazes no tratamento das ações 

ilícitas, assim como, deu um passo importante no estímulo às empresas para estruturação de 

setores de compliance, com o objetivo de criar, implementar e fiscalizar o cumprimento das 

normas em vigor e das diretrizes internas de ética e integridade.  
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2. DA OPERAÇÃO LAVA JATO 

 

2.1 DO COMEÇO DA OPERAÇÃO 

 

  A chamada Operação Lava Jato, teve seu início em 2009, com a abertura das 

investigações de um esquema de lavagem de dinheiro, relacionado ao então deputado federal, 

José Janene, eleito pela primeira vez em 1994 (KATNA; AUDI, 2015, p.2)12, pelo Partido 

Progressista (PP) do Paraná, conforme se apura de informações do Ministério Público Federal 

- MPF (2019a, p.1). O ex-delegado da Polícia Federal, Gerson Machado, investigava, então, a 

atuação de doleiros em crimes de lavagem de dinheiro, quando surgiu o nome o deputado 

federal, conectado ao doleiro de Brasília, Carlos Habib Chater, dono do Posto da Torre, onde 

tinha uma casa de câmbio (SARIS, 2019, p.2). O nome do doleiro Alberto Youssef também 

apareceria nessa investigação.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

  Janene já havia estado relacionado a outras investigações de corrupção, inclusive ao 

lado de Youssef, como nos casos da AMA/COMURB13, do Mensalão e do Banestado14.    

                                                             
12 Janene havia concorrido pela primeira vez em 1990, pelo PDT, conseguindo apenas uma suplência. Nas 
eleições de 1992, apoiou o então candidato Antonio Casemiro Belinati, indicando seu irmão Assad Jannani 
(PDT) como candidato a vice na chapa. Após eleitos, Assad assumiu o comando da Sercomtel - Serviço de 
Comunicações Telefônicas de Londrina, uma autarquia de telefonia fixa e celular sediada em Londrina, o que 
teria impulsionado a campanha de Janene em 1994, quando conseguiu se eleger Deputado Federal (OYA, 2002, 
p.1) 
13 O caso AMA/COMURB, diz respeito à fraudes em licitações e outros delitos cometidos contra a Autarquia 
Municipal do Ambiente (AMA) e a Companhia Municipal de Urbanização (Comurb) da cidade de Londrina no 
Paraná. Entre 2000 e 2010, o Ministério Público (MP) do Paraná, ajuizou 122 ações contra mais de duzentos 
réus, incluindo o ex-prefeito Antonio Belinati e ex-secretários, políticos, e dezenas de ex-servidores públicos e 

Foto 1 
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   O chamado "inquérito mãe" da Lava Jato, é o inquérito policial n.º 1.041/2013, de 08 

de novembro de 2013, aberto pelo delegado Márcio Adriano Anselmo, que levou à prisão de 

Alberto Youssef e do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Conforme apontado em 

matéria da revista Exame (AFFONSO; BRANDT; MACEDO, 2018, p.2), esse inquérito teve 

como ponto de partida uma descoberta feita na audição de escutas telefônicas, autorizadas 

pelo então juiz Sérgio Moro, nos telefones do doleiro Carlos Habib Chater. Nessas gravações 

verificou-se a ocorrência de diversos crimes, que levaram à sequência de desdobramentos da 

Operação Lava Jato, que resultariam na descoberta do envolvimento de executivos da 

Petrobras e de empresas como a Odebrecht.  

  Segundo o Ministério Público Federal (2019b, p.1), a Operação Lava Jato "é a maior 

investigação de corrupção e lavagem de dinheiro que o Brasil já teve". As estimativas do 

Parquet são de que bilhões de reais foram desviados dos cofres públicos em benefício de 

empresas que pagavam propina a agentes públicos e políticos. 

 A operação ganhou visibilidade pública a partir 17 de março de 2014, com a prisão do 

doleiro Alberto Youssef. De acordo com o Ministério Público Federal (2019b, p.1), naquele 

período foram cumpridos 81 mandados de busca e apreensão, 18 mandados de prisão 

preventiva, 10 mandados de prisão temporária e 19 mandados de condução coercitiva, em 17 

cidades de 6 estados e no Distrito Federal. 

 Dando prosseguimento às ações, o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, foi 

preso, em 20 de março de 2014, quando foram cumpridos mais seis mandados de busca e 

                                                                                                                                                                                              
empresários. Do total de processos, segundo levantamento disponibilizado pelo MP, 79 são ações civis públicas 
por improbidade administrativa ou apenas para ressarcimento do erário, quando as sanções previstas na Lei de 
Improbidade Administrativa estavam prescritas. Outras 43 são ações penais, que pediam punição para crimes 
como formação de quadrilha, falsidade ideológica e fraudes a licitações. A ligação de José Janene com o caso é 
que ele foi o responsável por indicar Eduardo Alonso de Oliveira, para o cargo de diretor administrativo-
financeiro da Comurb. Alonso foi apontado pela antiga diretoria da companhia como o mandante das fraudes, 
contudo, em acordo de delação premiada com o Ministério Público, ele afirmou que o verdadeiro mandante 
era Belinati, que era quem tinha poder para fazer retiradas do dinheiro do Cogefi, fundo para onde foi o 
dinheiro da venda de parte da Sercomtel, operadora de telefonia fixa e celular do Paraná (COMELI; FERREIRA; 
WILTEMBURG, 2015, p.3).  
14 O envolvimento de José Janene com Alberto Youssef também apareceu no escândalo do "Mensalão do PT", 
revelado na CPI dos Correios. O doleiro foi citado como sendo o verdadeiro dono da corretora Bônus-Banval, 
usada para repassar R$ 1,2 milhão aos então deputados Pedro Henry (PP-MT), Pedro Correia (PP-PE) e José 
Janene (PP-PR). Porém, essa ligação não foi comprovada, e Enivaldo Quadrado, que aparece como dono oficial 
da corretora, foi condenado a pena alternativa pelo Supremo Tribunal Federal por envolvimento com o 
mensalão. O outro caso diz respeito ao BANESTADO. Privatizado em 2000 pelo então governador do Paraná, 
Jayme Lerner, o Banco do Estado do Paraná - BANESTADO, serviu para, segundo as investigações de uma força-
tarefa, remeter US$ 30 bilhões irregularmente para o exterior. As remessas eram feitas por meio de contas CC5 
(de não residentes). Cabia a Alberto Youssef a administração das contas. O doleiro foi condenado pela Justiça 
Federal em 2004. Fez um acordo com o Ministério Público para delação premiada e admitiu ter movimentado 
US$ 5 bilhões ilegalmente. Comprometeu-se a não atuar no mercado de dólar — o que não ocorreu, conforme 
demonstram as investigações da Operação Lava-Jato (GOIS, 2014, p.3). 
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apreensão no Rio de Janeiro (MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2019a, p.1).  Ainda de 

acordo com o Ministério Público Federal, a Polícia Federal apreendeu mais de 80 mil 

documentos, além de dados bancários dos investigados que foram analisados no sistema 

Simba (Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias), do Ministério Público Federal 

(MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2019a, p.1). O então Procurador-Geral da República, 

Rodrigo Janot, designou um grupo de Procuradores da República para compor uma força-

tarefa para analisar todos os dados e adotar as ações legais, no que se tornaria a força-tarefa da 

operação Lava Jato. 

 

2.2. DO PAPEL DOS DOLEIROS 

 

  É interessante observar que, no primeiro momento da operação Lava Jato, o que a 

operação investigava eram justamente os crimes relacionados à lavagem de dinheiro feita por 

doleiros, que efetuavam a movimentação de grandes quantias sem proceder a qualquer tipo de 

registro ou declaração legal. A partir de descobertas feitas no curso daquelas investigações, é 

que se chegou ao grande esquema de corrupção desmantelado pela Lava Jato.    

 
Exemplificando: A, residente no Brasil, quer depositar o equivalente a US$ 100 
mil em sua conta em um banco em Nova York. Contacta o doleiro brasileiro, 
que aciona o intermediador residente nos EUA. Este providencia o depósito dos 
US$ 100 mil, de lá mesmo dos EUA, na conta de A. Em compensação, aquele 
intermediador norte-americano conhece um residente nos EUA que quer 
depositar os mesmos US$ 100 mil (convertidos em reais) no Brasil. Então o 
doleiro brasileiro providencia o depósito do valor, em reais, equivalente aos US$ 
100 mil depositados em Nova York, na conta designada pelo intermediador 
norte-americano. O dinheiro não viajou. Não houve transferência do dinheiro 
Brasil aos EUA e nem dos EUA para o Brasil, operou um sistema de 
compensações, onde os depósitos ocorreram dentro dos EUA e dentro do Brasil, 
pelos valores equivalentes, conforme as orientações dos clientes. Trata-se de 
sistema que impossibilita ou dificulta o rastreamento dos depósitos, pela própria 
razão da inexistência de transferências por parte do interessado (MENDRONI, 
2015, p.207).  
 

 Os doleiros agiam no sistema Dólar-Cabo, Euro-Cabo ou Hawala, que ocorrem, 

basicamente, de duas formas (INSTITUTO DOS PROFISSIONAIS DE PREVENÇÃO À 

LAVAGEM DE DINHEIRO, 2018, p.1): 

● No primeiro modelo, o cliente entrega, em espécie, uma quantidade em reais a um doleiro 

no Brasil, que disponibiliza a quantidade equivalente, convertida em moeda estrangeira, com 

taxa pré-ajustada, em favor do cliente, no exterior. 

 

 



33 
 

 

 

 

 

 

 

 

● No segundo modelo, chamado de Dólar-Cabo Invertido, o cliente recebe do doleiro, no 

Brasil, em reais, os recursos que mantinha no exterior em moeda estrangeira e que 

disponibilizou ao doleiro no exterior.  

 

 

 

 

  Essa prática caracteriza o crime de evasão de divisas, previsto no art. 22, parágrafo 

único, da Lei n.º 7.492/1986 (BRASIL, 1986), in verbis: 

 
Art. 22. Efetuar operação de câmbio não autorizada, com o fim de promover 
evasão de divisas do País: 
Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. 
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, a qualquer título, promove, sem 
autorização legal, a saída de moeda ou divisa para o exterior, ou nele mantiver 
depósitos não declarados à repartição federal competente. 
  

  Note-se, porém, que a Lei n.º 7.492/1986 (BRASIL, 1986), não tipifica o modelo 

conhecido como Dólar-Cabo Invertido. Dessa forma, diante da ausência de um tipo penal 

devidamente positivado, surgiu uma divergência de entendimento jurisprudencial sobre tal 

modalidade, por ocasião do julgamento do HC 157.604/RJ, conforme consta do Informativo 

n.º 912, de 20/08/2018, do Supremo Tribunal Federal. O relator do caso, o Ministro Gilmar 

Mendes, acompanhado pelo ministro Dias Toffoli, entendeu que a falta de tipificação da 

prática do sistema de Dólar-Cabo Invertido, implica na escusa da condenação do acusado: 

 
No mérito, concedeu a ordem para confirmar a liminar deferida e substituir a 
prisão preventiva decretada pelas seguintes medidas cautelares diversas da 
prisão: a) proibição de manter contato com os demais investigados, por qualquer 
meio; e b) proibição de deixar o país sem autorização do juízo, devendo entregar 
seu passaporte em até 48 (quarenta e oito) horas [CPP, art. 319, III e IV e art. 
320 (3)]. Entendeu que o decreto prisional descreve de forma genérica e 
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imprecisa a conduta do paciente e não deixa claro, em nenhum momento, os 
crimes a ele imputáveis e que justificariam a prisão preventiva. Asseverou que o 
art. 312 do CPP exige a prova da existência do crime. Para o ministro Gilmar, é 
possível especular que o paciente traria o numerário ao Brasil, em conjunto com 
outros acusados, a fim de entregá-lo a determinada empresa que usaria esse 
valor para corromper administradores públicos. Além disso, o decreto prisional 
imputa ao paciente transações — operações de dólar cabo-invertido — que, 
embora suspeitas, são, em princípio, atípicas. Referiu-se ao voto que 
proferiu no julgamento do HC 156.730, no sentido de que a operação de 
dólar-cabo invertido, que consiste em efetuar operação de câmbio não 
autorizada com o fim de promover a internalização de capital estrangeiro, 
não se enquadra na evasão de divisas, na forma do “caput” do art. 22 (4) da 
Lei 7.492/1986. Afastou, ainda, o enquadramento dessa conduta no tipo do 
parágrafo único do art. 22 (5), porque não se pode presumir que a 
internalização decorra de valores depositados no exterior e não declarados 
à autoridade financeira no Brasil. Reiterou o entendimento do STF no sentido 
de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal 
somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente 
fundamentada, amparada em fatos concretos, e não apenas em hipóteses ou 
conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. (...) 
(grifos nossos) 
 

  Em sentido contrário, o Ministro Edson Fachin, acompanhado pelo ministro Celso de 

Mello, opinou pelo não conhecimento do writ, por entender que a ocultação de capital 

configura ilícito penal: 

 
Citou diversos precedentes da Corte no sentido de que a gravidade concreta do 
crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação válida para a 
decretação da prisão preventiva. Afastou, ainda, a alegada inexistência de 
contemporaneidade entre o risco à ordem pública e a medida cautelar levada a 
efeito. Segundo o ministro Fachin, a denúncia aponta o cometimento de 11 fatos 
penalmente puníveis, o que revela a periculosidade do agente evidenciada pela 
permanência e o profissionalismo do “modus operandi”. Demonstra, ainda que 
de modo indiciário, que o paciente integra uma organização criminosa iniciada 
nos anos 1990 e que perdura até os dias atuais, cujo escopo se volta ao 
cometimento de crimes de evasão de divisas, contra o sistema financeiro 
nacional, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. Asseverou, na linha 
do que decidido na AP 863, que o crime de lavagem de capitais, na modalidade 
de ocultação, configura ilícito penal de natureza permanente, ou seja, sua 
execução se protrai até que os objetos materiais de branqueamento se tornem 
conhecidos. Concluiu que, somada à descrição fática da ocultação e da 
dissimulação de expressivas quantias em dinheiro, com a movimentação de 
recursos em espécie no Brasil correspondente a valores remetidos de maneira 
ilícita ao exterior, há fundadas razões da ocorrência de novos atos de lavagem 
aptos a afetar a higidez da ordem pública, o que impõe, nessa fase processual, a 
manutenção da decisão impugnada.  
 

  Embora o paciente, Athos Roberto Albernaz Cordeiro15, tenha obtido medida liminar 

                                                             
15 Doleiro detido na Operação "Câmbio, Desligo", da Polícia Federal, por determinação do Juiz Federal Marcelo 
Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, no âmbito do processo judicial n.º 0004717-
33.2018.4.02.0000. Junto com outros três doleiros, foi acusado de movimentar, ilegalmente, cerca de 6 bilhões 
de reais, dinheiro que seria da quadrilha do ex-governador do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (PORTAL 
G1 RIO, 2018, p.2). 
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em decisão monocrática para deixar a prisão, o julgamento final do HC ainda não chegou ao 

fim porque o ministro Ricardo Lewandowski, pediu vista dos autos. De toda forma, é um caso 

interessante, cuja análise pode resultar na criação de importante jurisprudência sobre o tema, o 

que torna seu acompanhamento relevante. 

 

2.3 DAS FASES DA OPERAÇÃO LAVA JATO 

 

 O esquema de lavagem de dinheiro acima abordado, servia para ocultar ou limpar o 

dinheiro proveniente do pagamento de propina de grandes empresas a executivos da 

Petrobras, que facilitavam a fraude em licitações na petroleira (MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL, 2019b, p.1). Veremos a seguir quadro explicativo, elaborado pelo Ministério 

Público Federal (2019b, p.1), sobre o sistema utilizado para desvio de dinheiro da Petrobras, 

relacionado a políticos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 
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 Esse mesmo modelo de sistematização organizacional da corrupção, era utilizado por 

essas empresas para corromper membros do poder público em diversas esferas do governo e 

do parlamento, já que não apenas a Petrobras foi vítima de esquemas de corrupção e fraude 

em licitações, como os desdobramentos da Lava Jato demonstraram, um grande exemplo, foi 

a fase da operação no Estado do Rio de Janeiro, que levou à prisão o ex-governador Sérgio 

Cabral. 

  De acordo com as informações passadas por delatores, no curso do processo judicial 

da Lava Jato, o esquema acima, representa a forma como estava estruturado o desvio de 

dinheiro da Petrobras, em benefício de políticos do Partido Progressista - PP16, Partido dos 

Trabalhadores - PT e do Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB17. 

 O primeiro investigado a firmar acordo de delação premiada no âmbito da operação 

Lava Jato18, foi Paulo Roberto Costa, ex-Diretor de Abastecimento da Petrobras, preso em 

2014 e que agora cumpre prisão domiciliar no Rio de Janeiro. Costa denunciou 28 políticos, 

entre deputados e senadores, pagou multa de R$ 5 milhões, devolveu US$ 25,8 milhões que 

mantinha em contas no exterior, uma lancha denominada Costa Azul, de propriedade da 

empresa Sunset, avaliada em R$ 1,1 milhão, um terreno adquirido pela Sunset 19 , em 

Mangaratiba (RJ), avaliado em R$ 202 mil, valores apreendidos em sua residência quando da 

busca e apreensão (R$ 762.250,00, US$ 181.495,00 e 10.850 euros) e um veículo Range 

Rover, no valor de R$ 300 mil, que ganhou de presente do doleiro Alberto Youssef 

(COSTA..., 2017, p.2). Note-se que alguns familiares do delator, arrolados no processo da 

Lava Jato, também fizeram acordos de delação premiada e conseguiram penas alternativas. 

São eles, o genro de Paulo Roberto Costa, Márcio Lewkowicz, condenado a dois anos e 

quatro meses de serviços comunitários, a filha Arianna Azevedo Costa, condenada a prestar 

serviços comunitários a entidade pública ou beneficente por dois anos e quatro meses, e, a 

filha Shanni Azevedo Costa Bachmann, condenada a um ano e oito meses de prestação de 

serviços comunitários20.       

                                                             
16 Atualmente denominado apenas Progressistas, com a legenda n.º11. 
17 Atualmente denominado apenas de MDB - Movimento Democrático Brasileiro, com a legenda n.º 15. 
18 Homologado em 30 set. 2014 pelo Supremo Tribunal Federal. 
19 Nas investigações foi revelado que Paulo Roberto Costa tinham várias empresas no país e no exterior para 
receber as propinas e efetuar a lavagem de dinheiro, entre elas, a Sunset Global Investimentos e Participações 
Ltda., a Costa Global Consultoria, e mais três offshores: Sunset International, Sunset Global Foundation e 
Sunset Global Services (CARVALHO, C., 2015, p.4). 
20 Os familiares de Costa foram condenados pelo crime de embaraço de investigação de organização criminosa, 
porque em março de 2014, quando Costa foi preso, eles foram compareceram na sede da empresa Costa 
Global Consultoria, do ex-Diretor, no Rio de Janeiro, e tentaram retiram documentos e dinheiro que poderia 
incriminar Paulo Roberto (LEITÃO, 2018a, p.2).  
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  Esse foi o começo da operação que segue até o momento com 61 fases a seguir 

resumidas, de acordo com levantamento feito com informações apuradas do jornal O Globo 

(TODAS..., 2019, passim), da Polícia Federal (2019, passim) e do Ministério Público Federal 

(2019c, passim.): 

● 1ª Fase: A primeira fase da operação teve início em 17/03/2014, resultando na prisão de 24 

pessoas, relacionadas às operações de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e desvio de 

dinheiro. Nessa fase foi revelada a atuação dos doleiros, em especial de Alberto Youssef, 

preso nessa mesma fase, nos atos de fraude contra o patrimônio público nacional, conforme 

detalhado acima. Acredita-se que esse grupo de doleiros tenha movimentado ilegalmente 

cerca de dez bilhões de reais. 

● 2ª Fase: Na segunda fase, iniciada em 20/03/2014, o ex-Diretor de Abastecimento da 

Petrobras, Paulo Roberto Costa, foi preso. Como já narrado acima, o executivo tinha ligações 

com o doleiro Alberto Youssef e tentou destruir provas de sua atuação. 

● 3ª Fase: Com início em 11/04/2014, a terceira fase resultou na prisão de Rinaldo Gonçalves 

de Carvalho, gerente de uma agência do Banco do Brasil em São Paulo, acusado de ter 

ligações com as ações da doleira Nelma Mitsue Penasso Kodama, presa na primeira fase da 

operação. Foram apreendidos documentos na sede da Petrobras, no Rio de Janeiro, onde os 

policiais foram recebidos pela então presidente da empresa, Maria das Graças Foster. Além 

disso, nessa fase foi apreendido dinheiro vivo no valor de setenta mil reais, cumpridos 

dezesseis mandados de busca e apreensão e quatro de condução coercitiva. 

● 4ª Fase: Iniciada em 11/06/2014, a quarta fase da operação resultou em nova prisão do ex-

Diretor de Abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, que teve ainda, cerca de vinte e 

três milhões de dólares bloqueados em contas na Suíça, apesar de negar possuir contas 

bancárias no exterior. Também foram bloqueadas contas em nome de familiares do executivo 

e de Alberto Youssef no valor de cinco milhões de dólares. A prisão foi ordenada pelo então 

juiz Sérgio Moro, ex-titular da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba (PR). 

● 5ª Fase: Em 01/07/2014, a Polícia Federal prendeu João Procópio Junqueira Pacheco de 

Almeida Prado e Iara Galdino da Silva acusados de atuarem como "laranjas" do doleiro 

Alberto Youssef. Segundo as investigações os dois cuidavam de um escritório do doleiro em 

São Paulo movimentando contas no exterior no valor de cinco milhões de dólares. 

● 6ª Fase: Em 22/08/2014, a Polícia Federal cumpriu diversos mandados de busca e apreensão 

em empresas ligadas a Paulo Roberto Costa e seus familiares.  

● 7ª Fase: Em 14/11/2014, foi realizada a operação chamada de Juízo Final (HARADA, 2018, 
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p.2), no âmbito da operação Lava Jato, que resultou na prisão de Renato Duque, ex-Diretor de 

Serviços da Petrobras e de Othon Zanoide Filho, diretor da Queiroz Galvão. Essa fase marca o 

início das operações contra as empreiteiras prestadoras de serviço à Petrobras, entre elas a 

Galvão Engenharia, Mendes Júnior, Queiroz Galvão, Iesa/Iesa Óleo e Gás, Engevix, 

UTC/Constran, OAS, Odebrecht e Camargo Corrêa. Juntas essas empresas tinham contratos 

com a Petrobras que somavam cinquenta e nove bilhões de reais. Os envolvidos foram 

acusados, pelos crimes de organização criminosa, formação de cartel, corrupção, fraude à Lei 

de Licitações e lavagem de dinheiro. O cartel formado por essas empresas teria fraudado as 

licitações referentes às obras da refinaria de Abreu Lima, em Pernambuco, da refinaria 

Presidente Getúlio Vargas, também conhecida como Repar, no Paraná, da refinaria de 

Paulínia (SP), a Replan, da refinaria Gabriel Passos (MG), do Complexo Petroquímico do Rio 

de Janeiro, o Comperj, dos Terminais Aquaviários de Barra do Riacho (ES), de Ilha Comprida 

e Ilha Redonda (RJ). As empresas teriam desviado em média 1% do valor dos contratos e 

aditivos para o esquema de corrupção, com pagamentos ao então Diretor de Abastecimento da 

Petrobras, Paulo Roberto Costa, que continuou a receber o dinheiro mesmo depois de 

aposentado, por meio da empresa Costa Global. Também dessa fase resultou a condenação do 

presidente da OAS, José Aldemário Pinheiro, conhecido como Léo Pinheiro, a dezesseis anos 

e quatro meses de prisão, de Sérgio Mendes, da Mendes Júnior, condenado a dezenove anos e 

quatro meses, de Gerson Almada, da Engevix, condenado a dezenove anos de prisão, de Erton 

Medeiros da Fonseca, da Galvão Engenharia, condenado a doze anos e cinco meses, e de 

Renato Duque, da Petrobras, condenado a vinte anos e oito meses de prisão. Além disso, foi 

nessa fase que se começou a investigar o ex-Presidente Luís Inácio Lula da Silva, em razão da 

investigação de correios eletrônicos entre Léo Pinheiro e o doleiro Alberto Youssef, que 

chamavam o ex-Presidente pelo codinome Brahama (OPERAÇÃO..., 2019, p.1). Chegaram a 

ser presos nessa fase: Nestor Cerveró, Ricardo Ribeiro Pessoa, ex-Presidente da UTC, José 

Aldemário Pinheiro Filho, o Léo Pinheiro, Mateus Coutinho de Sá Oliveira, executivo da 

OAS, João Ricardo Auler, da Camargo Corrêa, Dalton dos Santos Avancini, também da 

Camargo Corrêa, Agenor Franklin Magalhães Medeiros, da OAS, Eduardo Hermelino Leite, 

da Camargo Corrêa, Gerson de Mello Almada, da Engevix, José Ricardo Nogueira, da OAS, 

Sérgio Cunha Mendes, da Mendes Júnior, Otto Sparenberg, da IESA, Valdir Lima Carreiro, 

também da IESA, Alexandre Portela Barbosa, da OAS, Ildefonso Collares Filho, da Queiroz 

Galvão, Othon Zanoide de Moraes Filho, também da Queiroz Galvão, Carlos Alberto Costa 

da Silva, da UTC, Ednaldo Alves da Silva, da UTC, Walmir Pinheiro Santana, da UTC, 
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Fernando Antônio Falcão Soares, operador e Adarico Negromonte Filho, operador 

(CASTRO, 2015, p.7). Foram ainda denunciados nessa fase: Alberto Youssef, doleiro; Paulo 

Roberto Costa, ex-diretor de Abastecimento da Petrobras; Waldomiro de Oliveira, dono da 

MO Consultoria;  Fernando Antonio Falcão Soares, lobista conhecido como Fernando 

Baiano, apontado como um dos operadores do esquema de corrupção na Petrobras; Júlio 

Camargo, executivo da Toyo Setal;  Nestor Cerveró, ex-diretor da área Internacional da 

Petrobras; Adarico Negromonte, apontado como emissário de Youssef; Dalton Santos 

Avancini, presidente da Camargo Corrêa; Eduardo Hermelino, vice-presidente da Camargo 

Corrêa; Jayme Alves de Oliveira Filho, acusado de atuar com Youssef na lavagem de dinheiro 

(chegou a ser preso nessa fase); João Ricardo Auler, presidente do Conselho de 

Administração da Camargo Corrêa; Márcio Andrade Bonilho, sócio e administrador da 

empresa Sanko-Sider; Ricardo Ribeiro Pessoa, presidente da construtora UTC; Carlos Alberto 

Pereira da Costa, representante formal da GFD Investimentos, pertencente a Alberto Youssef 

e réu em outros processos ligados a Lava Jato; Enivaldo Quadrado, ex-dono da corretora 

Bônus Banval, que atuava na área financeira da GFD; João Procópio de Almeida Prado, 

apontado como operador das contas de Youssef no exterior; Sérgio Cunha Mendes, vice-

presidente executivo da Mendes Júnior; Rogério Cunha de Oliveira, diretor da área de óleo e 

gás da Mendes Júnior; Ângelo Alves Mendes, vice-presidente da Mendes Júnior; Alberto 

Elísio Vilaça Gomes, executivo da Mendes Júnior; José Humberto Cruvinel Resende, 

funcionário da Mendes Júnior; Antônio Carlos Fioravante Brasil Pieruccini, advogado que 

teria recebido propina de Alberto Youssef; Mário Lúcio de Oliveira, diretor de uma agência 

de viagens que atuava na empresa GFD, segundo delação de Alberto Youssef; João de Teive e 

Argollo, diretor de Novos Negócios na UTC; Sandra Raphael Guimarães, funcionária da 

UTC; Gerson de Mello Almada, vice-presidente da empreiteira Engevix; Carlos Eduardo 

Strauch Albero, diretor da Engevix (chegou a ser preso nessa fase); Newton Prado Júnior, 

diretor da Engevix (chegou a ser preso nessa fase); Luiz Roberto Pereira, ex-diretor da 

Engevix; João Alberto Lazzari, representante da OAS; Agenor Franklin Magalhães Medeiros, 

diretor-presidente da área internacional da OAS (chegou a ser preso nessa fase); Fernando 

Augusto Stremel Andrade, funcionário da OAS; José Adelmário Pinheiro Filho, presidente da 

OAS; José Ricardo Nogueira Breghirolli, apontado como contato de Youssef com a OAS; 

Mateus Coutinho de Sá Oliveira, funcionário da OAS; Dário de Queiroz Galvão Filho, 

executivo da Galvão Engenharia; Eduardo Queiroz Galvão, executivo da Galvão Engenharia; 

Jean Alberto Luscher Castro, diretor presidente da Galvão Engenharia; Erton Medeiros 
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Fonseca, diretor de negócios da Galvão Engenharia (chegou a ser preso nessa fase). Essa fase 

bloqueou ao todo setecentos e vinte milhões de reais dos investigados. Fica evidente que essa 

foi uma das fases mais importantes da operação Lava Jato, inclusive pelo grande número de 

presos, denunciados e recursos bloqueados, sendo realmente o juízo final para muitos. 

● 8ª Fase: Em 14/01/2015, o ex-Diretor da Área Internacional da Petrobras, Nestor Cerveró, 

foi preso no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, quando chegava de uma 

viagem a Londres, acusado de participar de crimes de lavagem de dinheiro e corrupção contra 

o sistema financeiro nacional. Segundo o Conselho de Controle de Atividades Financeiras – 

COAF ele tentou esconder patrimônio de origem duvidosa por meio de transferências de 

imóveis e valores para familiares. Nessa fase também foram denunciados Fernando Antonio 

Falcão Soares, o Fernando Baiano, o doleiro Alberto Youssef e o empresário Júlio Gerin de 

Almeida Camargo, da Setal Engenharia. 

● 9ª Fase: em 05/02/2015, ocorreu a operação chamada de My Way (HARADA, 2018, p.2), 

no âmbito da operação Lava Jato. Nessa fase o alvo foi a Diretoria de Serviços da Petrobras e 

da BR Distribuidora. Foram presos: João Vaccari Neto, tesoureiro do PT, Gilson Pereira, da 

empresa Arxo, de Santa Catarina, João Gualberto Pereira, da Arxo, Sérgio Marçaneiro, da 

Arxo, e, Mário Goes, operador do sistema de propinas, que teriam sido pagas a executivos da 

BR Distribuidora em troca de informações privilegiadas que favoreceram a empresa Arxo. O 

destaque dessa fase foi a apreensão de obras de arte e bens de luxo, como relógios e pinturas 

famosas. O lobista Zwi Skornicki, apontado como um dos operadores do esquema de 

corrupção, investigado nessa fase, entregou quarenta e oito obras de arte que foram 

encaminhadas para o Museu Oscar Niemeyer. De acordo com as investigações, João Vaccari 

Neto atuava ao lado de Renato Duque, por meio da empresa Sete Brasil, no recebimento das 

propinas das empreiteiras e repassava parte do valor arrecadado para o Partido dos 

Trabalhadores, inicialmente na proporção de 1/3 para o partido e 2/3 para os executivos da 

Petrobras, depois, invertendo essa proporção (AGÊNCIA ESTADO, 2018, p.2). O nome My 

Way era o codinome de Renato Duque nas operações ilegais, segundo Pedro Barusco, ex-

Gerente Executivo da Petrobras (HARADA, 2018, p.2).  

● 10ª Fase: A operação chamada de “Que País é Esse?”, teve início em 16/03/2015, com nova 

prisão de Renato Duque. Segundo as investigações Duque tinha vinte milhões de euros em 

contas na Suíça que foram transferidos para Mônaco. Nessa fase os crimes investigados foram 

de associação criminosa, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, uso de documentos 

falsos e fraude em licitações. Também foi preso nessa fase o empresário Adir Assad, ligado à 
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construtora Delta, além de Dario Teixeira e Sonia Branco, acusados de serem laranjas de 

Assad. Lucélio Goes, filho do operador Mário Goes, preso na fase anterior, também foi preso 

na décima fase. O nome da operação foi inspirado na frase dita por Renato Duque quando foi 

detido na 7ª fase da operação (HARADA, 2018, p.2). 

● 11ª Fase: A operação denominada “A Origem”, teve início em 10/04/2015, desmantelou um 

esquema de desvio de dinheiro por meio de agências de publicidade. Conforme se investigou, 

o ex-deputado do PT André Vargas, recebeu propina da agência BorghiLowe, ligada a Leon 

Vargas, irmão do deputado, em troca de contratos de publicidade com a Caixa Econômica 

Federal e o Ministério da Saúde, no valor de cinquenta milhões de reais. Vargas teria utilizado 

do cargo de Vice-Presidente da Câmara dos Deputados para indicar o gerente de marketing do 

banco, que cuidava das verbas de publicidade. O diretor da BorghiLoew, Ricardo Hoffman 

era o responsável por disfarçar o esquema, subcontratando as empresas LSI Solução em 

Serviços Empresariais Ltda. e a Liminar Consultoria e Assessoria em Comunicação Ltda., 

ambas ligadas à Vargas, para prestar o serviço e receber comissões. Além dos irmãos Vargas, 

foram presos por participação no esquema os ex-deputados Luiz Argôlo (SD-BA) e Pedro 

Corrêa (PP-PE), Hélia Santos da Hora, secretária de argolo, Ivan Mernon da Silva Torres e 

Ricardo Hoffman. O nome “A Origem” faz referência ao início das investigações da operação 

Lava Jato e dos investigados a partir do envolvimento com o doleiro Alberto Youssef 

(HARADA, 2018, p.2). 

● 12ª Fase: Iniciada em 15/04/2015, investigou mais a fundo a atuação do ex-tesoureiro do 

PT, João Vaccari Neto, preso novamente nessa fase. Ele foi acusado de participar em 

esquemas de corrupção de recebimento de propina de membros do partido, em decorrência de 

fraude à licitações de obras da Petrobras, na construção de navios e sondas para exploração do 

pré-sal e fraude contra o Fundo de Pensão dos Trabalhadores da Petrobras – Petros. A esposa, 

a filha e a cunhada de Vaccari Neto também estiveram envolvidas nessa fase da investigação.  

● 13ª Fase: Com início em 21/05/2015, resultou na prisão de Milton Pascowitch, acusado de 

ser operador do sistema de pagamento de propinas, pelo ex-Gerente da Petrobras, Pedro 

Barusco. Milton pagou quase um milhão e meio de reais à empresa JD Consultoria, de José 

Dirceu, alto membro do PT, através da empresa Jamp Engenheiros Associados, com a 

finalidade de conceder benefícios à empresa Engevix em contratos com a Petrobras, entre 

2001 e 2012. Pascowitch também acusou João Vaccari Neto de receber propinas. 

● 14ª Fase: Chamada de Erga Omnes, teve início em 19/06/2015, teve como alvo principal as 

empresas Odebrecht e Andrade Gutierrez, resultando na prisão do presidente da Odebrecht, 
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Marcelo Odebrecht e do presidente da Andrade Gutierrez, Otávio Marques de Azevedo. Além 

deles foram presos, da Norberto Odebrecht, João Antônio Bernardi, Alexandrino de Salles, 

Cristiana Maria da Silva Jorge, Márcio Faria da Silva e Rogério Santos de Araújo, da Andrade 

Gutierrez, Antônio Pedro Campelo de Souza e Flávio Lúcio Magalhães. Os crimes 

investigados foram formação de cartel, fraude em licitações, corrupção de agentes públicos, 

lavagem de dinheiro e evasão de divisas. O nome Erga Omnes se refere ao alcance da 

operação que chegou ao alto escalão das empresas (HARADA, 2018, p.3). 

● 15ª Fase: Com início em 02/07/2015, a operação chamada Conexão Mônaco (HARADA, 

2018, p.3), investigou crimes de corrupção, fraude em licitações, desvio de verbas públicas, 

evasão de divisas e lavagem e dinheiro. Essa fase resultou na prisão de Jorge Zelada, ex-

Diretor da Área Internacional da Petrobras, em sucessão a Nestor Cerveró, que segundo as 

investigações, mesmo depois do início da operação Lava Jato, continuou praticando crimes 

relativos aos esquemas de fraude e corrupção. Ele teve dez milhões de euros bloqueados em 

contas no Principado de Mônaco, sendo citado em depoimentos por Paulo Roberto Costa e 

Renato Duque. Zelada foi indicado para o cargo por João Augusto Henriques, um ex-Diretor 

da Petrobras que se tornou lobista, e representava os interesses do MDB – Movimento 

Democrático Brasileiro (ex-PMDB). De acordo com João Augusto o acordo era repassar 

mensalmente cento e cinquenta mil reais para a bancada do MDB na Câmara, além de 

participações em outras transações, como a contratação de um navio-sonda da empresa 

Vantage, numa transação de um bilhão e seiscentos mil dólares, que rendeu uma “comissão” 

de quatorze milhões de dólares, dos quais dez milhões foram repassados ao MDB 

(ESCOSTEGUY; TAVARES; ROCHA; RAMOS; LOYOLA, 2013, p.7). 

● 16ª Fase: Em 28/07/2015, iniciou-se a operação Radioatividade (HARADA, 2018, p.3), que 

investigou a formação de cartel e fraude em licitações referentes às obras de Angra 3 e o 

pagamento de vantagens indevidas a funcionários da Eletronuclear. O Diretor-Presidente da 

empresa, subsidiária da Eletrobras, Othon Luiz Pinheiro da Silva, foi preso na operação, tendo 

um bloqueio de vinte milhões de reais em suas contas bancárias. Também foram bloqueados 

vinte milhões de reais das contas da empresa Aratec Engenharia, Consultoria & 

Representações Ltda., de Othon Luiz. Também foi preso nessa fase, Flávio David Barra, da 

Andrade Gutierrez, que também teve um bloqueio de vinte milhões em suas contas.  

● 17ª Fase: Com início em 03/08/2015, a operação Pixuleco, teve como alvo principal o ex-

ministro José Dirceu. Sua empresa JD Consultoria, era utilizada para receber propinas de 

empresas, sob o disfarce de prestação de serviços. O nome da operação é como João Vaccari 
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Neto chamava a propina recebida (HARADA, 2018, p.4). Além de José Dirceu, foram presos 

seu irmão, Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, um ex-assessor, Roberto Marques e o dono da 

empresa de informática Consist Software, Pablo Kipersmit. 

● 18ª Fase: Em 13/08/2015, realizou-se a operação Pixuleco II, com a prisão de Alexandre 

Romano, operador de propinas, ex-Vereador pelo PT no Município de Americana (SP) e 

advogado integrante de várias empresas. Pelo esquema a empresa Consist Software 

gerenciava empréstimos consignados concedidos a servidores públicos federais, por 

intermédio do Ministério do Planejamento, então de titularidade do ex-Ministro Paulo 

Bernardo. Essa empresa repassava quarenta por cento do que apurava para empresas de 

fachada e escritórios de advocacia indicados por Romano. 

● 19ª Fase: Denominada Nessum Dorma, com início em 21/09/2015, essa fase traz à tona o 

envolvimento de João Augusto Rezende Henriques, operador do esquema de propinas ligado 

ao MDB, e a prisão de José Antunes Sobrinho, Sócio-Diretor da Engevix. O nome da 

operação faz referência à ópera de Giacomo Puccini, Turandot (HARADA, 2018, p.4). Na 

obra, a princesa Turandot exige que ninguém descanse até que seja descoberto o nome de um 

príncipe desconhecido. 

● 20ª Fase: Operação Corrosão, de 16/11/2015, o nome faz alusão aos desgastes das 

plataformas de petróleo. Nessa fase foram investigados funcionários da Petrobras pelo 

suposto recebimento indevido de vantagens em contratos relacionados às refinarias de Abreu 

e Lima (PE) e Pasadena (EUA).  

● 21ª Fase: Com início em 24/11/2015, denominada Passe Livre, resultou na prisão do 

pecuarista José Carlos Bumlai, amigo do ex-Presidente Luís Inácio Lula da Silva, e foi 

acusado de participar na fraude do contrato de operação do navio-sonda Vitória 10.000. O 

nome Passe Livre refere-se ao acesso de José Carlos Bumlai ao ex-Presidente Luís Inácio 

Lula da Silva (HARADA, 2018, p.4). Nessa fase, também foi detido o ex-Senador Delcídio 

do Amaral (PT-MS). 

● 22ª Fase: Iniciada em 27/01/2016, a fase denominada Triplo X, teve como alvo obras da 

Bancoop, cooperativa de bancários que foi presidida por João Vaccari Neto. Nessa fase foi 

investigada a obra do apartamento tríplex no Guarujá, no condomínio Solaris, custeada pela 

empresa OAS, suspeita de ser ocultação de patrimônio do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva. O nome da operação é uma referência ao apartamento tríplex acima citado (HARADA, 

2018, p.4). 

● 23ª Fase: Com início em 22/02/2016, denominada Acarajé, em referência ao nome dado ao 
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dinheiro em espécie pago como propina (HARADA, 2018, p.4), a operação teve como alvos 

João Santana e sua esposa Mônica Regina Cunha Moura, publicitários, responsáveis pelas 

campanhas do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da ex-Presidenta Dilma Rousseff. 

João Santana teria recebido recursos oriundos de propinas da Petrobras por meio do operador 

Zwi Skornicki e por empresas offshore ligadas à empresa Norberto Odebrecht, a Klienfeld, a 

Innovation, e a Constructora Internacional del Sur S/A, também investigadas por pagar 

propinas a Renato Duque, a Paulo Roberto Costa, a Jorge Zelada e a Nestor Cerveró. Essas 

empresas offshore teriam repassado a João Santana, no exterior, três milhões de dólares, do 

que seria na verdade propina vinda de operações na Petrobras. As investigações apontaram 

que Marcelo Odebrecht controlava as contas dessas empresas offshore por meio de assessores 

próximos, como Hilberto Mascarenhas Alves Silva Filho e Luiz Eduardo Rocha Soares, em 

conjunto com Fernando Miggliaccio da Silva. Nessa fase foi identificada a planilha de 

pagamento de propinas da Odebrecht, na qual João Santana aparecia com o codinome Feira, 

em referência a sua cidade natal, Feira de Santana (BA) e o ex-ministro José Dirceu, aparecia 

como JD. 

● 24ª Fase: Com início em 04/03/2016, denominada Aletheia (HARADA, 2018, p.5), que no 

grego significa “busca da verdade”, resultou na condução coercitiva ao ex-Presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva e de dois de seus filhos, além do presidente do Instituto Lula, Paulo 

Okamotto, e, dos empresários Fernando Bittar e Jonas Suassuna. É uma fase relevante porque 

atingiu diretamente o ex-Presidente Lula, acusando-o de receber benefícios da construtora 

OAS, por meio de reformas no apartamento tríplex no Guarujá e num sítio em Atibaia. 

Segundo as investigações, o ex-Presidente Lula ainda teria recebido móveis de luxo nesses 

imóveis e o armazenamento de bens em depósitos custeados pela OAS, no valor de um 

milhão e trezentos mil reais. Além disso, ele teria recebido dinheiro oriundo de propina da 

Odebrecht, da OAS e por meio de José Carlos Bumlai, no valor de setecentos e setenta mil 

reais. Os pagamentos teriam sido feitos ao Instituto Lula e à empresa de palestras LILS 

(INSTITUTO LULA, 2015, p.1), entre 2011 e 2014, pelas empresas Camargo Corrêa, OAS, 

Odebrecht, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão e UTC. Diante do avanço das investigações 

em direção ao ex-Presidente Lula, a então Presidente, Dilma Rousseff tentou nomeá-lo como 

Ministro Chefe da Casa Civil, contudo, foi impedida por diversas ações judiciais que 

alegavam que a ação teria como objetivo obstruir a Justiça por conferir foro especial ao ex-

Presidente.  

● 25ª Fase: Em 21/03/2016, foi realizada a fase denominada Polimento (HARADA, 2018, 
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p.5), a primeira fase internacional da Lava Jato, quando prendeu em Portugal, o operador 

financeiro Raul Schmidt Felippe Júnior, suspeito de participar do esquema de pagamento de 

propinas aos diretores da Petrobras, Renato Duque, Nestor Cerveró e Jorge Luiz Zelada. 

● 26ª Fase: Em 22/03/2016, foi realizada a operação Xepa (HARADA, 2018, p.5), em 

continuidade às investigações da 23ª fase, a operação Acarajé. O alvo era a empresa 

Odebrecht e seu vínculo agentes públicos. Foram encontradas inclusive, suspeitas de 

irregularidade na construção da Arena Corinthians, pela Odebrecht. Foram investigados 

crimes de organização criminosa, corrupção e lavagem de ativos oriundos de desvios da 

Petrobras. Nessa fase foi identificada a contabilidade paralela dentro da empresa Odebrecht, 

utilizada para esconder os pagamentos relativos às propinas (ESTADÃO, 2016a, p.1). 

● 27ª Fase: Realizada em abril de 2016, denominada Carbono 14, em referência a 

procedimentos utilizados pela ciência para a datação de itens e a investigação de fatos antigos 

(HARADA, 2018, p.5), mirou no ex-Secretário Geral do Partido dos Trabalhadores, Sílvio 

Pereira e em Ronan Maria Pinto, dono do jornal Diário do Grande ABC. Segundo as 

investigações, Ronan teria recebido metade de um empréstimo de doze milhões de reais, feito 

por José Carlos Bumlai, no banco Schahin. Também foram investigados casos antigos 

relacionados ao Mensalão e ao assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel, morto 

em 2002. 

 ● 28ª Fase: Com início em 12/04/2016, denominada Vitória de Pirro, prendeu o ex-Senador 

Gim Argello (PTB-DF) e assessores do ex-parlamentar acusados de cobrar propina para evitar 

o depoimento de empreiteiros na CPI da Petrobras, em 2014. O nome se refere ao rei Pirro, da 

Grécia Antiga, que sofreu tantos danos ao vencer os romanos em uma batalha que sua vitória 

se mostrou inútil (HARADA, 2018, p.5). 

● 29ª Fase: Com início em 23/05/2016, denominada Repescagem (HARADA, 2018, p.5), teve 

como alvo João Cláudio Genu, ex-tesoureiro do PP (Partido Progressista), apontado como 

operador político do esquema de corrupção na Petrobras. Genu foi assessor do ex-Deputado 

José Janene, e já havia sido denunciado na Ação Penal 470 (Mensalão), acusado de sacar um 

milhão de reais em propinas em espécie das contas da empresa SMP&B Comunicação Ltda., 

do publicitário Marcos Valério Fernandes de Souza, para entrega a parlamentares do Partido 

Progressista (ESTADÃO, 2016b, p.1). 

● 30ª Fase: De 24/05/2016, a operação Vício, prendeu Flávio Henrique de Oliveira e Eduardo 

Aparecido de Meira, envolvidos em contratos fictícios com a Petrobras. O ex-Diretor da 

Petrobras Renato Duque e o ex-Ministro José Direceu foram citados nessa fase. O nome da 
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operação se refere à persistência de políticos nas ações criminosas (HARADA, 2018, p.6). 

● 31ª Fase: Realizada em 04/04/2016, a operação Abismo, em referência às tecnologias de 

exploração de gás e petróleo em águas profundas (HARADA, 2018, p.6), teve como alvo 

fraudes na licitação de reforma no Centro de Pesquisas da Petrobras (Cenpes), pagamento de 

propinas a funcionários da empresa e repasse de recursos a membros do Partido dos 

Trabalhadores. Nessa fase foram presos Paulo Ferreira, ex-tesoureiro do PT, Edson Freire 

Coutinho, executivo do grupo Schahin e Roberto Ribeiro Capobianco da Construcap. 

● 32ª Fase: Iniciada em 07/07/2016, denominada Caça-Fantasmas, é um desdobramento da 

22ª fase, chamada de Triplo X. Teve como alvo principal a investigação da atuação do banco 

panamenho FPB Bank Inc., representado no Brasil por Edson Paulo Fantom, e do escritório 

Mossack Fonseca, que oferecia a abertura de contas e empresas offshore em paraísos fiscais, 

sem autorização do Banco Central. O nome da operação faz referência ao sobrenome do 

banqueiro, que soa como "phantom", que significa fantasma em inglês (HARADA, 2018, 

p.6). 

● 33ª Fase: Realizada em 02/08/2016, a operação Resta Um, prendeu Ildefonso Colares Filho, 

ex-Presidente da Queiroz Galvão e Othon Zanoide de Moraes Filho, ex-Diretor da empresa. O 

alvo das investigações foram contratos ligados ao Comperj, às refinarias de Abreu e Lima 

(PE), Henrique Lage (Revap), no Vale do Paraíba, de Landulpho Alves (RLAM), na Bahia e 

em Duque de Caxias (RJ). O nome da operação faz referência à Queiroz Galvão, última 

grande empreiteira a ser investigada na Lava Jato (HARADA, 2018, p.6). 

● 34ª Fase: De 22/09/2016, a operação Arquivo X, prendeu o ex-Ministro Guido Mantega, em 

decorrência de um depoimento do empresário Eike Batista, da OSX Construtora Naval, que 

dizia ter recebido um pedido de pagamento de cinco milhões de reais em favor do PT. O 

nome da operação faz referência ao costume de Eike Batista de nomear suas empresas sempre 

com a letra X (HARADA, 2018, p.6). 

● 35ª Fase: De 26/09/2016, a operação Omertà (HARADA, 2018, p.6), prendeu o ex-Ministro 

da Casa Civil no governo Dilma Rousseff e da Fazenda no governo Lula, Antônio Palocci, 

seu ex-Chefe de Gabinete, Juscelino Antônio Dourado, e, Branislav Kontic, ex-assessor de 

campanha de Palocci. Nessa fase da investigação se buscou verificar as acusações de que 

Palocci e Branislav receberam propina da empresa Norberto Odebrecht, entre os anos de 2006 

e 2013, para agir em favor da mesma. De acordo com documentos encontrados na empresa, 

havia indícios de que teriam sido pagos cerca de cento e noventa e oito milhões de reais a 

representantes do PT, incluindo Palocci, que foi envolvido na operação por conta de 
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depoimentos feitos na delação do ex-Diretor de Abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto 

Costa. Segundo ele, Alberto Youssef, a mando de Palocci, teria pedido dois milhões de reais 

da cota de propina do PP para a campanha presidencial de Dilma Rousseff. Na planilha de 

propinas da Odebrecht, Palocci aparecia com o codinome Italiano. Ainda nessa fase, se 

investigou a compra de um terreno pela Odebrecht para ser utilizado na construção do 

Instituto Lula, no valor de doze milhões de reais. Foram apreendidos correios eletrônicos, 

entre Marcelo Odebrecht e Branislav Kontic, sobre a compra do terreno, além disso, chegou a 

ser realizada uma reunião entre Marcelo Odebrecht, Palocci e Roberto Teixeira para tratar do 

assunto. Também de acordo com as investigações dessa fase, foi encontrada no sítio de 

Atibaia, utilizado pelo ex-Presidente Lula, uma minuta de compra do terreno onde figurava o 

nome de José Carlos Bumlai como comprador do terreno, sendo representado por Roberto 

Teixeira. Posteriormente, Bumlai diria que se recusou a participar da transação, acabando o 

terreno sendo comprado em nome de pessoas vinculadas à Odebrecht. O nome dessa fase é 

uma referência a um código de honra da máfia italiana, no qual rezava o voto de silêncio, 

idêntico ao que se verificou dentro da estrutura da Odebrecht (JUSTI, 2016, p.8).  

● 36ª Fase: Realizada em 10/11/2016, a operação Dragão, foram expedidos mandados de 

prisão para o lobista Adir Assad e para o advogado Rodrigo Taclan Duran, acusados de usar 

contas bancárias em nomes de empresas offshore, empresas de fachada e contratos falsos para 

lavar cerca de cinquenta milhões de reais. O nome da operação faz referência ao nome dado 

ao registro de contabilidade de um dos investigados (HARADA, 2018, p.7). 

● 37ª Fase: Em 17/11/2016, foi iniciada a operação Calicute, uma das mais importantes 

dentro da operação Lava Jato, porque resultou na prisão do ex-governador do Estado do Rio 

de Janeiro, Sérgio Cabral e sua esposa Adriana Anselmo, além de mais sete pessoas. Essa 

operação apurou crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa nas obras 

de construção do Arco Metropolitano, de urbanização de Manguinhos, com recursos do PAC 

Favelas) e da reforma do estádio do Maracanã para a Copa de 2014. De acordo com a 

investigação foram movimentados cerca de quarenta milhões de reais no Brasil e quase 

trezentos e vinte milhões de reais no exterior, entre diamantes, ouro e dinheiro em contas 

bancárias. As acusações contra Sérgio Cabral tiveram início com a delação de Fernando 

Cavendish, dono da empresa Delta Engenharia, de executivos da Carioca Engenharia e da 

Andrade Gutierrez. O ex-governador movimentou cerca de duzentos e vinte milhões de reais 

em propinas de obras executadas com recursos do governo federal. Com ele foram presos 

Wilson Carlos, ex-Secretário de Governo de Cabral, Wagner Jordão Garcia, ex-assessor e 
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Hudson Braga, ex-Secretário de Obras da gestão de Sérgio Cabral no Estado do Rio de 

Janeiro. O nome da operação é uma referência à Tormenta de Calicute, na Índia, que destruiu 

a frota de Pedro Álvares Cabral (HARADA, 2018, p.7). 

● 38ª Fase: Com início em 23/02/2017, a operação Blackout prendeu Jorge Luz e seu filho 

Bruno Luz, em Miami, operadores financeiros do esquema de desvio de verbas da Petrobras. 

Eles atuavam facilitando a movimentação de recursos pagos a diretores da empresa. O nome 

da operação é uma referência ao sobrenome dos acusados (HARADA, 2018, p. 7). 

● 39ª Fase: Nessa fase, de 28/03/2017, denominada Paralelo, foi preso Roberto Gonçalves, 

sucessor de Pedro Barusco na gerência de Engenharia da Petrobras, porque ele teria 

movimentado cerca de cinco milhões de dólares em propina. De acordo com depoimento de 

Ricardo Pessoa, da UTC, e o executivo Mário Goes, afirmaram ter pago valores a título de 

propina a Roberto Gonçalves. A Odebrecht, por meio de seu setor de Operações Estruturadas, 

pagou três milhões de dólares, através de offshore. O nome da operação faz referência à 

movimentação paralela de dinheiro ilícito (FONSECA, BOMFIM, 2017, p.8).  

● 40ª Fase: Em 04/05/2017, teve início a operação Asfixia, que resultou na prisão dos ex-

gerentes da Petrobras, Márcio de Almeida Ferreira e Maurício de Oliveira Guedes, que teriam 

recebido mais de cem milhões de reais em propinas. Eles teriam atuado na fraude de dezoito 

contratos no valor total de cinco bilhões de reais. O que chama a atenção nesse caso é que o 

esquema continuou até 2016, ou seja, mesmo depois do início da operação Lava Jato. O nome 

da operação se refere à tentativa de estancar a sangria causada pela corrupção na empresa 

(AFFONSO; BRANDT; MACEDO; VASSALLO, 2017, p.1). 

● 41ª Fase: Iniciada em 26/05/2017, a operação Poço Seco, levou à prisão o ex-gerente da 

Petrobras, Pedro Augusto Cortes Xavier Bastos e José Augusto Ferreira dos Santos, dono do 

banco BVA, acusados de receber cerca de cinco milhões de dólares em propinas, relacionadas 

à compra dos direitos de exploração de petróleo em Benin, na África. Foi da investigação 

desse esquema de propina que resultou a condenação do ex-Presidente da Câmara dos 

Deputados, Eduardo Cunha, a quinze anos e quatro meses de prisão. É interessante notar que 

o ex-Deputado Federal Eduardo Cunha possui outras acusações pendentes de julgamento, não 

relacionadas à operação Lava Jato, como o processo no qual é acusado pelo Ministério 

Público Federal de receber propina oriunda de irregularidades no Fundo de Investimentos do 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FI-FGTS), a participação em fraudes na construção 

do Porto Maravilha no Rio de Janeiro, além de acusações de ter agido para beneficiar 

empresas enquanto era Presidente da Câmara dos Deputados, como a empresa OAS, de Léo 
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Pinheiro, o grupo BTG, e as acusações de ter recebido cinco milhões de dólares, como 

propina em contratos de navios-sonda da Petrobras, além de ter atuado em um esquema de 

corrupção em Furnas. Ele já foi condenado, junto com outro ex-Presidente da Câmara dos 

Deputados, Henrique Eduardo Alves (MDB-RN), por atos de corrupção contra a Caixa 

Econômica Federal entre 2011 e 2015, a vinte e quatro anos e dez meses de prisão, pelos 

crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e violação de sigilo profissional 

(CARVALHO, P., 2019, p.2). O nome da operação faz uma referência aos resultados 

negativos dos investimentos realizados pela Petrobras em Benin (OPERAÇÃO..., 2019c, p.1). 

● 42ª Fase: Ocorrida em 27/07/2017, a operação Cobra, prendeu Aldemir Bendine, ex-

Presidente da Petrobras e do Banco do Brasil. O nome da operação é uma referência ao nome 

do executivo na planilha de propinas da Odebrecht (AFFONSO; MACEDO, 2017, p.1). Ele 

teria recebido três milhões de reais em vantagens indevidas. Também foram presos Antônio 

Carlos Vieira da Silva Júnior e o publicitário André Gustavo Vieira da Silva. 

● 43ª e 44ª Fases: Iniciadas em 18/08/2017, e denominadas Sem Fronteiras e Abate, 

respectivamente, foram deflagradas simultaneamente. Na primeira, foram investigadas as 

relações entre executivos da Petrobras e grupos estrangeiros beneficiados em contratos com 

informações privilegiadas. O cônsul honorário da Grécia no Rio de Janeiro, Konstantinos 

Georgios Kotronakis, é investigado nessa fase, porque ele teria facilitado o fretamento de 

navios com a contratação com armadores gregos em troca do pagamento de propina, com 

intermediação do operador Henry Hoyer de Carvalho, também investigado na 13ª fase da 

operação Lava Jato, e de Georgios Kotronakis, filho do cônsul. Os contratos investigados 

somam quinhentos milhões de dólares, sendo que 2% desse valor teria sido pago em propina a 

funcionários públicos, políticos e operadores financeiros (LAVA..., 2017, p.1). Na segunda, 

foi preso o ex-Deputado Federal Cândido Vaccarezza, também acusado de receber propinas, 

num esquema de corrupção envolvendo a empresa Sargeant Marine e a Petrobras (LEITÃO, 

2018b, p.1). 

● 45ª Fase: Em 23/08/2017, foi realizada a operação Abate 2, investigou o advogado Tiago 

Cedraz, filho de Aroldo Cedraz, Ministro do Tribunal de Contas da União – TCU, e o ex-

deputado federal pelo PT do B, Sérgio Tourinho Dantas, acusados de favorecer a empresa 

americana Sargeant Marine em contratos com a Petrobras. Eles foram acusados por Ricardo 

Pessoa, da UTC, que afirmou obter informações privilegiadas de dentro do TCU por meio de 

Tiago Cedraz. 

● 46ª e 47ª Fases: Em 21/11/2017, foi realizada a operação Sothis, que prendeu José Antônio 
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de Jesus, ex-Gerente da Transpetro, por receber cerca de sete milhões de reais em propinas, 

entre 2009 e 2014. O nome Sothis é uma referência à uma das empresas investigadas chamada 

Sirius. A estrela Sirius era chamada pelos egípcios de Sothis (ESTADÃO, 2017, p.1).   

● 48ª Fase: Ocorreu em 22/02/2018, a operação Integração, investigou concessões 

fraudulentas nas obras de construção do Anel de Integração no Paraná e outros três estados, 

em benefício da empresa Econorte. Estavam envolvidos nessa investigação Rodrigo Tecla 

Duran, Adir Assad e Carlos Nasser, assessor do ex-Governador Beto Richa. 

● 49ª Fase: Realizada em 09/03/2018, a operação Buona Fortuna, investigou o ex-Ministro 

Delfim Neto e seu sobrinho, Luiz Appolpnio Neto, acusados de participar de um esquema de 

corrupção relacionado à construção da usina de Belo Monte no Pará. 

● 50ª Fase: Com início em 23/03/2018, a operação Sothis II, investigou um esquema de 

propina relacionado à Transpetro. 

● 51ª Fase: Realizada em 08/05/2018, a operação Dejà Vu, investigou Angelo Lauria, 

encarregado de intermediar o pagamento de propinas em favor do MDB. Nesse esquema 

teriam sido movimentados cerca de duzentos milhões de reais. 

● 52ª Fase: Realizada em 21/06/2018, a operação Greenwich, investigou crimes praticados 

contra a Petroquisa, uma subsidiária da Petrobras. Também nessa fase a Odebrecht foi o 

principal alvo da investigação, porque teria sido beneficiada por funcionários da Petroquisa, 

que passaram informações privilegiadas para permitir que a Odebrecht ganhasse contratos, em 

troca do pagamento de propina feita através de depósitos em contas no exterior. As 

contratações eram feitas dentro de parâmetros que somente quem possuía as informações 

privilegiadas poderiam atender. O nome da operação faz referência ao nome de uma das 

contas bancárias do exterior (VIANNA; KANIAK, 2018, p.3). 

● 53ª Fase: Com início em 11/11/2018, foi realizada a operação Piloto, que teve como alvo 

Carlos Alberto Richa, popularmente conhecido como Beto Richa (PSDB-PR), ex-Governador 

do Estado do Paraná. Os crimes investigados nessa fase foram de corrupção ativa e passiva, 

fraude à licitação e lavagem e dinheiro. Segundo as investigações a empresa Odebrecht teria 

feito pagamentos milionários de propina para vencer a licitação, na modalidade de parceria 

público-privada, das obras de duplicação e manutenção da rodovia PR-323. O nome da 

operação faz referências a um dos codinomes encontrados nos controles internos de 

pagamento de propina da Odebrecht, que se refere a Beto Richa, um apaixonado pelo 

automobilismo (LAVA..., 2018, p.1). 

● 54ª Fase: Essa fase teve início em 25/09/2018, em Portugal, tendo como alvo principal um 
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operador financeiro, Mário Ildeu de Miranda. Essa foi a segunda fase internacional da Lava 

Jato, sendo a primeira a operação Polimento, a 25ª fase já mencionada anteriormente. 

● 55ª Fase: Realizada em 26/09/2018, a operação Integração II, teve como alvo a investigação 

de irregularidades nos procedimentos de concessão de rodovias no Estado do Paraná, como 

parte do Anel de Integração, resultando na prisão do irmão de Beto Richa, José Richa Filho, o 

Pepe Richa.  

● 56ª Fase: Iniciada em 23/11/2018, foi chamada de operação Sem Fundos, e investigou o 

superfaturamento na construção da Torre Pituba, sede da Petrobras em Salvador (BA), entre 

2009 e 2016, são investigados os crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, 

formação de organização criminosa e gestão fraudulenta no fundo de pensão Petros (POLITO; 

ROSAS, 2018, p.1). De acordo com as investigações as empreiteiras OAS e Odebrecht teriam 

pago a dirigentes do PT, executivos da Petrobras e do Petros, quase setenta milhões de reais 

em propinas, representando dez por cento do valor da obra. Essa foi a primeira fase na qual 

atuou a Juíza Gabriela Hardt, substituta do ex-Juiz Sérgio Moro. 

● 57ª Fase: Realizada em 05/12/2018, a operação Sem Limites, investigou negócios de 

trading na Petrobras, que consiste na atuação de empresas que compram e vendem petróleo e 

seus derivados, além de irregularidades no aluguel de tanques de armazenagem e no 

afretamento de navios, num total de cento e sessenta operações. Foram expedidos onze 

mandados de prisão contra executivos da Petrobras e das empresas Vitol, Trafigura e 

Glencore, que teriam pago quinze milhões de dólares em propinas, entre 2009 e 2014. No 

total teriam sido pagos trinta e um milhões de dólares a executivos da Petrobras.  O esquema 

era chamado de Delta Business em referência à letra grega usada na matemática para 

representar a diferença entre duas variáveis. Os investigados nomeavam de delta a diferença 

no preço de mercado de compra e venda e o preço mais vantajoso concedido às tradings pelo 

pagamento de propina (VIANNA; KANIAK; FONSECA; QUEIROZ; BRODBECK, 2018, 

p.1). 

● 58ª Fase: Em 25/01/2019, foi realizada nova fase da operação Lava Jato, que prendeu o ex-

Governador Beto Richa e seu contador, Dirceu Pupo Ferreira. O ex-Governador teria recebido 

quase três milhões de reais em propinas de empresas concessionárias de pedágio em rodovias, 

sendo dinheiro lavado por seu contador em empresas em nome de familiares do político. 

● 59ª Fase: Em 31/01/2019, foi realizada a operação Quinto Ano, que investigou o pagamento 

de suborno a funcionários da Transpetro, outra subsidiária da Petrobras. Foram pagos até 3% 

de percentual em trinta e seis contratos, entre 2008 e 2014, somando seiscentos e oitenta e 
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dois milhões de reais, por meio de um escritório de advocacia, configurando crimes de 

corrupção ativa e passiva, lavagem e dinheiro e associação criminosa. Vários políticos do 

MDB estão sendo investigados nessa fase, entre eles, os ex-Senadores Edison Lobão, Romero 

Jucá e José Sarney, além do atual Senador Renan Calheiros (JUSTI; FILLIPPIN; VIANNA, 

2019, p.1). 

● 60ª Fase: Com início em 19/02/2019, a fase denominada de Ad Infinitum, resultou na prisão 

do operador financeiro Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, relacionado à lavagem de 

dinheiro e pagamento de propina da Odebrecht ao ex-Senador Aloysio Nunes Ferreira Filho 

(PSDB-SP). Investigou-se nessa fase o repasse de recursos milionários do Setor de Operações 

Estruturadas da Odebrecht, entre os anos de 2010 e 2011, a políticos e agente públicos, 

inclusive para o financiamento de campanhas eleitorais. O nome da operação é uma referência 

à continuidade do cometimento de ilícitos formando um ciclo criminoso sem fim (LEITE; 

FONSECA; CASTRO; BRODBECK, 2019, p.1). 

● 61ª Fase: Realizada em 08/05/2019, a operação Disfarces de Mamom, prendeu três 

executivos do Banco Paulista, Paulo Cesar Haenel Pereira Barreto, Tarcísio Rodrigues 

Joaquim e Gerson Luiz Mendes de Brito, por atuarem na lavagem de dinheiro junto ao Setor 

de Operações Estruturadas da Odebrecht (ORTEGA, VASSALO, BRANDT, MACEDO, 

2019, p.1). O banco teria fraudado contratos, para lavar cerca de quarenta e oito milhões de 

reais para a Odebrecht, recebidos no exterior, entre 2009 e 2015. Outros repasses na ordem de 

duzentos e oitenta milhões de reais também estão sendo apurados. Essa fase marca a entrada 

do Juiz Luiz Antônio Bonat, como titular da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba e novo 

responsável pela Lava Jato (LUIZ..., 2019, p.1). O nome da operação diz respeito à dualidade 

na atuação da instituição bancária que deveria zelar pelo respeito às leis e ao sistema 

financeiro nacional mas acabou fraudando o sistema, se envolvendo em atividades criminosa 

(OPERAÇÃO, 2019b, p.1). Trata-se de uma passagem da Bíblia: “Ninguém pode servir a 

dois senhores; porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o 

outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom” (A BÍBLIA, Mateus 6:24). 

 Como podemos observar a empresa Norberto Odebrecht está relacionada às 

investigações em diversas fases da operação-mãe, a operação Lava Jato, e nas fases internas 

daquela operação. Além disso, merece destaque o fato da operação ter conseguido alcançar 

figuras de destaque no cenário nacional, sejam políticos ou empresários, tendo muitos sido 

presos e condenados pela prática de diversos crimes. Também cabe destacar que, muitos dos 

delitos apurados foram cometidos mesmo após o início da operação Lava Jato, revelando um 
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sentimento de certeza da impunidade por parte dos executivos das empresas envolvidas e 

também dos políticos e agentes públicos corrompidos. 

  

2.4 DA CORRUPÇÃO NO PAÍS 

 

  Embora a operação Lava Jato, constitua um grande marco no processo de 

conhecimento e combate à corrupção no país, é certo que a mesma não tem a capacidade de 

erradicar por completo essa prática de nossa sociedade.  

 Segundo aponta Coutinho (2018, p.46-47), o historiador da Universidade de Harvard, 

Sidney Chalhoub, defende que aquilo chamamos popularmente de “jeitinho brasileiro” tem 

origem histórica no período escravagista, quando para se conseguir algo se precisava pedir 

como favor aos senhores de terras e escravos, concluindo que essa é a origem da corrupção 

sistêmica no país.  

  Também para o Procurador de Justiça Marcelo Ferra de Carvalho, a corrupção no 

Brasil é um problema cultural e havendo demasiada tolerância ao problema. “Parece que 

para o brasileiro é mais ou menos assim: ‘muda Brasil, desde que eu não precise mudar 

meus hábitos’. Vemos isso cotidianamente, pessoas querendo levar alguma vantagem em 

cima de algo ou alguém”(CARVALHO, M., 2018, p.1).  

 Um projeto de pesquisa da Universidade de São Paulo - USP, revela a complexidade e 

a grandiosidade dos esquemas de corrupção no Brasil desde o ano de 1987 até 2014. A 

pesquisa mapeou redes de corrupção baseadas em relacionamentos entre políticos, 

empresários, funcionários públicos, doleiros e laranjas, envolvidos em 65 escândalos de 

corrupção documentados e divulgados na mídia nacional. 

  A pesquisa foi publicada no Journal of Complex Networks 21 , sob o título The 

dynamical structure of political corruption networks (RIBEIRO, ALVES, MARTINS, 

LENZI, PERC, 2018, passim), e é muito útil para compreendermos a profundidade do 

problema que enfrentamos. 

 Os pesquisadores observaram que a cada quatro anos, as redes de corrupção se 

expandem de forma significativa, levantando a hipótese de que as campanhas eleitorais 

produzam um aumento nas atividades de corrupção (RIBEIRO, ALVES, MARTINS, LENZI, 

PERC, 2018, p.3). Ao todo foram identificados 404 indivíduos relacionados às atividades 

ilícitas, com sete eixos centrais, que ligam todos os participantes. Esses eixos são pessoas, que 
                                                             
21 Uma publicação da Oxford University Press, especializada na análise e compreensão redes complexas e suas 
aplicações em diversos campos. 
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agem como elo de ligação entre os grupos de atuação. Embora os pesquisadores tenham 

conseguido identificar todos os 404 indivíduos, optaram por não divulgar nomes para se 

preservar de eventuais problemas jurídicos, já que nem todos foram condenados pelo Poder 

Judiciário. Todavia, destacam que entre as sete pessoas mais influentes estão um prefeito, um 

doleiro, dois banqueiros, um senador e um diretor de empresa, não revelando qual o setor de 

atuação do sétimo membro. 

 A seguir podemos ver a cartografia das redes de corrupção estabelecidas no Brasil de 

1987 a 2014: 

 

  Como podemos verificar na ilustração, os escândalos de corrupção no país, assim 

como, a atuação das de redes de corrupção, são muito mais antigos do que os revelados na 

operação Lava Jato.  

  Ao mesmo tempo que nos choca visualizar a representação desses escândalos, 

devemos ponderar sobre sua antiguidade, e, principalmente, sobre seu esquecimento. O que 
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resta claro é que mesmo após a revelação dos esquemas de corrupção pela mídia, alguns até 

apurados pelo Poder Judiciário, como o caso do Mensalão22, da Máfia da Previdência23 e do 

Banestado, os sistemas de corrupção continuaram existindo e mesmo, se expandindo.  

 
“Essas redes criminosas operam de forma similar ao tráfico de drogas e às redes 
terroristas”, explica Luiz Alves, pós-doutorando no Instituto de Ciências 
Matemáticas e de Computação da USP, em São Carlos, e um dos cinco 
pesquisadores do projeto. 
A investigação foi feita com base em escândalos de corrupção divulgados na 
grande imprensa a partir de 1987. “Antes disso, não temos documentação sobre 
corrupção. O que não significa que não existia, mas sim, que não havia uma 
imprensa livre para expor os casos”, explica Alves (OLIVEIRA, 2018, p.2).  
 

  A pesquisa em questão, reforça o entendimento de que o problema da corrupção no 

país é mais grave e persistente do que se espera ou se gostaria. 

 

2.5 DAS CRÍTICAS À LAVA JATO 

 

  É justo dizer que nenhum cidadão que tenha o mínimo de bom senso e espírito de 

honestidade é a favor da corrupção. Todos aqueles que são efetivamente cidadãos, no sentido 

mais amplo da palavra, são contrários à corrupção. 

 Dito isso, é preciso esclarecer que embora a operação Lava Jato tenha sido um marco 

histórico no combate à corrupção no país, levando à prisão políticos antigos no cenário 

nacional e estadual, sua atuação e seus resultados não são uma unanimidade. 

 Aqueles que possuem uma vertente ideológica mais voltada para posicionamentos de 

centro e de direita, e que defendem o liberalismo econômico, tendem a demonstrar maior 

apoio à operação, em razão da defesa de seu entendimento de Estado mínimo. Já aqueles que 

possuem visão ideológica voltada para a esquerda, com um entendimento de que o Estado 

deve desempenhar maior papel na regulação das atividades econômicas e na própria vida das 

pessoas, tendem a apresentar um posicionamento mais crítico em relação à famosa operação 

policial. Essa divergência de posicionamento deriva principalmente do entendimento primário 

                                                             
22 Esquema de corrupção no qual os parlamentares aliados ao Governo Federal, recebiam valores em dinheiro, 
como uma espécie de mesada. Denunciado em 2005, quando um funcionário dos Correios, de nome Maurício 
Marinho, foi pego recebendo propina de empresários. (GALLI, 2007, p.1).  
23 Esquema de fraude comandado por Jorgina de Freitas, no qual advogados ingressavam com ações judiciais 
requerendo indenizações por acidentes de trabalho. Quando o processo chegava no INSS para cálculo, o 
contador da autarquia, fraudava as contas para que os valores fossem muito superiores ao devido. Os cálculos 
fraudulentos eram homologados pelo juiz que também fazia parte do esquema, com o apoio dos procuradores 
do INSS, que também integravam a quadrilha. O dinheiro era depositado diretamente nas contas dos 
advogados que retiravam sua parte e dividiam o resto com os membros da quadrilha. Estima-se que o valor 
desviado chegue a R$ 1.2 bilhão (AQUINO, 2011, p.1).  
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sobre o papel do Estado na sociedade.     

 Contudo, mesmo para quem apoia os resultados da operação, é impossível negar que a 

forma como a operação Lava Jato tratou as empresas nacionais no processo de investigação e 

apuração das denúncias, em especial a Petrobras, provocou um grande rombo na economia 

nacional. 

  Walfrido Warde (2018, p.11), destaca muito bem os pontos negativos dos resultados 

da operação:  

Nós não precisamos destruir o capitalismo e as empresas brasileiras para 
combater a combater a corrupção. Nós não precisamos alvejar de morte as 
empresas para coibir maus empresários. Nós não devemos destruir a 
política para dela extirpar os maus políticos, porque não há caminhos fora 
da política.  

  A forma como o Poder Judiciário e o Ministério Público Federal conduziram a 

operação e suas diversas fases, estimulou a demonização da política e levou diversas empresa 

nacionais ao fundo do poço. Somente entre as principais empresas envolvidas nas 

investigações temos um total de quase 600.000 trabalhadores demitidos. Somente a Petrobras, 

demitiu 259.907 funcionários entre próprios e contratados (WARDE, 2018, p.69). 

 É fato notório que a operação Lava Jato foi inspirada na operação anticorrupção 

italiana dos anos 90 do século passado, a Mani Pulite ou Mãos Limpas (BANDEIRA, 2016, 

p.2), que ajudou a combater e desmontar esquemas de corrupção envolvendo o pagamento de 

propina a servidores públicos e políticos, por empresas que queriam garantir contratos, 

passando, inclusive, por desvios de dinheiro para campanhas eleitorais, como ocorreu no caso 

brasileiro. A investigação ficou famosa mundialmente, ao investigar seis ex-premiês, mais de 

quinhentos parlamentares e milhares de outros personagens, tendo grande impacto na vida e 

na política italiana da década de 90 (BANDEIRA, 2016, p.2). 

 Embora muitos a vejam como uma inspiração e modelo a ser seguido, como o ex-Juiz 

Sérgio Moro, que em artigo publicado em maio de 2004 (MORO, 2004, passim), já pregava 

as maravilhas daquela operação, outros como o cientista político e pesquisador Alberto 

Vannucci, professor da Universidade de Pisa, a criticam severamente (BANDEIRA, 2016, 

p.1). 

 Para o pesquisador, embora a operação tenha apresentado bons resultados em curto 

prazo, em longo prazo resultou no aperfeiçoamento das práticas de corrupção, com políticos, 

empresários e agentes públicos mais experientes e precavidos, adotando medidas mais 

eficientes para evitar serem pegos. 

 A razão desse fracasso no combate a corrupção, já que não a erradicou como 
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pretendia, servindo apenas para contribuir para o aperfeiçoamento das práticas, decorre do 

fato de que não houve uma mudança na cultura de corrupção, ou seja, a operação atingiu 

apenas a superfície do problema. O pesquisador cita “a falta de transparência e 

responsabilidade em política e na burocracia estatal, o controle social e político fraco sobre 

o exercício de poder, mecanismos de seleção da elite política errados e imorais”, como 

fatores determinantes que não são afetados pelas ações de repressão judicial (BANDEIRA, 

2016, p.3). 

 

E, pior, na Itália, agora, os políticos corruptos, servidores públicos e empresários 
aprenderam a lição da Mãos Limpas e não estão cometendo os mesmos erros 
daqueles que foram presos. Nos últimos anos, eles desenvolveram técnicas mais 
sofisticadas para praticar corrupção com mais chances de ficarem impunes, 
como dissimular pagamentos de propinas, ou multiplicar conflitos de interesses, 
como fez (o ex-premiê) Berlusconi (ao criar tensões com o Judiciário). 
Mesmo quando acham provas de propina e processam políticos, investigações 
judiciais só arranham a superfície da ilegalidade, mal podem modificar a 
estrutura invisível das normas não escritas da corrupção sistêmica. Quando uma 
parte significativa dos membros da elite desenvolvem uma crença de que "a 
corrupção é a forma normal de fazer as coisas", a prática da corrupção resiste a 
investigações e escândalos (BANDEIRA, 2016, pp.3-4). 
 

 Outro ponto interessante da exposição do professor e que merece destaque, é a questão 

dos efeitos dessas megainvestigações sobre a visão da população a respeito do sistema 

político. O uso persistente e exagerado da mídia para expor as fases das operações, como 

vimos no caso da Lava Jato, quando a impressa foi utilizada como recurso, gera na população 

o sentimento de descrença na política em razão de uma percepção de corrupção generalizada. 

Chega-se à conclusão de que não existem políticos honestos, e a partir daí a sociedade segue 

em busca de alternativas, de políticos “novos”, com discursos que contrariem o status quo. 

Isso ocorreu na Itália pós Mani Pulite, com a ascensão do ex-premiê Silvio Berlusconi ao 

poder, defendendo valores anti-institucionais, anti-intelectuais e pequeno-burgueses (GALLI, 

2009, passim). Berlusconi acabou saindo da política na Itália condenado a um ano de prisão 

por fraude fiscal, em 2013, resultando em grande desilusão para a população (APÓS SER..., 

2019, p.1). Apesar disso, foi eleito recentemente para o Parlamento Europeu, ainda que tenha 

uma representação eleitoral muito fraca, de cerca de 8% dos votos na Itália (APÓS SER..., 

2019, p.1). E isso acontece agora no Brasil, com a eleição de Jair Bolsonaro em 2018, com 

um discurso anticorrupção e sem qualquer proposta prática. A questão central é que não 

houve qualquer mudança cultural ou institucional de combate à corrupção sistêmica, tanto na 

Itália quanto no Brasil. 

 

Corrupção é sinal de Estado fraco, má governança, políticas públicas mal feitas 



58 
 

e uma elite política e econômica mal selecionada. Reformas institucionais, 
políticas e econômicas são necessárias para garantir um aumento sustentável da 
integridade da esfera pública. Mas uma mudança tão radical precisa de um apoio 
social que dure, que não seja incentivado por um entusiasmo efêmero como uma 
ação "heroica" de algum juiz (BANDEIRA, 2016, p.6). 
 

 Um outro paralelo interessante entre essas duas grandes investigações é que muitos 

dos juízes e promotores que investigaram o caso italiano deixaram o Poder Judiciário e 

entraram para a política, como Antonio Di Pietro, Gerardo D'Ambrosio e Tiziana Parenti24, 

assim como fez o ex-juiz Sérgio Moro, ao se tornar Ministro da Justiça e Segurança Pública 

(DANTAS, 2018, p.3).        

 Voltando à questão dos trabalhadores demitidos, veremos a seguir alguns gráficos 

demonstrativos25 sobre o impacto dessas demissões nos quantitativos totais de empregados de 

algumas empresas, tomando como base a diferença entre o total de pessoas empregadas por 

elas em dezembro de 2013 e em dezembro de 2016, após as repercussões da operação Lava 

Jato (WARDE, 2018, p.69).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
24 Cabe destacar que a estrutura do Poder Judiciário na Itália é diferente do Brasil. Lá os equivalentes aos 
nossos Promotores ou Procuradores da República, membros do Ministério Público, são chamados de Juízes do 
Ministério Público e integram a carreira da Magistratura. 
25 Gráficos elaborados pelo autor. 

Gráfico 1 

Total de funcionários em dezembro de 2013: 446.291 

Gráfico 2 

Total de funcionários em dezembro de 2013: 175.000 

Gráfico 3 

Total de funcionários em dezembro de 2013: 28.500 

Gráfico 4 

Total de funcionários em dezembro de 2013: 210.000 
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Como vemos acima, a Petrobras teve uma diminuição de pessoal de 58%, a Odebrecht 

de 54%, a Camargo Corrêa de 56%, a Andrade Gutierrez de 43%, a UTC de 74% e a Queiroz 

Galvão de 52%. Outras empresas envolvidas nas investigações também grande redução de 

seus quadros de pessoal, como a OAS que perdeu 67% de seus funcionários, a Engevix 

perdeu 85%, e a Promon e a EAS, que reduziram seu quadro de pessoal em 50% cada. 

 Ainda citando Warde (2018, p.33), nos regimes de produção capitalista não há 

trabalho sem empresa, não há empresa sem Estado e não há Estado sem trabalho e capital. 

Um ataque ao capital, portanto, enfraquece – pode ferir de morte – o Estado e o povo.  

 Assim, podemos verificar por meio da análise dos números, que os efeitos da operação 

Gráfico 9 

Total de funcionários em dezembro de 2013: 760 

Gráfico 5 

Total de funcionários em dezembro de 2013: 27.360 

Gráfico 6 

Total de funcionários em dezembro de 2013: 25.000 

Total de funcionários em dezembro de 2013: 120.000 

Gráfico 7 

Total de funcionários em dezembro de 2013: 20.000 

Gráfico 8 

Total de funcionários em dezembro de 2013: 760 
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sobre o mercado de trabalho interno foram devastadores, ressaltando que a grande maioria dos 

funcionários demitidos nada tinham a ver com as fraudes e crimes praticados, pelos altos 

executivos dessas empresas. 

  Se somarmos todos os postos de trabalho existentes antes da operação Lava Jato e os 

que restaram após a operação, veremos uma redução total de 56,15% no total de vagas 

ocupadas, com 595.112 trabalhadores demitidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O município de Macaé experimentou de forma intensa os efeitos desse desemprego em 

massa ocorrido desde 2015, quando os efeitos práticos da Lava Jato sobre as empresas 

começaram a aparecer. Somente a UTC Engenharia, demitiu na cidade, quatro mil 

funcionários em meados de 2017, sendo que os mesmos já estavam naquele momento sem 

receber salários há quarenta dias, porque os recursos da empresa foram sendo bloqueados no 

curso da operação Lava Jato, tanto pelo Judiciário quanto pela própria Petrobras (MUNIZ, B., 

2017, p.1).  
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 Dessa forma, é correto afirmar que os danos causados à economia nacional foram 

maiores que os benefícios diretos provenientes da arrecadação de recursos desviados, 

conforme vemos no gráfico a seguir (WARDE, 2018, p.55): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O grande problema no caso da Lava Jato é que ela destruiu as empresas investigadas, 

ao congelar seus ativos, impedi-las de realizar novos contratos, e principalmente, ao 

corromper suas reputações. As empresas envolvidas foram transformadas em párias sociais. 

Todas as grandes obras de infraestrutura foram suspensas, assim como, os investimentos da 

Petrobras na exploração de petróleo. A reorganização dos processos de contratação para obras 

de infraestrutura, passando pela realização de novas licitações, custará muito aos cofres 

públicos, será lenta e carente de participantes, já que muitas das grandes empresas, que 

possuem o know-how necessário para executar as obras estão impedidas de participar, e 

outras que não estão sendo investigadas podem temer entrar no processo sob pena de se verem 

seus nomes envolvidos em toda a suspeita que agora esses processos inspiram. 

  De acordo com dados da plataforma Economatica (UNIVERSIDADE DE SÃO 

PAULO, 2016, p.1) 26, a Petrobras chegou a valer R$ 510,3 bilhões de reais, em 21/05/2008. 

Após a Lava Jato, em 18/01/2016, o valor de mercado da empresa chegou a cair para R$ 73,7 

bilhões, com uma desvalorização de R$ 436,6 bilhões de reais, ou seja, uma queda de 85,55% 

de seu valor de mercado (PETROBRAS..., 2016, p.1). Após uma lenta recuperação, a empresa 

vale atualmente, cerca de R$ 361,49 bilhões de reais (COM INTERVENÇÃO..., 2019, p.1).   

 Por todo o exposto, podemos concluir que o modelo brasileiro de combate à corrupção 
                                                             
26 Economatica é uma ferramenta extremamente poderosa que consiste em um conjunto de módulos analíticos 
avançados que operam em bases de dados de grande largura, gerando informações de alta confiabilidade. 

Gráfico 12 
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gerou significativos danos à nossa economia, ao mercado de trabalho e à atuação de empresas 

do setor de construção e infraestrutura. Dessa forma, algumas medidas devem ser adotadas 

para prevenir a reincidência desses casos de corrupção. 

  Alguns pontos são levantados por Warde (2018, p.59), no tocante às iniciativas das 

empresas: 

1. Adotar o procedimento de alienação forçada de ativos empresariais, com vistas a diminuir 

os focos de corrupção ou potencial ofensivo de uma dada empresa na causa de danos à 

Administração Pública. 

2. Adotar a alienação forçada de controle, somada ou não a uma proibição ao controlador de 

exercer direta ou indiretamente a atividade empresarial, nos casos de reincidência. 

3. Sujeição da empresa a um intenso monitoramento dos órgãos de controle do Estado, por si 

ou, ainda melhor, por agentes privados que gozem de sua confiança. 

4. Adotar planos de integridade efetivos, que contemplem canais de denúncia, uma ampla 

autonomia e a estabilidade funcional dos compliance officers, ou seja, dos gestores de 

integridade contratados pela empresa. 

  Ainda com foco na preservação das empresas Warde (2018, p.59) faz algumas 

propostas interessantes, do ponto de vista empresarial: 

1. Distinguir as organizações empresariais vítimas de atos de corrupção, invariavelmente as 

empresas públicas e as sociedades de economia mista, das organizações agressoras, que se 

valem da corrupção para obter benefícios para si ou para outros, em detrimento da 

Administração Pública. 

2. Submeter todos os envolvidos, as organizações empresariais vítimas, as agressoras, os seus 

administradores e empregados a um regime de informação que seja minimamente destrutivo, 

sob o ponto de vista econômico e moral, e que, ao mesmo tempo, informe o mercado, os 

investidores, os credores, os consumidores, os trabalhadores, os fornecedores e o povo em 

geral. 

3. Prover condições à preservação da empresa para que a mesma possa, direta ou 

indiretamente, ser capaz de ressarcir os cofres públicos. 

 Outros pontos defendidos por Warde (2018, pp.125-130), são promover uma revisão 

no modelo de financiamento de campanhas eleitorais no país, com a finalidade de diminuir a 

influência dos grandes grupos empresariais, além de tornar mais transparente para a sociedade 

o pleito eleitoral. É certo que alteração na Lei Federal n.º 9.504/1997, a Lei das Eleições, pela 

Lei Federal n.º 13.165/2015, impedindo que pessoas jurídicas façam doações às campanhas 
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foi um grande passo nesse sentido. Contudo, a forma de captação de recursos pelos candidatos 

ainda levanta muitas dúvidas na sociedade. 

 Uma outra hipótese seria a da legalização do lobby pós-eleitoral (WARDE, 2018, 

pp.125-130), com foco na regulamentação das atividades das frentes parlamentares, que na 

prática acabam atuando como representantes de determinados grupos de interesse, sem, 

porém, demonstrar claramente, quem são seus financiadores, por exemplo. Conforme bem 

pontua Antonik (2016, pp.108-109), o lobby consiste na atuação para influenciar a elaboração 

de leis, regulamentos, decisões, etc., para atender os interesses de determinado grupo que está 

sendo representado. Embora alguns tenham receio e dúvidas sobre essas ações, outros, como 

Warde e Antonik, defendem sua regulamentação como forma de combate à corrupção. 

 Assim, entendemos que é justo dizer que existem várias possibilidades de se buscar a 

eliminação da corrupção nos âmbitos empresarial e estatal, sem necessariamente ferir de 

morte as empresas envolvidas, uma vez que os danos finais à nação devem ser levados em 

consideração. 

 Ademais, o combate policial e judicial à corrupção tem que vir acompanhado de ações 

na área educacional e cultural do país, com a implementação de melhores mecanismos de 

transparência institucional e controle social. 
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3. O CASO ODEBRECHT 

 

3.1 DA HISTÓRIA DA EMPRESA 

 

  A família Odebrecht chegou ao Brasil, vinda da Alemanha, em 1856, quando o 

engenheiro Emil Odebrecht foi contratado pelo Governo Imperial para demarcar fronteiras e 

instalar linhas telegráficas em Santa Catarina (ODEBRECHT, E., 2007, pp.80-81). Ele teve 

quinze filhos junto com sua esposa Bertha Bichels, sendo um deles Edmundo Odebrecht, que 

por sua vez teve onze filhos, entre eles, Emílio Odebrecht, nascido em 1894, no Vale do Itajaí 

(SC). Com 25 anos ele se mudou para o Nordeste levando a família, fundando em Recife (PE) 

sua primeira empresa de engenharia e construção, a construtora Isaac Gondim e Odebrecht 

Ltda. Posteriormente, ele fundaria sua própria empresa, a Emílio Odebrecht & Cia., em 1923 

(ODEBRECHT, 2014a, p.2). Em 1926, ele se muda novamente com a família, dessa vez para 

a cidade de Salvador (BA), onde seguiu tendo sucesso com sua empresa, até que, em razão da 

escassez e alta no preço de materiais de construção decorrente do período da Segunda Guerra 

Mundial, e após a empresa enfrentar sérios problemas, não conseguindo cumprir os 

compromissos assumidos com clientes, credores e o banco que a financiava, chegou ao ponto 

de Emílio ter que entregar o patrimônio aos credores, e, suspender as operações da empresa, 

retornando para Santa Catarina em 1943 (ODEBRECHT, E., 2007, pp.80-81).  

 Seu filho Norberto, nascido em 09 de outubro de 1920, na cidade de Recife 

(ODEBRECHT, E., 2007, pp.80-81), ainda estudante do curso de engenharia na Escola 

Politécnica de Salvador, deixa os estudos e assume a empresa, buscando sanear os problemas.    

 Ele estabelece um planejamento baseado em três “pactos” de parceria (ODEBRECHT, 

E., 2007, pp.80-81): 

1. Um pacto que ele chama de político, com os seus credores, a quem conseguiu convencer a 

manter seus contratos, e a ajudar a conquistar novos clientes, a fim de manter a rotatividade 

do trabalho. 

2. Um pacto econômico, com seus clientes, a quem ofereceu redução de custos e prazos, 

produtividade e participação nos resultados adicionais dessas reduções. 

3. Um pacto social, com seus funcionários, os mestre-de-obras e trabalhadores da construção 

civil, a quem incentivou a tornarem-se empresários de seus próprios negócios, quais sejam, os 

contratos de obra, dando-lhes autonomia para tomar decisões em conjunto com os clientes, 

recompensando-os pelos resultados obtidos. Segundo conta Emílio Odebrecht, o neto, em seu 
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livro Confiar e Servir, muitos daqueles operários acabaram se tornando pequenos empresários 

na Bahia, muitos inclusive, superando barreiras raciais e de ascensão social (ODEBRECHT, 

E., 2007, p.83).    

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 Foi dessa forma que surgiu a Tecnologia Empresarial Odebrecht – TEO, um modelo 

organizacional baseado em quatro concepções (ODEBRECHT, E., 2007, p.82): 

- descentralização de poder e autoridade: a responsabilidade das decisões foi transferida para 

os canteiros de obra, sendo tomadas em conjunto com o cliente; 

- delegação planejada: celebração prévia de acordos entre o empresário e os mestres-de-obras, 

de forma clara e objetiva; 

- parceria: transformação dos mestres-de-obras em parceiros comerciais, implantando o 

conceito de “federação de pequenas empresas”; e 

- partilha dos resultados: dividindo com os empregados os lucros e estimulando-os no 

desempenho de suas funções. 

 O sucesso de Norberto foi tão grande que não apenas salvou a empresa do pai mas 

conseguiu abrir a sua própria, em 1944, chamada posteriormente de Construtora Norberto 

Odebrecht S. A. (ODEBRECHT, E., 2007, p.82), o embrião da grande empresa que hoje 

conhecemos. 

 É inegável o brilhantismo empresarial desse jovem que, com seus 23 anos de idade, 

conseguiu salvar o negócio da família e ainda dar início à criação de seu próprio império. 

  Ainda na década de 40 do século XX, Norberto Odebrecht seria o responsável pela 

construção de diversas obras de relevância no Estado da Bahia, inclusive na capital Salvador. 

A marca de seu trabalho eram métodos inovadores e qualidade diferenciada, reduzindo o 

tempo médio da construção. Nesse período a empresa construiu, entres outros, o Círculo 

Foto 3 
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Operário, em 1946, e o Estaleiro Fluvial da Ilha do Fogo, em 1947 (ODEBRECHT, 2014a, 

p.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

A década de 50, marca o início da participação da empresa na construção de grandes 

obras, como o Teatro Castro Alves e a Usina Hidrelétrica de Correntina, ambos no Estado da 

Bahia, além do início da parceria com a Petrobras, já no ano de 1953, com a construção do 

oleoduto Catu-Candeias, no Estado da Bahia. Em 1954, a empresa se transforma em uma 

sociedade anônima, passando a se chamar Construtora Norberto Odebrecht S/A 

(ODEBRECHT, 2014a, p.3). 

Também nessa época temos a evolução da TEO para a busca não apenas da 

sobrevivência no negócio e seu crescimento, mas também da perpetuidade da empresa. 

Segundo Emílio Odebrecht, há três elementos fundamentais para se garantir a perpetuação de 

uma empresa (ODEBRECHT, E., 2007, pp.77-78): 

1. A existência de uma filosofia empresarial bem definida: é preciso que a empresa tenha, de 

forma muito clara, estabelecido seus valores, concepções e crenças.  

2. Valorização do patrimônio humano da empresa: é preciso saber valorizar os funcionários 

para que eles desempenhem bem suas funções. 

3. Compromisso de servir: sem clientes não há empresa. Assim, é preciso atender 

adequadamente às demandas dos clientes. 

 Fica claro o foco em pessoas que esses ensinamentos expressam, como bem assinala 

Emílio Odebrecht (ODEBRECHT, E., 2007, p.79): 

 
O empresário que quer perpetuar sua empresa deve agir com um autêntico 
educador de novos e melhores empresários e um formador de equipes. 
Precisamos fazer da vida empresarial um grande acordo moral, material e 
psicológico entre todos e compartilhar os resultados alcançados com 
generosidade, sabendo que o maior investimento que podemos fazer é, sempre, 
nas pessoas. 

Foto 4 
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 Já nos anos 60 do século XX, a empresa passaria a expandir sua atuação para outros 

Estados da região Nordeste, com a abertura de uma filial na cidade de Recife e a realização de 

obras em parceira com a SUDENE – Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste. 

Ainda nos anos 60 a empresa expandiu sua atuação para a região Sudeste, construindo no Rio 

de Janeiro, o edifício-sede da Petrobras, o campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

o Aeroporto Internacional do Galeão, hoje Aeroporto Tom Jobim, e a Usina Termonuclear de 

Angra I (ODEBRECHT, 2014a, p.7). Na década seguinte a empresa passaria a opera em nível 

nacional, realizando obras em Santa Catarina e Manaus, tendo naquela época cerca de 500 

obras sob sua condução. 

  No final dos anos 70 a empresa inaugura a Odebrecht Perfurações Ltda., empresa do 

ramo de perfuração de poços de petróleo, adquirindo ainda, um terço do capital da Companhia 

Petroquímica Camaçari. Também no final dos anos 70 a empresa expandiu suas operações 

para outros países, passando a desenvolver obras e projetos no Peru, com a construção da 

Hidrelétrica Charcani V, e no Chile, com as obras de desvio do Rio Mau Le para construção 

da hidrelétrica Colbún Machicura (ODEBRECHT, 2014a, p.8). 

 Os anos 80 são marcados pela criação da holding Odebrecht S/A, além de grandes 

projetos no exterior como a construção da hidrelétrica de Capanda, em Angola, da hidrelétrica 

de Pichi Picún Leufú, na Argentina, o projeto de irrigação Santa Elena, no Equador. Naquele 

momento as operações no exterior já representavam cerca de 30% dos contratos da empresa 

(ODEBRECHT, 2014a, p.10). 

 Nos anos 90 a empresa passa a atuar nos Estados Unidos da América, após vencer uma 

concorrência pública para construir um trecho de um Metromover, o metrô de superfície de 

Miami, e a construção da Rota 56, rodovia da região de San Diego, na Califórnia 

(ODEBRECHT, 2010, p.1). Na sequência muitas outras obras foram realizadas nos EUA, em 

parceria com o setor público e privado, tendo como grande cliente o condado de Miami, para 

quem realizou as obras de expansão do Aeroporto Internacional de Miami, por exemplo. Só o 

Programa de Desenvolvimento do Terminal Norte daquele aeroporto, teve um investimento 

de US$ 2,85 milhões. A empresa ganhou uma concorrência para realizar obras na calha do 

Rio Santa Ana e da barragem de Seven Oaks, na Califórnia, no valor de US$ 168 milhões. 

Construiu ainda, a ponte Merril Barber, o viaduto Golden Glades e a ponte Garcon Point 

(ODEBRECHT, 2010, p.1). São obras de grande porte que foram realizadas pela empresa nos 

Estados Unidos (ODEBRECHT, 2010, pp.2-3):    

 Terminal Sul do Aeroporto Internacional de Miami – Miami/FL 
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 Dique de Contenção de Água do Lake Cataouatche – New Orleans/Lousiana 

 Dique de Contenção de Água de Chalmette Loop – New Orleans/Louisiana 

 American Airlines Arena - Miami/FL 

 Ampliação do Estádio de Futebol Americano FIU 

 Ampliação do Terminal Nordeste do Aeroporto Internacional de Orlando - Miami/FL 

 Barragem Seven Oaks - San Bernardino/CA 

 Centro de Artes de Miami (Carnival Center for the Performing Arts) - Miami/FL 

 Edifício Garagem Dolphin do Aeroporto Internacional de Miami - Miami/FL 

 Edifício Sede M-DWASD - Coral Gables/FL 

 Extensão do Sistema Viário Sul - Aeroporto Internacional de Miami - Miami/FL 

 Extensão do Terminal Norte do Aeroporto Internacional de Miami – Miami/FL 

 Hangar da Fine Air no Aeroporto Internacional de Miami – Miami/FL 

 Metromover – Miami/FL 

 Pátio de Manobras Western “U” do Aeroporto Internacional de Miami – Miami/FL 

 Pátio do Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale - Fort Lauderdale/FL 

 Ponte Merrill Barber - Vero Beach/FL 

 Ponte Santa Rosa - Santa Rosa County/FL 

 Ritz-Carlton Key Biscayne Resort & Spa – Miami/FL 

 Route 56 - San Diego/CA 

 Saguão “A” do Aeroporto Internacional de Miami - Miami/FL 

 Terminal da American Airlines – Miami/FL 

 Terminal da Federal Express – Miami/FL 

 Terminal de Cargas da Challenge Air – Miami/FL 

 Terminal de Cargas Western “U” do Aeroporto Internacional de Miami – Miami/FL 

 Torre de Controle do Aeroporto Internacional de Miami – Miami/FL 

 Viaduto Golden Glades – Miami/FL 

 De acordo com informações da própria empresa, em 2010, as obras realizadas no 

exterior já comportavam cerca de 70% da receita da empresa, atuando em todo o continente 

Americano, na África, Europa e Oriente Médio, em cerca de 35 países (ODEBRECHT, 2010, 

p.3). 

 Em 1998, o fundador da empresa Norberto Odebrecht, deixa a direção da empresa, 

passando a atuar na Presidência do Conselho de Curadores da Fundação Odebrecht. Seu filho 

Emílio Odebrecht assume a presidência do Conselho de Administração da Odebrecht S.A. 
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(ODEBRECHT, 2014a, p.12). 

 Nos anos 2000, Emílio Odebrecht passa o comando da empresa para Pedro Novis e 

passa a ocupar a Presidência do Conselho de Administração da empresa. Além disso, são 

criadas a Braskem, que reúne todos os ativos petroquímicos da Organização, a Odebrecht 

Agroindustrial, com o nome original de ETH Bioenergia, para atuar desde a produção e 

moagem de cana-de-açúcar até a venda dos produtos finais, e a Odebrecht Realizações 

Imobiliárias, que desenvolve projetos residenciais, empresariais, comerciais, turísticos e 

multiusos no Brasil (ODEBRECHT, 2014b, p.18). Em 2009, Pedro Novis transfere a 

presidência da empresa para Marcelo Odebrecht, filho de Emílio, neto de Norberto Odebrecht. 

Surge a Foz do Brasil, posteriormente chamada de Odebrecht Ambiental, para atuar no ramo 

de saneamento (ODEBRECHT, 2014a, p.19). 

 Em 2010 é criada a Odebrecht Defesa e Tecnologia, para atuar no setor de defesa do 

Estado, em 2012, são criadas a Odebrecht Properties para atuar no mercado de ativos 

imobiliários, empresa que passaria depois a gerir o Estádio do Maracanã (RJ) e a Arena Fonte 

Nova (BA), e, a Odebrecht Latinvest, volta para o mercado de infraestrutura na América 

Latina. Em 2015, a Odebrecht Ambiental assume um contrato de concessão de 30 anos para 

operação dos serviços de água e esgoto no México. Em 2016, mesmo com os problemas 

decorrentes das investigações da operação Lava Jato, a empresa inaugura o Complexo 

Petroquímico do México, prosseguindo com suas atividades (ODEBRECHT, 2014a, p.24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Em 19/07/2014, seu fundador e mentor, Norberto Odebrecht, faleceu de complicações 

cardíacas, em Salvador (BA), deixando seu filho Emílio Odebrecht na presidência do 
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Conselho de Administração da Odebrecht S/A e seu neto Marcelo Odebrecht como Diretor-

Presidente da Organização Odebrecht e todo um legado de ideias sobre organização 

empresarial. 

 

3.2 DO ENVOLVIMENTO COM A CORRUPÇÃO 

   

Como vimos no capítulo dois, a empresa foi profundamente afetada pelas ações de 

investigação da operação Lava Jato, sendo acusada em diversas fases da operação, chegando 

ao ponto do Diretor-Presidente da Organização Odebrecht, Marcelo Odebrecht, neto do 

fundador Norberto Odebrecht, ser preso, em junho de 2015, na 14ª fase, denominada Erga 

Omnes, sendo condenado, posteriormente, a dezenove anos e quatro meses de prisão, pelos 

crimes de corrupção ativa, lavagem de dinheiro e associação criminosa, apurados pela Lava 

Jato (TRF-4 MANTÉM..., 2018, p.2). Passou a cumprir prisão domiciliar a partir de 19 de 

dezembro de 2017, por redução da sentença em razão da colaboração premiada, segundo a 

qual, concordou ainda em pagar multa de R$ 73 milhões (MARCELO..., 2017, p.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A empresa firmou acordo de leniência com o governo brasileiro, por meio da 

Advocacia-Geral da União (AGU), em julho de 2018, segundo o qual terá que devolver ao 

Estado Brasileiro R$ 2,7 bilhões em até 22 anos, em parcelas anuais com correção pela taxa 

Selic, sendo que desse total, R$ 900 milhões correspondem ao que a empresa admitiu ter pago 

em propinas para 150 agentes públicos, R$ 1,3 bilhão corresponde a parte do lucro obtido nos 

Foto 6 
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contratos decorrentes de atos de corrupção e R$ 442 milhões são de multa (RAMALHO, 

MATOSO, 2018, p.1). Em razão da correção que o valor sofrerá ao longo dos anos, a AGU 

calcula que no final a empresa pagará cerca de R$ 6,8 bilhões. Além desse pagamento a 

empresa se obriga a implantar um programa de integridade, que será acompanhado por 

técnicos do governo (RAMALHO, MATOSO, 2018, p.1). Os acordos de leniência, previstos 

na Lei Federal n.º 12.529/2011 e na Lei Federal n.º 12.846/2013, são importantes porque 

permitem que as empresas voltem a participar de concorrências e fechar novos contratos com 

a administração pública, entre outros benefícios (ORDEM DOS ADVOGADOS DO 

BRASIL, 2016, p.3): 

- a eliminação da ação punitiva da administração pública. 

- a extinção da proibição de receber incentivos, auxílios, empréstimos, doações, entre outros, 

de órgãos ou entidades públicas, incluindo bancos. 

- a redução da pena determinada pelo CADE (Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica), em até 2/3 da pena. 

- a redução de até 2/3 do valor total da multa a pagar. 

- a amenização ou isenção de obter declaração de idoneidade. 

- os benefícios do acordo de leniência para o réu podem se estender ao âmbito penal. 

Atualmente dispomos de três tipos de acordo de leniência, previstos em lei (ORDEM 

DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 2016, p.2): 

1. O acordo de leniência no âmbito concorrencial, previsto na Lei Federal n.º 12.529/2011; 

2. O acordo de leniência anticorrupção, previsto na Lei Federal n.º 12.846/2013; 

3. O acordo de leniência em infrações de licitações, também previsto na Lei Federal n.º 

12.846/2013. 

 Cabe lembrar que acordo de leniência e delação premiada, institutos extremamente 

importantes na apuração de crimes de corrupção, não são a mesma coisa. O instituto da 

delação ou colaboração premiada existe no Direito nacional, no âmbito do direito penal, como 

bem explica Zerati (2016, p.2), desde a publicação da Lei Federal n.º 8.072/1990, a Lei dos 

Crimes Hediondos, que em seu art. 7º altera o art. 159 do Código Penal, o Decreto-Lei 

2.848/1940, para fazer constar a possibilidade de redução de pena àquele que na condição de 

coautor denunciar os demais membros da quadrilha, e, em seu art. 8º, altera o art. 288, 

também do Código Penal, para reduzir de um a dois terços aquele que denunciar seus 

associados no crime. Também a Lei n.º 8.137/1990, que define crimes contra a ordem 

tributária, econômica e contra as relações de consumo, em seu art. 16, prevê a redução de um 
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a dois terços da pena para aquele coautor que denunciar seus parceiros. Contudo, é a Lei n.º 

9.613/1998, que 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 e cria o 

Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, que deu maior visibilidade para o 

instituto, principalmente no tocante ao combate à corrupção. Além disso, há previsão de 

benefício para o criminoso denunciante também na Lei n.º 11.343/2006, que combate o 

tráfico de drogas, em seu art. 41. Atualmente, a Lei n.º 12.850/2013 regulamenta o instituto 

em seus arts. 3º, inciso I, 4º a 7º, 18 e 19, estabelecendo os direitos e obrigações do 

colaborador. Em síntese o colaborador é aquele que denuncia seus coautores ou os fatos dos 

quais tem conhecimento e ajuda no processo de investigação, recebendo benefícios em troca: 

 
Art. 4º O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, 
reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade ou substituí-la por 
restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente 
com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração 
advenha 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 divisão 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; 
V - a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada. 
 

O acordo de leniência já figurava na Lei n.º 8.884/1994, arts. 35-B e 35-C, modificada pela 

Lei n.º 10.149/2000, mas com relação aos crimes corrupção aplica-se o disposto na Lei n.º 

12.529/2011 e na Lei n.º 12.846/2013, como acima exposto. Como vemos no art. 16 da Lei n.º 

12.846/2013, os requisitos são quase os mesmos da delação premiada, porém, o acordo de 

leniência versa sobre um acordo no âmbito administrativo, celebrado entre a empresa e o Poder 

Executivo, sem a participação do Poder Judiciário ou do Ministério Público (BRASIL, H., 2015, 

p.2).  

 
Art. 16. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública poderá celebrar 
acordo de leniência com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos 
previstos nesta Lei que colaborem efetivamente com as investigações e o processo 
administrativo, sendo que dessa colaboração resulte: 
I - a identificação dos demais envolvidos na infração, quando couber; e 
II - a obtenção célere de informações e documentos que comprovem o ilícito sob 
apuração. 
§ 1º O acordo de que trata o caput somente poderá ser celebrado se preenchidos, 
cumulativamente, os seguintes requisitos: 
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I - a pessoa jurídica seja a primeira a se manifestar sobre seu interesse em cooperar 
para a apuração do ato ilícito; (Revogado pela Medida provisória nº 703, de 
2015) (Vigência encerrada) 
I - a pessoa jurídica seja a primeira a se manifestar sobre seu interesse em cooperar 
para a apuração do ato ilícito; 
II - a pessoa jurídica cesse completamente seu envolvimento na infração investigada 
a partir da data de propositura do acordo; 
III - a pessoa jurídica admita sua participação no ilícito e coopere plena e 
permanentemente com as investigações e o processo administrativo, comparecendo, 
sob suas expensas, sempre que solicitada, a todos os atos processuais, até seu 
encerramento. 
III - a pessoa jurídica, em face de sua responsabilidade objetiva, coopere com as 
investigações e com o processo administrativo, comparecendo, sob suas expensas, 
sempre que solicitada, a todos os atos processuais, até seu encerramento; e (Redação 
dada pela Medida provisória nº 703, de 2015) (Vigência encerrada) 
III - a pessoa jurídica admita sua participação no ilícito e coopere plena e 
permanentemente com as investigações e o processo administrativo, comparecendo, 
sob suas expensas, sempre que solicitada, a todos os atos processuais, até seu 
encerramento. 
IV - a pessoa jurídica se comprometa a implementar ou a melhorar os mecanismos 
internos de integridade, auditoria, incentivo às denúncias de irregularidades e à 
aplicação efetiva de código de ética e de conduta. (Incluído pela Medida provisória nº 
703, de 2015) (Vigência encerrada) 
§ 2º A celebração do acordo de leniência isentará a pessoa jurídica das sanções 
previstas no inciso II do art. 6º e no inciso IV do art. 19 e reduzirá em até 2/3 (dois 
terços) o valor da multa aplicável. 
§ 2º O acordo de leniência celebrado pela autoridade administrativa: (Redação dada 
pela Medida provisória nº 703, de 2015) (Vigência encerrada) 
I - isentará a pessoa jurídica das sanções previstas no inciso II do caput do art. 6º e das 
sanções restritivas ao direito de licitar e contratar previstas na Lei n º 8.666, de 21 de 
junho de 1993 , e em outras normas que tratam de licitações e contratos; (Incluído 
pela Medida provisória nº 703, de 2015) (Vigência encerrada) 
II - poderá reduzir a multa prevista no inciso I do caput do art. 6º em até dois terços, 
não sendo aplicável à pessoa jurídica qualquer outra sanção de natureza pecuniária 
decorrente das infrações especificadas no acordo; e (Incluído pela Medida provisória 
nº 703, de 2015) (Vigência encerrada) 
III - no caso de a pessoa jurídica ser a primeira a firmar o acordo de leniência sobre os 
atos e fatos investigados, a redução poderá chegar até a sua completa remissão, não 
sendo aplicável à pessoa jurídica qualquer outra sanção de natureza pecuniária 
decorrente das infrações especificadas no acordo. (Incluído pela Medida provisória nº 
703, de 2015) (Vigência encerrada) 
2º A celebração do acordo de leniência isentará a pessoa jurídica das sanções 
previstas no inciso II do art. 6º e no inciso IV do art. 19 e reduzirá em até 2/3 (dois 
terços) o valor da multa aplicável. 
§ 3º O acordo de leniência não exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar 
integralmente o dano causado. 
§ 4º O acordo de leniência estipulará as condições necessárias para assegurar a 
efetividade da colaboração e o resultado útil do processo. 
§ 4º O acordo de leniência estipulará as condições necessárias para assegurar a 
efetividade da colaboração e o resultado útil do processo administrativo e quando 
estipular a obrigatoriedade de reparação do dano poderá conter cláusulas sobre a 
forma de amortização, que considerem a capacidade econômica da pessoa 
jurídica. (Redação dada pela Medida provisória nº 703, de 2015) (Vigência 
encerrada) 
§ 4º O acordo de leniência estipulará as condições necessárias para assegurar a 
efetividade da colaboração e o resultado útil do processo. 
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§ 5º Os efeitos do acordo de leniência serão estendidos às pessoas jurídicas que 
integram o mesmo grupo econômico, de fato e de direito, desde que firmem o acordo 
em conjunto, respeitadas as condições nele estabelecidas. 
§ 6º A proposta de acordo de leniência somente se tornará pública após a efetivação 
do respectivo acordo, salvo no interesse das investigações e do processo 
administrativo. 
§ 7º Não importará em reconhecimento da prática do ato ilícito investigado a 
proposta de acordo de leniência rejeitada. 
§ 8º Em caso de descumprimento do acordo de leniência, a pessoa jurídica ficará 
impedida de celebrar novo acordo pelo prazo de 3 (três) anos contados do 
conhecimento pela administração pública do referido descumprimento. 
§ 9º A celebração do acordo de leniência interrompe o prazo prescricional dos atos 
ilícitos previstos nesta Lei. 
§ 9º A formalização da proposta de acordo de leniência suspende o prazo 
prescricional em relação aos atos e fatos objetos de apuração previstos nesta Lei e sua 
celebração o interrompe. (Redação dada pela Medida provisória nº 703, de 
2015) (Vigência encerrada) 
§ 9º A celebração do acordo de leniência interrompe o prazo prescricional dos atos 
ilícitos previstos nesta Lei. 
§ 10. A Controladoria-Geral da União - CGU é o órgão competente para celebrar os 
acordos de leniência no âmbito do Poder Executivo federal, bem como no caso de 
atos lesivos praticados contra a administração pública estrangeira. 
§ 11. O acordo de leniência celebrado com a participação das respectivas Advocacias 
Públicas impede que os entes celebrantes ajuizem ou prossigam com as ações de que 
tratam o art. 19 desta Lei e o art. 17 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, ou de 
ações de natureza civil. (Incluído pela Medida provisória nº 703, de 2015) (Vigência 
encerrada) 
§ 12. O acordo de leniência celebrado com a participação da Advocacia Pública e em 
conjunto com o Ministério Público impede o ajuizamento ou o prosseguimento da 
ação já ajuizada por qualquer dos legitimados às ações mencionadas no § 
11. (Incluído pela Medida provisória nº 703, de 2015) (Vigência encerrada) 
§ 13. Na ausência de órgão de controle interno no Estado, no Distrito Federal ou no 
Município, o acordo de leniência previsto no caput somente será celebrado pelo chefe 
do respectivo Poder em conjunto com o Ministério Público. (Incluído pela Medida 
provisória nº 703, de 2015)(Vigência encerrada) 
§ 14. O acordo de leniência depois de assinado será encaminhado ao respectivo 
Tribunal de Contas, que poderá, nos termos do inciso II do art. 71 da Constituição 
Federal, instaurar procedimento administrativo contra a pessoa jurídica celebrante, 
para apurar prejuízo ao erário, quando entender que o valor constante do acordo não 
atende o disposto no § 3º . (Incluído pela Medida provisória nº 703, de 
2015) (Vigência encerrada) 
Art. 17. A administração pública poderá também celebrar acordo de leniência com a 
pessoa jurídica responsável pela prática de ilícitos previstos na Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, com vistas à isenção ou atenuação das sanções administrativas 
estabelecidas em seus arts. 86 a88. 
Art. 17. A administração pública poderá também celebrar acordo de leniência com a 
pessoa jurídica responsável por atos e fatos investigados previstos em normas de 
licitações e contratos administrativos com vistas à isenção ou à atenuação das sanções 
restritivas ou impeditivas ao direito de licitar e contratar. (Redação dada pela Medida 
provisória nº 703, de 2015) (Vigência encerrada) 
Art. 17. A administração pública poderá também celebrar acordo de leniência com a 
pessoa jurídica responsável pela prática de ilícitos previstos na Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, com vistas à isenção ou atenuação das sanções administrativas 
estabelecidas em seus arts. 86 a 88. 
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Deve-se ressaltar que a celebração do acordo de leniência, no âmbito administrativo, não 

afasta a responsabilização da empresa no âmbito judicial, conforme dispõe o art. 18 da Lei n.º 

1.846/2013. Daí vermos a celebração de acordos da empresa Odebrecht e seus executivos tanto no 

âmbito judicial quanto administrativo. 

A celebração de acordo de leniência entre a Odebrecht, o Departamento de Justiça norte-

americano e o Governo da Suíça, em dezembro de 2016, revelou ao mundo o tamanho do caso 

Odebrecht. A empresa admitiu, naquele acordo, ter pagado entre 2001 e 2016, o total de setecentos 

e oitenta e oito milhões de dólares em propinas, a funcionários públicos, agentes e partidos 

políticos, no Brasil, em Angola, em Moçambique, na Argentina, na Colômbia, Equador, Peru, 

Venezuela, Guatemala, México, Panamá e República Dominicana (ANGÉLICO, 2019, p.3). 

Como parte do acordo de leniência a empresa Odebrecht, assumiu o pagamento de US$ 2,5 

bilhões ou cerca de oito bilhões e seiscentos milhões de reais em indenização pelos atos de 

corrupção praticados (CARVALHO, C., 2016, p.1).      

De acordo com a ONG Transparência Internacional, grande corrupção é o fenômeno 

descrito como “o abuso de altos níveis de poder que beneficia a poucos às custas da maioria 

e causa danos profundos e disseminados a indivíduos e à sociedade. E geralmente fica 

impune” (ANGÉLICO, 2019, p.2). É nessa definição que podemos enquadrar o caso 

Odebrecht. 

  Conforme se apura em reportagem do Portal G1 (JUSTI, 2016, p.3), as investigações da 

Polícia Federal e do Ministério Público Federal apontam que a Odebrecht negociou com diversos 

políticos, não apenas para conseguir fraudar licitações, mas também para conseguir outros 

benefícios: 

– Esforços para aprovação de projeto de lei de conversão da Medida Provisória 460/2009, que 

resultaria em benefícios fiscais para a empreiteira; 

– Aumento da linha de crédito junto ao BNDES para Angola, país com o qual a empresa tinha 

relações comerciais; 

– Interferência em licitações da Petrobras para aquisição de 21 navios sonda para exploração da 

camada pré-sal; 

– Favorecimento de negócios envolvendo programa de desenvolvimento de submarino nuclear 

(Prosub). 

 As investigações a partir dos documentos apreendidos no “setor de Operações 

Estruturadas” da Odebrecht, responsável por realizar os pagamentos indevidos para diversos 
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beneficiários, resultaram em de mandados de busca e de condução coercitiva para vários 

envolvidos no curso das investigações da operação Lava Jato. 

 Os acontecimentos que levaram a Odebrecht à crise institucional e legal que se viu 

publicamente, reforçam a necessidade de se ter setores de compliance bem estruturados e 

efetivos nas empresas, como bem assinalam Santos Júnior e Petian (2018, p.184-191): 

 
A adoção de práticas de boa-fé, probidade e moralidade não está amparada 
primeiramente em prescrições legais, mas no espírito daqueles que agindo desta 
forma julgam fazer o bem, sem lesar a outrem. O combate a práticas ilícitas, 
portanto, como decorrência de ordem lógica, não deve advir primordialmente 
das leis, mas da criação de um ambiente culturalmente propício à integridade. 
(...) 
Se a corrupção mina a confiança na democracia, a criação de uma cultura da 
integridade reforça os lações da sociedade com o Estado e o futuro das 
instituições. 
 

  Uma boa sugestão para começar a estruturação de um programa de integridade 

institucional é a leitura dos dez mandamentos da ética empresarial, segundo Antonik (2016, 

p.226-239): 

1. Não divulgarás propaganda enganosa ou amoral: a propaganda deve ser ética, moral e 

fidedigna à realidade do produto ou serviço sob pena da empresa cair em descrédito junto aos 

clientes. 

2. Não assediarás sexualmente: a empresa sempre será responsável pelo ato, devendo adotar 

as medidas cabíveis para coibir esse crime. 

3. Não coagirás pessoas: na mesma linha do crime de assédio sexual, a coação ou 

constrangimento é crime tipificado em lei, e é inadmissível em uma empresa socialmente 

responsável. 

4. Não apadrinharás o mau desempenho, os amigos ou os parentes: banido no serviço público, 

ainda é muito comum na iniciativa privada, e muitas vezes está ligado a baixos desempenhos, 

ineficiência administrativa e quebra da ordem hierárquica. 

5. Tratarás os colaboradores com respeito: somos todos seres humanos e devemos ser 

respeitados como tal. Além disso um ambiente de trabalho saudável é mais produtivo. 

6. Demitirás os gerentes arrogantes e soberbos: esse tipo de comportamento pode 

comprometer o ambiente de trabalho criando estresse entre os funcionários.  

7. Honrarás os clientes: boas práticas contribuem para a construção da identidade ética da 

empresa. 

8. Não subornarás agentes públicos ou compradores dos seus produtos ou serviços: as 

empresas devem criar programas antissuborno como forma de reafirmar seus valores éticos e 
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responsabilidades. 

9. Não poluirás ou cometerás sacrilégios contra o meio ambiente: uma posição consciente 

reflete ética, organização, eficiência, confiabilidade e responsabilidade.  

10. Lucrarás como consequência da sua capacidade: o lucro é quase sempre consequência de 

uma administração eficiente. 

 Como o autor bem destaca nada mais importante para uma empresa do que manter sua 

integridade (ANTONIK, 2016, p.46): 

 
A ética empresarial traduz a filosofia e os objetivos fundamentais de um 
negócio. Uma companhia tem como objetivo trazer o máximo de retorno sobre 
os investimentos dos acionistas. Caso abra mão dos lucros, ela estará traindo a 
confiança da missão que lhe foi delegada. Do mesmo modo, o corpo gerencial 
dessa firma, respeitados os limites fixados por ela mesma e, principalmente, o 
regramento estabelecido na lei, deve, na sua tarefa de gestão maximizar os 
retornos. 
Entretanto, os executivos devem conter seus instintos e ter em mente que o 
excesso de ambição e a visão do lucro imediatista prejudicam a empresa em 
longo prazo. Além de produzir resultados, um gerente socialmente responsável 
precisa manter a responsabilidade fiduciária, não só com os acionistas, mas 
também com os fornecedores, cliente e, principalmente, com o governo. É este 
conceito que torna a tarefa do gesto um desafio: não basta obter lucro, ele 
precisa ser “limpo”. 
 

  Nesse ponto é interessante observar que tais programas não podem, sob qualquer 

circunstância permanecer como letra morta, sob pena de comprometimento de toda a 

reputação da empresa.  

 No epílogo de seu livro Confiar e Servir, Emílio Odebrecht, afirma a importância de se 

observar a responsabilidade empresarial com a sociedade (ODEBRECHT, E., 2007, p.3): 

 
A essência de nossa filosofia empresarial pode ser resumida a duas palavras: 
confiar e servir. Confiar nas pessoas e praticar o autêntico espírito de servir – 
aos clientes e às comunidades em que estamos presentes. Este tem sido a chave 
para o êxito de nossas empresas e pode ser também um caminho para as que 
pretendem se desenvolver com responsabilidade empresarial e compromisso 
com a sustentabilidade.  
 

  De fato, o executivo do grupo Odebrecht, cita o modelo de governança corporativa de 

suas empresas como um princípio e fator determinante na perpetuação da empresa, afirmando 

a necessidade de observância de regras claras e transparentes na gestão de negócios 

(ODEBRECHT, E., 2007, p.88). 

 Em outro ponto, ele afirma que a responsabilidade social é um fator intrínseco à 

existência de uma organização empresarial que se compromete com a sobrevivência, o 

crescimento e a perpetuidade de suas empresas, assim como, com a satisfação de seus clientes 
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e acionistas, a contribuição para o crescimento quantitativo e qualitativo dos países onde atua 

e a preservação do meio ambiente (ODEBRECHT, E., 2007, p.69). A se ter como premissas 

verdadeiras as afirmações feitas pelo mesmo, é incompreensível tudo o que se revelou como 

prática no decorrer das investigações da Lava Jato. 

 Por outro lado, no mesmo livro, podemos observar alguns ensinamentos que levantam 

dúvidas sobre a real crença nos valores defendidos pela empresa, por exemplo, quando aquele 

autor defende a necessidade de se influenciar os rumos da nação, por meio da criação de 

oportunidades de diálogo com lideranças políticas no poder (ODEBRECHT, E., 2007, p.23).  

Em tese essa influência se daria por processos de educação de gestores públicos por 

executivos maduros e experientes em seus ramos de atuação. Contudo, a simples ideia de 

estabelecimento de um relacionamento tão íntimo, entre os agentes públicos e privados, soa 

estranha, principalmente quando lembramos que no mesmo trecho o autor destaca que liderar 

é uma reforma do Estado é um dever das elites brasileiras (ODEBRECHT, E., 2007, p.23). É 

interessante observar que em diversas passagens de seu livro, Emílio Odebrecht revela sua 

visão sobre o papel do Estado, que deveria ser o de garantir os direitos básicos, como saúde e 

educação, devendo ausentar-se da atividade empresarial, em razão inclusive de sua 

incapacidade para fazê-lo, destacando algumas iniciativas vem sucedidas como ilhas de 

competência, ou seja, casos isolados, como o da Petrobras, da Embraer e Fiocruz 

(ODEBRECHT, E., 2007, p.20).  

 Norberto Odebrecht também buscou ao longo da vida reafirmar seus conceitos por 

meio da publicação de diversas obras literárias. Em seu conjunto de livros Sobreviver, Crescer 

e Perpetuar, encontramos um verdadeiro manual de como gerir a empresa (ODEBRECHT, N., 

2010, passim). Perpetuar aliás é um dogma sempre presente no grupo. Como veremos no 

próximo ponto, no decálogo que constitui a declaração anticorrupção da empresa, o décimo 

item diz respeito justamente à perpetuação da empresa. Por melhores que tenham sido os 

resultados, é preciso superá-los, hoje, amanhã e sempre (ODEBRECHT, N., 2010, p.20). 

Vejamos esses conceitos nas palavras daquele autor (ODEBRECHT, N., 2010, p.29-30): 

 
É preciso ficar claro que a responsabilidade social dos Integrantes da 
Organização consiste em promover a contínua geração de riquezas morais e 
materiais, em benefício do Cliente, dos Usuários, das Comunidades nas quais 
estão inseridos, bem como dos Acionistas e deles mesmos. 
Isso só ocorrerá na medida em que for assegurada a produtividade, a liquidez, a 
imagem e a consequente rentabilidade da Organização; ou seja, sua 
sobrevivência. 
Garantida a sobrevivência, será possível promover o crescimento saudável; isto 
é, orgânico, harmônico e equilibrado, por meio do permanente reinvestimento 
dos resultados disponíveis em seu Caixa e da integração de sucessivas gerações 
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de novos e melhores Empresários. 
Sucessivas gerações graças às quais a Organização continuará a trilhar o rumo 
da perpetuidade. 
Conforme se vê, sobreviver, crescer e perpetuar é a palavra de ordem por meio 
da qual os Integrantes da Organização Odebrecht exercitam, na prática, sua 
responsabilidade social. 
 

 Essa busca persistente pela perpetuação da empresa abre o questionamento sobre até 

que ponto o modelo de parcerias estabelecidos lá atrás, na época da fundação da empresa, não 

serviu de modelo para as formas de corrupção que foram identificadas no curso das 

investigações da operação Lava Jato. É curioso observar que a rígida disciplina pregada pelo 

fundador da empresa em seus ensinamentos, resultou na criação de todo um setor próprio para 

pagamento de propinas dentro da empresa, denominado Departamento de Operações 

Estruturadas (DEPARTAMENTO..., 2017, p.2), criado formalmente em 2007 e integrado, 

inclusive no organograma da empresa (DEPARTAMENTO..., 2017, p.1). Vejamos a seguir 

uma ilustração do Portal G1 que explica o fluxo da corrupção na empresa 

(DEPARTAMENTO...,, 2017, p.1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Como vemos acima, o sistema funcionava basicamente da seguinte forma 

(DEPARTAMENTO..., 2017, p.2): 

1. A empresa reservava sempre uma parte do dinheiro dos contratos com a administração 

pública, que era gerenciada pelo Departamento de Operações Estruturadas, vulgarmente 

Figura 3 
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chamado de “departamento de propinas”; 

2. Esse dinheiro que era reservado pela empresa era posteriormente distribuído a políticos, de 

acordo com as solicitações recebidas e os interesses da empresa; 

3. A empresa recebia benefícios de seus parceiros políticos, de forma direta, como na 

obtenção de contratos, ou de forma indireta, como na aprovação de leis de seu interesse. 

Emílio Odebrecht, em acordo de delação premiada, afirmou que existia uma regra: ou 

não contribuía para ninguém, ou contribuía para todos (DEPARTAMENTO..., 2017, p.2). A 

contribuição em questão refere-se às doações em campanhas políticas. O empresário disse 

ainda que, esse sistema de favorecimento aos políticos era institucionalizado na empresa há 

pelo menos três décadas (DEPARTAMENTO..., 2017, p.2). Embora a empresa tenha 

conseguido tirar vantagem do esquema de corrupção montado, já que conseguiu efetivamente 

assinar grandes contratos com o poder público, como já mencionamos anteriormente, ela 

também pagou um preço elevado pela contaminação de suas atividades empresariais com a 

corrupção. Teve sua imagem pública manchada, suas atividades comprometidas e parte de 

seus recursos destinados ao pagamento de multas bilionárias, no Brasil e no exterior. 

 

3.3 DO RENASCIMENTO DA EMPRESA 

 

Em julho de 2016 a Odebrecht divulgou sua declaração anticorrupção, conforme 

assinala Marcelo Zenkner (2018, p.111-112): 

1. combater e não tolerar a corrupção em quaisquer de suas formas, inclusive extorsão e 

suborno; 

2. dizer não, com firmeza e determinação, a oportunidades de negócio que conflitem com este 

compromisso; 

3. adotar princípios éticos, íntegros e transparentes no relacionamento com agentes públicos e 

privados; 

4. jamais invocar condições culturais ou usuais do mercado como justificativa para ações 

indevidas; 

5. assegurar transparência nas informações sobre a Odebrecht, que devem ser precisas, 

abrangentes e acessíveis e divulgadas de forma regular; 

6. ter consciência de que desvios de conduta, sejam por ação, omissão ou complacência, 

agridem a sociedade, ferem as leis e destroem a imagem e reputação de toda a Odebrecht; 

7. garantir, na Odebrecht e em toda a cadeia de valor dos negócios, a prática do sistema de 
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conformidade, sempre atualizado com as melhores referências; 

8. contribuir individual e coletivamente para mudanças necessárias nos mercados e nos 

ambientes nos quais possa haver indução a desvios de conduta;  

9. incorporar nos programas de ação dos integrantes avaliação de desempenho no 

cumprimento do sistema de conformidade; 

10. ter convicção de que este compromisso nos manterá no rumo da sobrevivência, do 

crescimento e da perpetuidade. 

  Segundo Zenkner (2018, p.111) as declarações anticorrupção têm o intuito de tornar 

público para toda a sociedade, em especial para corruptos e corruptores, de que as condutas 

ilícitas até ali praticadas não serão toleradas pela alta cúpula da empresa. 

A Odebrecht firmou em dezembro de 2016, acordo de leniência no âmbito da operação 

Lava Jato, comprometendo-se a revelar fatos ilícitos apurados internamente, praticados na 

Petrobras e em diversas esferas de poder, relacionados a políticos do governo federal, 

estaduais e municipais, comprometendo-se também a parar totalmente com a prática de tais 

ilícitos e adotar medidas de controle interno para evitar sua repetição no futuro. 

Também em dezembro de 2016, a empresa anunciou a assinatura de acordo um com o 

Ministério Público Federal do Brasil, com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e 

com a Procuradoria-Geral da Suíça para resolução da investigação sobre a participação da 

empresa na realização de atos ilícitos praticados em benefício das empresas pertencentes ao 

grupo econômico, como bem explica a própria empresa em sua página na internet 

(ODEBRECHT, 2014a, p.23).   

 Uma das medidas assumidas como obrigação nos acordos firmados no Brasil e nos 

Estados Unidos da América, é a instituição de um sólido programa de compliance, com a 

contratação de um monitor de compliance, pelo prazo de até três anos, que será pago pela 

empresa, sob a supervisão do Ministério Público Federal e pelo Departamento de Justiça dos 

Estados Unidos da América. Além disso, em conjunto com a Braskem S/A, a Odebrecht 

pagará 3,5 bilhões de dólares como compensação e punição pelos danos causados 

(VERÍSSIMO, 2017, p.170-172). As medidas impostas às empresas reforçam a importância 

da observância das normas de compliance no âmbito empresarial. 

 O Conselho de Administração da Odebrecht S.A., criou o Conselho Global, em 

reforço às iniciativas de governança empresarial, buscando estabelecer diretrizes para uma 

atuação ética, íntegra e transparente, enquanto a holding Odebrecht S.A. revisou o seu modelo 

empresarial. Nesse processo as empresas do grupo passam a ter mais autonomia e adotar 
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novas estratégias, incluindo a mudança de algumas marcas. A Odebrecht Óleo e Gás, por 

exemplo, passou a se chamar Ocyan (ODEBRECHT, 2014a, p.25). Além disso, a empresa 

renovou o seu Conselho de Administração, incluindo conselheiros independentes, contratados 

externamente, com a finalidade de garantir maior diversidade na composição do conselho. 

 A marca Odebrecht em si foi remodelada para OEC - Odebrecht Engenharia e 

Construção, com uma nova identidade visual. Segundo a empresa essas mudanças refletem 

sua Jornada da Transformação (ODEBRECHT, 2014a, p.25). Dessa forma, a empresa busca 

sua redenção, mudando de rosto, e buscando estruturar seu setor de governança corporativa, 

com a finalidade de se reinventar e voltar a crescer. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

CONCLUSÃO 

 

No primeiro capítulo apresentamos os principais conceitos doutrinários referentes ao 

instituto do compliance, assim como, as normas legais em vigor no país que preveem sua 

aplicação. Podemos afirmar que o estudo da implementação de normas de compliance e 

governança empresarial no Brasil, constitui um tema extremamente complexo e relativamente 

novo na doutrina nacional. Embora tenham sido encontrados bons autores sobre o assunto, o 

tema ainda não ganhou um lugar de destaque na agenda literária pátria. Dessa forma, 

acreditamos ter apresentado de forma fundamentada os conceitos normativos de compliance, 

assim como, a legislação que dá suporte às normas de integridade no país. Nesse aspecto, é 

certo afirmar que a publicação da Lei n.º 12.846/2013, a Lei Anticorrupção, constitui um 

marco legal fundamental para o combate às práticas nocivas de infração à lei que afetam as 

relações entre poder público e empresários. Contudo, acreditamos que ainda haja espaço para 

uma maior regulação das práticas empresariais no país. 

 No segundo capítulo, buscamos apresentar de uma forma que fosse ao mesmo tempo 

objetiva, eis que o tema ali comentado é demasiado extenso por si só, e detalhada, porque as 

informações apuradas eram muito ricas em seu conteúdo, dificultando a depuração de dados. 

A operação Lava Jato mereceu um destaque todo especial no contexto desse trabalho, porque 

é sem dúvidas um divisor de águas na forma de se combater a corrupção no Brasil. A 

quantidade de altos executivos e altas autoridades públicas e políticas que foram alvo de 

investigações na operação, ou mesmo, que foram presas em decorrência do trabalho das 

autoridades, é sem igual. Assim, foram apresentados os resultados da operação denominada 

Lava Jato, informando desde sua origem, à forma de atuação dos agentes financeiros que 

participaram ativamente do processo de lavagem de dinheiro, os chamados “doleiros”, 

passando pelo resumo das 61 fases já realizadas pela Polícia Federal. Ainda nesse capítulo, 

abordamos o problema da corrupção sistêmica no país, apresentado um relevante estudo da 

Universidade de São Paulo sobre redes de corrupção desde a redemocratização do país na 

década de 80, o que nos fez lembrar, infelizmente, de como esse fenômeno é antigo no Brasil. 

 Em seguida apresentamos algumas críticas à forma de atuação da operação Lava Jato, 

ressaltando desde já, que não se trata de afirmar uma oposição àquela operação, que sem 

dúvida nenhuma desempenhou um papel importante no combate à corrupção no país, mas tão 

somente, apontar alguns resultados negativos decorrentes do modo de condução da operação. 

A forma escolhida para a condução das investigações, com o uso intenso da divulgação de 
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informações na mídia e o tratamento severo dado às empresas, com o bloqueio de recursos e a 

suspensão de atividades, por exemplo, acabou denegrindo demasiadamente as empresas 

investigadas e sufocando-as ao ponto de promoverem demissões em massa e uma forte 

retração econômica, decorrente do comprometimento das atividades no setor de infraestrutura, 

já que a grande maioria das empresas afetadas pelas investigações eram grandes construtoras, 

prestadoras de serviço ao poder público, em diversas esferas. O que questionamos nesse 

ponto, é que entendemos que talvez pudessem ter sido adotadas medidas menos danosas às 

empresas, como a não suspensão de atividades e contratos ou o bloqueio de contas, por 

exemplo, com o objetivo de resguardar os postos de trabalho de pessoas que não tinham 

nenhuma relação direta com as práticas de corrupção, mas se viram prejudicadas com a perda 

de seus empregos. Afinal, sem empresas, não há empregos. 

 No terceiro capítulo apresentamos os dados mais específicos relativos ao grupo 

Odebrecht que recebeu destaque nesse estudo porque foi com certeza, um dos mais afetados 

pelas investigações da operação Lava Jato. Além disso, é preciso lembrar que se trata de um 

grupo empresarial nacional com mais de setenta anos de existência, que sempre foi um 

símbolo de sucesso e excelência empresarial no país, exportando para o mundo seu 

conhecimento e técnica. Assim, é acima de tudo, lamentável ver essa verdadeira instituição 

nacional, ruir em decadência, enlameada pela sujeira da corrupção institucionalizada, com o 

neto de seu fundador condenado por corromper políticos e agentes públicos em troca de 

favores e contratos. A empresa tenta agora, após firmar acordos com as autoridades nacionais 

e estrangeiras, se erguer, modificando seu nome e sua imagem, ação que esperamos 

sinceramente, seja bem-sucedida.  

 Ao final desse estudo, esperamos ter contribuído, ainda que minimamente, para o 

debate sobre o tema do compliance e sobre a necessidade da criação de programas efetivos de 

integridade nas empresas. Podemos concluir que é certo que apenas a positivação de regras 

gerais que estimulem o compliance, não será suficiente para alterar a conduta das empresas. É 

preciso também que a cultura interna desses grupos seja modificada. Acreditamos que nesse 

sentido, a operação Lava Jato, desempenhou um papel importante, porque pela primeira vez 

na história nacional, vimos pessoas muito influentes, antes consideradas intocáveis, serem 

presas e condenadas por seus crimes. A essas pessoas, esperamos que reste a lição de que o 

crime não compensa.     

 Dessa forma, entendemos que seja correto afirmar que no direito nacional temos à 

disposição das empresas instrumentos normativos que estimulam a implementação de 
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programas de integridade, com práticas de governança e compliance. Contudo, até o momento 

esses mecanismos não se mostraram efetivos, uma vez que mesmo previstos na legislação, 

ficaram restritos à letra fria da lei. Embora muitas empresas ostentassem códigos de ética 

internos, como no caso da própria Odebrecht, cujo fundador e descendentes se preocuparam 

em formalizar suas crenças por meio da publicação de diversos livros descrevendo a chamada 

Tecnologia Empresarial Odebrecht – TEO, que afirma a importância da integridade do 

processo empresarial, as investigações da operação Lava Jato, demonstraram que na prática 

essas crenças e valores institucionais não foram executados, resultando em meras peças de 

propaganda. 

   Outra hipótese que acreditamos ter confirmado é de que havia uma certeza da 

impunidade, tanto do lado dos empresários envolvidos, quanto do lado dos agentes políticos. 

Prova disso é o chamado Departamento de Operações Estruturadas da Odebrecht, criado para 

gerenciar o sistema de pagamento de propinas e fraudes, e que chegou inclusive a figurar 

oficialmente no organograma da empresa. Da mesma forma, o fato de que mesmo após a 

operação Lava Jato ter sido iniciada, as práticas de corrupção continuarem ocorrendo 

conforme demonstraram as diversas fases da operação que se seguiram, também demonstra 

que os participantes dos esquemas de corrupção não temeram ser pegos. 

 Por outro lado, as condenações de grandes empresários, como ocorreu com o ex-

Diretor Presidente da Organização Odebrecht, Marcelo Odebrecht, que chegou a cumprir 

cerca de dois anos de prisão, encontrando-se no momento em prisão domiciliar, além do 

pagamento de pesas multas pela empresa, assim como, a prisão de nomes de destaque na 

política nacional, como o ex-Governador do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, ou do 

ex-Presidente Luís Inácio Lula da Silva, ambos ainda presos, chocou a nação. Esses fatos 

negaram a crença na certeza da impunidade, o que esperamos que resulte na mudança de 

atitude por parte de empresários e políticos.  

 Contudo, voltamos a ressaltar que, é vital para nossa sociedade que seja promovida 

uma mudança cultural e educacional no país, de modo a formar futuras gerações, que 

repudiem naturalmente as práticas de corrupção, reafirmando os valores de honestidade e 

respeito ao patrimônio público. Assim, concluímos nossa análise, esperando ter contribuído 

para o debate sobre a importância do combate à corrupção, por meio da implementação 

efetiva do instituto do compliance.   
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