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RESUMO 

Esta dissertação tem por objetivo realizar um estudo de caso da Operação Lava 
Jato, buscando analisar os fatores que contribuíram para o surgimento e 
desenvolvimento das investigações, a partir de um olhar sistêmico do Brasil 
enquanto semiperiferia do sistema-mundo. Demonstramos que o combate à 
corrupção se intensificou no final do século passado, por meio da consolidação de 
uma agenda internacional, que resultou na assinatura de diversas convenções 
internacionais, que viabilizaram a criação e aprimoramento de técnicas de combate 
à corrupção no Brasil. No cenário interno, discutimos como a atuação do Ministério 
Público e da mídia foram determinantes para o desenvolvimento da Lava Jato. 
Trata-se de uma abordagem no âmbito do Direito e da Sociologia, cuja metodologia 
consistiu na elaboração de uma pesquisa descritiva e analítica, a partir do estudo da 
Operação Lava Jato, realizada por meio da coleta de dados de documentos oficiais 
e entrevistas com representantes dos órgãos responsáveis pelas investigações.  

 

 

Palavras-chave: Corrupção; Combate à Corrupção; Operação Lava Jato. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This research is a study case of “Lava Jato Operation”, seeking to analyze the 
factors that contributed to investigations emergence and development, from a 
systemic view of Brazil as a world-system semi-periphery country. We demonstrate 
that the fight against corruption has been intensified at the end of the last century, 
through the consolidation of an international agenda, resulting in the signing of 
several international conventions, which enabled the creation and improvement of 
anti-corruption techniques in Brazil. In internal field, we discuss how the Public 
Ministry acting and media were decisive for Lava Jato development. It is a Law and 
Sociology approach, which methodology consisted in a descriptive and analytical 
research, based on the study of “Lava Jato Operation”, conducted by collecting data 
from official documents and interviews with representatives of agencies responsible 
for investigations. 

 

Keywords: Corruption; Corruption Fighting; Lava Jato Operation. 
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INTRODUÇÃO 

 

O combate à corrupção tem sido um dos principais temas na pauta de 

discussões dos brasileiros nos últimos anos. A Operação Lava Jato promoveu 

grandes mudanças no campo político brasileiro, levando a ascensão de uma 

pseudonova ideologia política e ao enfraquecimento de outros grupos políticos, até 

então muito influentes no cenário brasileiro. Em razão disso, nos interessamos em 

investigar a conjuntura que viabilizou o surgimento e desenvolvimento da Lava Jato 

e seus impactos no Brasil. 

Essa dissertação é estruturada em três capítulos. No primeiro capítulo, 

elucidamos algumas perspectivas teóricas sobre o tema, evidenciando os diversos 

sentidos que o vocábulo “corrupção” pode admitir. Além disso, realizamos uma 

análise de teorias acerca do desenvolvimento político brasileiro, levando em 

consideração aspectos culturais e institucionais que possam contribuir para o estudo 

da relação entre agentes públicos e privados. A partir dessa análise é possível 

refletir se a corrupção seria genuinamente um problema brasileiro e qual é a sua 

relação com o contexto histórico internacional, desde o século XVI.  

Na sequência do primeiro capítulo, analisamos certas teorias que 

elucidam o impacto da corrupção no desenvolvimento econômico, para, em seguida, 

estudarmos o papel das instituições e sua relação com o comportamento dos atores 

públicos e privados. Fazemos um estudo de teorias desenvolvidas no âmbito da 

sociologia, economia, política e direito que nos ajude a entender o papel da cultura 

política e do modus operandi das instituições na ocorrência do fenômeno da 

corrupção.  

No segundo capítulo, direcionamos nossa análise na teoria da 

dependência, na teoria do sistema-mundo e na teoria da colonialidade do poder, 

para entendermos a dinâmica através da qual o Brasil, enquanto país semiperiférico 

do sistema-mundo capitalista, ainda é submetido a pressões internacionais de 

países dominantes.  

A partir das teorias acima, explicamos que o combate à corrupção surge 

em um contexto de crise capitalista, iniciada com os choques do petróleo, na década 

de 1970, a partir de um movimento de países como EUA e instituições internacionais 
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poderosas. No âmbito internacional, a corrupção passa a ser encarada como um 

problema que afeta a economia e que enseja liberalização e desregulação de 

mercados (IVANOV, 2007, p.37-38). Dessa forma, passou-se a disseminar o 

discurso segundo o qual, para combater a corrupção, seria necessário reduzir o 

papel do Estado. 

Com isso, formou-se uma agenda global de combate à corrupção no final 

do século passado que decorreu, sobretudo, de uma forte pressão dos EUA, após a 

Guerra Fria, e tinha origem em interesses econômicos e de segurança. Juntaram-se 

a essa pauta mundial, organizações como BM e FMI com o objetivo de consolidarem 

a sua relevância no cenário internacional, além de ONGs e outras agências, que 

visavam obter maior notoriedade. 

Nesse ambiente, o Brasil ratifica algumas convenções internacionais que 

implicaram mudanças em nosso ordenamento jurídico, endurecendo o combate à 

corrupção, como veremos no terceiro capítulo, a partir do qual, fazemos uma 

contextualização da Operação Lava Jato, apontando sua origem, desdobramentos e 

dinâmica delitiva, pontuando um rol de fatores que colaboraram para que as 

investigações se expandissem e alcançassem a magnitude que alcançou a 

Operação nos dias atuais.  

Para delimitar nosso estudo, elegemos algumas categorias de análise 

para exame. Discutimos o papel que as convenções internacionais de combate à 

corrupção exerceram para a criação e aprimoramento de técnicas utilizadas na Lava 

Jato. Além disso, discorremos sobre a influência que o Ministério Público exerceu 

através do seu poder investigativo no desenvolvimento da Operação, que foi 

garantido com o arquivamento da PEC 37, ocorrido sob a forte mobilização popular 

das manifestações de 2013. Na sequência, comparamos os desenhos institucionais 

da Itália e do Brasil, levantando semelhanças que possibilitaram o desenvolvimento, 

respectivamente, nesses países, da Operação Mãos Limpas e da Operação Lava 

Jato, com o objetivo de apontar os impactos desta última no Brasil, em cotejo com 

os da primeira, na Itália. Por fim, debatemos o poder da mídia em direcionar a 

opinião pública, a partir da divulgação de casos de corrupção no Brasil, o que pode 

criar uma espécie de obsessão pelo combate à corrupção, ofuscando a visão da 

sociedade para outros problemas graves que estão longe de ter solução em nosso 

país. 
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Dessa forma, nossa pesquisa tenta responder à seguinte questão: Em 

qual contexto surge e se desenvolve a Operação Lava Jato? Para responder a 

essa pergunta, fazemos uma análise do Brasil entendendo que o desenvolvimento e 

a formação do nosso Estado e de nossa cultura política institucional, de certa forma, 

foi – e ainda é – afetado por pressões e constrangimentos de países centrais e 

instituições internacionais poderosas, bem como por uma herança de uma 

colonização realizada por elites oligárquicas, por meio da exploração de nossas 

riquezas naturais, da escravidão e de relações perniciosas entre a coisa pública e o 

privado. 

Nosso objetivo geral é analisar o contexto dos fatores que contribuíram 

para o surgimento e desenvolvimento da Operação Lava Jato, com enfoque no 

papel das instituições e sua relação com a cultura política do país, a partir da análise 

do Brasil como país semiperiférico do sistema-mundo capitalista. Dentre os 

objetivos específicos, estão:  

• Realizar uma análise do desenvolvimento histórico de nossa cultura política, 

esclarecendo conceitos como privatismo, patrimonialismo, capitalismo 

burocrático, clientelismo, entre outros;  

• Examinar teorias institucionalistas para analisar a relação entre instituições e 

cultura política;  

• Analisar teorias que indiquem a condição do Brasil como país semiperiférico; 

• Verificar de que forma o combate à corrupção se relaciona com a dinâmica de 

globalização do capitalismo mundial;  

• Analisar fatores estruturais no combate à corrupção, a nível internacional e 

nacional, que contribuíram para o desenvolvimento da Operação Lava Jato; 

• Analisar o impacto das convenções internacionais de combate à corrupção na 

criação e aprimoramento de técnicas jurídicas utilizadas na Operação Lava 

Jato; 

• Discutir a atuação do Ministério Público nas investigações contra a corrupção; 

• Debater os impactos políticos da Operação Lava Jato no Brasil, em cotejo 

com os da Operação Mãos Limpas na Itália; 

• Refletir sobre o papel da mídia na cobertura da Lava Jato; 

• Realizar um levantamento de documentos oficiais e peças jurídicas para 

contextualizar nossa pesquisa; 
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• Realizar entrevistas com representantes dos órgãos responsáveis pela 

Operação Lava Jato. 

A justificativa da pesquisa se dá em razão do tema que apresentamos 

mostrar-se atual, relevante e pertinente. A Operação Lava Jato continua em curso e 

são veiculados, frequentemente, novos escândalos de corrupção nos meios de 

comunicação, ao mesmo tempo em que o sofrimento da população aumenta pela 

falta de políticas públicas eficazes. 

É importante estudarmos o fenômeno da corrupção levando em conta as 

características peculiares da cultura política e da sociedade brasileira. É nesse 

ambiente que instituições políticas se formam e são instrumentalizadas para fins 

privativos de poucos grupos sociais. 

A relevância social do estudo sobre o combate à corrupção se dá em 

razão de nos encontrarmos mergulhados em uma grave crise econômica, que tem 

como reflexo a má gestão administrativa combinada com atos de corrupção 

praticados por agentes públicos em conluio com agentes privados.  

No que tange à importância científica da pesquisa, cabe esclarecer que, 

no Brasil, é necessário que se desenvolvam estudos que tratem da temática 

proposta nesta dissertação, tendo em vista que, nas últimas décadas, diversos 

escândalos de corrupção têm ocorrido em nossa política.  

A relevância científica de nossa dissertação reside, portanto, na análise 

dos fatores que podem explicar o surgimento e desenvolvimento da Operação Lava 

Jato. Desenvolvemos um estudo sobre o assunto, que aborda a corrupção em uma 

perspectiva não apenas punitiva, mas também levando em consideração fatores que 

explicam o porquê de o combate à corrupção ter se intensificado nas últimas 

décadas. 

Para tanto, a metodologia aplicada consistiu na realização de um estudo 

de caso sobre os fatores que explicam o desenvolvimento da Operação Lava Jato, a 

partir de uma pesquisa descritiva e, sobretudo, explicativa, identificando possíveis 

fatores que possam ser considerados relevantes para explicar o avanço da 

Operação. 
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Utilizamos preponderantemente o método dedutivo para a análise do 

problema, buscando sempre contextualizar dados universais para explicar questões 

específicas.  

Realizamos uma pesquisa bibliográfica, para identificar os debates 

teóricos a respeito do tema; uma pesquisa documental, sobretudo referente a 

documentos oficiais, denúncias, sentenças; entrevistas; e, subsidiariamente, o 

levantamento, para indicar dados quantitativos importantes para nosso estudo; 

sendo a unidade-caso a Operação Lava Jato. 
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1. Perspectivas teóricas sobre a corrupção 

 

1.1. O que pode se entender por corrupção? 

Como diversos outros vocábulos da língua portuguesa, o sentido da 

palavra corrupção se construiu ao longo da história. Etimologicamente, de origem do 

latim corruptĭo, podemos compreender, atualmente, que a corrupção traduz uma 

ideia geral de ruptura, de alteração da natureza de algum elemento, seja este físico, 

psicológico, ético, ou mesmo coletivo, como um regime político, a democracia ou o 

próprio interesse público. Segundo o dicionário Michaelis1, é possível se extrair seis 

significações para a corrupção.2 

cor·rup·ção 
1 Ato ou resultado de corromper; corrompimento, corruptela. 
2 Decomposição de matéria orgânica, geralmente causada por 
microrganismos; putrefação. 
3 Alteração das características de algo; adulteração. 
4 Degradação de valores morais ou dos costumes; devassidão, 
depravação. 
5 Ato ou efeito de subornar alguém para vantagens pessoais ou de 
terceiros. 
6 Uso de meios ilícitos, por parte de pessoas do serviço público, para 
obtenção de informações sigilosas, a fim de conseguir benefícios 
para si ou para terceiros. 
ETIMOLOGIA: lat. Corruptĭo.3 

No meio acadêmico, sobretudo ao longo do século XX, várias definições 

foram criadas para o termo corrupção. No entanto, houve uma grande dificuldade 

em se chegar a um consenso acerca da palavra e, consequentemente, a um 

conceito que fosse universalmente aplicável. O grande obstáculo para se alcançar 

uma definição consensual entre os diversos estudiosos sobre o tema resulta da 

 
1 Dicionário online Michaelis: <http://michaelis.uol.com.br/> Acesso em: 28 ago. 2018 
 
2 Segundo Heidenheimer e Johnston (2002, p.6-7):  
The OED [Oxford English Dictionary] categorizes the nine meanings of corruption as follows: 

1. Physical – for example, “the destruction or spoiling of anything, especially by disintegration or 
by decomposition with its attendant unwholesomeness and loathsomeness; putrefaction” 

2. Moral – the “political” definition already given comes under this category. Another definition in 
this category is: “a making or becoming morally corrupt; the fact or condition of being corrupt; 
moral deterioration or dacay; depravity.” 

3. The perversion of anything from na original state of purity – for example, “the perversion of na 
institution, custom, and so forth from its primitive purity; an instance of this perversion”.  

 
3 Segundo Leonardo Boff (2014, p.17), “antes de se falar em pecado original, a tradição cristã dizia 
que o ser humano vive numa situação de corrupção. Santo Agostinho explica a etimologia: corrupção 
é ter um coração (cor) rompido (ruptus) e pervertido”. 

http://michaelis.uol.com.br/
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ampla gama de atos que podem ser considerados corrupção, como “trapaça, 

velhacaria, logro, ganho ilícito, desfalque, concussão, falsificação, espólio, fraude, 

suborno, peculato, extorsão, nepotismo e outros”, como nos mostra Zani Andrade 

Brei (1996, p.64-65). Dessa forma, concebe-se como corrupção, desde pequenos 

delitos praticados por agentes no exercício de alguma função, até grandes 

esquemas organizados por grupos compostos por agentes públicos e privados.  

No entanto, apesar das divergências em torno do conceito de corrupção, 

Heidenheimer e Johnston (2002, p.7) reúnem as principais definições sobre 

corrupção em três conjuntos, relevantes para a nossa análise: o grupo de definições 

centradas na noção de cargo público, de mercado e de interesse público.  

O primeiro conjunto de definições inclui um grande número de cientistas 

sociais, que utilizam o termo corrupção a partir de definições ligadas ao 

(des)cumprimento de deveres funcionais de cargos públicos. Como exemplo, Joseph 

Nye (2002, p.284) afirma que a corrupção ocorre quando há um desvio, em 

detrimento de uma função pública. Isso pode acontecer por comportamentos como 

suborno, nepotismo ou apropriação indébita de recursos públicos. Para Nye, não 

são levados em consideração, no conceito de corrupção, aspectos morais ou o grau 

de violação ao interesse público.  

Por outro lado, há ainda segundo Heidenheimer e Johnston (2002, p.8), 

um segundo grupo de definições que analisam a corrupção a partir do mercado. 

Nessa perspectiva, Nathaniel Leff (2002, p. 307-308) afirma que a corrupção 

burocrática possui diversos efeitos deletérios sobre o desenvolvimento econômico, 

sobretudo de países em desenvolvimento. A corrupção atua como uma influência 

extralegal na implementação e formulação de políticas públicas. 

Por considerarem as definições centradas na ideia de cargo público muito 

restritas e, ao mesmo tempo, as definições tomadas a partir do mercado muito 

amplas, um terceiro grupo de cientistas sociais, segundo Heidenheimer e Johnston 

(2002, p.8-9), passou a definir o termo corrupção a partir da noção de interesse 

público. Neste caso, tomando por base o que afirma Juarez Guimarães (2012, 

p.147), a definição de corrupção pode mudar de acordo com o que se estabelece 

como interesse público em cada organismo político. 
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Já na história brasileira, o termo “corrupção” nem sempre foi utilizado para 

designar atos de transgressão funcional de agentes públicos ou de violação ao 

interesse público. Por termos sido uma colônia de exploração de Portugal e por 

nossa atividade econômica estar voltada ao mercado internacional e aos interesses 

da Coroa Portuguesa, não havia sentido em se falar de interesse público, mas sim, 

de interesse da metrópole. Dessa forma, o emprego da palavra corrupção no 

período colonial, segundo Luciano Raposo Figueiredo (2012, p.178), referia-se a 

algo próximo de um sentido de “deteriorização material e moral” (sic). A corrupção 

não estava atrelada a ilicitudes praticadas por ocupantes de cargos régios, que eram 

bastante comuns. 

Nos últimos anos de Império, começa a se manifestar uma mudança 

semântica do vocábulo corrupção. Sobretudo a partir de 1880, quando surgem 

diversos escândalos que desestabilizam o regime imperial, o termo corrupção passa 

a representar uma ideia ligada “ao ato de corromper”, segundo Lilia Moritz Schwarcz 

(2012, p.191-192). No entanto, as acusações de corrupção direcionadas ao Império 

e ao período da Primeira República, apontam para a deterioração dos regimes 

políticos, e não a práticas de seus agentes. Nesta linha de raciocínio, os 

republicanos apontavam o regime imperial como corrupto, assim como os 

responsáveis pela Revolução de 1930 alegavam que a primeira República era um 

regime corrompido. Dessa forma, “corruptos eram os sistemas, monárquico ou 

republicano, por serem, na visão dos acusadores, despóticos, oligárquicos, e não 

promoverem o bem público”, como mostra José Murilo de Carvalho (2012, p.200-

201). 

Somente na segunda metade do século XX, ainda como aponta José 

Murilo de Carvalho (2012, p.200-201), a palavra corrupção passa a indicar um 

comportamento ilegal por parte de agentes públicos, estando ligada a um aspecto de 

moralidade dos indivíduos. Com isso, expulsando os agentes corruptos do governo, 

o sistema político voltaria à normalidade. Com esse discurso, a oposição de Getúlio 

Vargas, por exemplo, acusava o presidente de ter criado um “mar de lama” no 

governo. Assim ocorreu também na ocasião do Golpe Militar de 1964, com o 

discurso anticorrupção dos militares. Como indica Edson Nunes: 

Os políticos não eram censurados apenas porque eram considerados 
responsáveis pelo atraso do país nos anos que precederam a 
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Revolução de 30, já que representavam as oligarquias. Eram 
também vistos como aqueles que promoviam a redistribuição 
irresponsável e a corrupção na década de 50 e início dos anos 60, 
por causa de sua política eleitoral populista e demagógica (NUNES, 
1997, p.82). 

No campo jurídico, a palavra corrupção é empregada em diversos 

sentidos pelo nosso Código Penal (Decreto-Lei 2.848/40), tais como a adulteração 

de elementos físicos ou químicos, como a água, produtos alimentícios ou 

medicamentos, ou ainda como deturpação de valores, como a satisfação da lascívia 

de alguém, a partir da indução de menores de 14 anos. Em sua forma mais 

empregada, pode se referir a desvios éticos e funcionais por parte de agentes 

públicos e privados, em detrimento do interesse público, como no caso da aceitação 

ou oferta de vantagem indevida, por ou para funcionário público, com o objetivo de 

se obter algum benefício, como pode ser observado abaixo: 

Corrupção de menores  
Art. 218.  Induzir alguém menor de 14 (catorze) anos a satisfazer a 
lascívia de outrem: (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009) 
[...] 
Corrupção ou poluição de água potável 
Art. 271 - Corromper ou poluir água potável, de uso comum ou 
particular, tornando-a imprópria para consumo ou nociva à saúde: 
[...] 
Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substância 
ou produtos alimentícios (Redação dada pela Lei nº 9.677, de 
2.7.1998) 
Art. 272 - Corromper, adulterar, falsificar ou alterar substância ou 
produto alimentício destinado a consumo, tornando-o nociva à saúde 
ou reduzindo-lhe o valor nutritivo: (Redação dada pela Lei nº 9.677, 
de 2.7.1998) 
[...] 
Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto 
destinado a fins terapêuticos ou medicinais (Redação dada pela 
Lei nº 9.677, de 2.7.1998) 
Art. 273 - Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado 
a fins terapêuticos ou medicinais: (Redação dada pela Lei nº 9.677, 
de 2.7.1998) 
[...] 
Corrupção passiva 
Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou 
indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas 
em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal 
vantagem: 
[...] 
Corrupção ativa 
Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário 
público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício: 
[...] 
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Corrupção ativa em transação comercial internacional 
Art. 337-B. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, 
vantagem indevida a funcionário público estrangeiro, ou a terceira 
pessoa, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício 
relacionado à transação comercial internacional: (Incluído pela Lei nº 
10467, de 11.6.2002)  
[...] 

O conceito de corrupção a que nos vinculamos para o desenvolvimento 

desta dissertação não se limita apenas aos crimes tipificados como tal; a corrupção, 

por estar muitas vezes ligada aos chamados “crimes do colarinho branco”, ocorre 

através da prática de outros crimes, como, por exemplo, a fraude à licitação, a 

lavagem de dinheiro, evasão de divisas, entre outros. Na maioria dos casos, a 

corrupção é conexa a crimes de natureza econômica. Nesse sentido, nosso conceito 

de corrupção se liga a aspectos da macrocriminalidade, não se restringindo a 

pequenas práticas isoladas como simples subornos. Logo: 

No estudo da corrupção, incluem-se suborno, violações de ética, 
acumulação ilegal de bens, violação aos regulamentos de compras, 
nepotismo político, favoritismo, violação de financiamento de 
campanhas, lavagem de dinheiro, transações envolvendo drogas 
ilícitas, atividades no mercado negro, liberdade de informação e 
muitas outras questões (MCCOY; HACKEL, 2002, p.220, tradução 
nossa4). 

Constatamos que, atualmente, prepondera uma visão de corrupção 

associada a comportamentos individuais de agentes públicos e privados que, de 

alguma forma, ainda pouco ligada a aspectos de moralidade, aponta para o prejuízo 

da coletividade. Isso se evidencia nas comparações de quanto se deu como prejuízo 

decorrente de atos de corrupção e quanto se poderia investir com o dinheiro 

desviado.5  

Com o avanço de recursos tecnológicos e de mecanismos de auditoria 

contábil, a mensuração dos danos causados pela corrupção torna-se mais precisa. E 

isso, de certa forma, torna mais evidente os prejuízos causados pela corrupção e as 

oportunidades de investimentos que são perdidas com esse problema. Como 

 
4 “Within the study of corruption are included bribery, ethics violations, illegal asset accumulation, 
violations of procurement regulations, political nepotism, cronyism, campaign finance violations, 
money laundering, illegal drug transactions, black market activity, freedom of information and many 
other issues” (MCCOY; HACKEL, 2002, p.220). 
 
5 O que procuramos dizer pode ser observado no título da seguinte matéria jornalística: 
Dinheiro da propina daria para construir 394 UPAs 
<http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/politica/2017/04/16/interna_politica,699383/dinhei
ro-da-propina-daria-para-construir-394-upas.shtml> Acesso em: 28 ago.2018 

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/politica/2017/04/16/interna_politica,699383/dinheiro-da-propina-daria-para-construir-394-upas.shtml
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/politica/2017/04/16/interna_politica,699383/dinheiro-da-propina-daria-para-construir-394-upas.shtml
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resultado, torna-se mais sensível e evidente o prejuízo à res pública, o que faz com 

que o conceito de corrupção, mais do que o mero desvio funcional de agentes 

públicos em conluio com agentes privados, leve em conta o aspecto material daquilo 

que é perdido com a sua prática, ou seja, o dano causado à coletividade. 

 

1.2 Interesses ambíguos na formação dos laços entre o público e o privado no 

Brasil  

Em 1548, Dom João III, em um esforço para realizar uma centralização 

administrativa e superar o modelo anterior baseado nas capitanias hereditárias no 

Brasil, decidiu estabelecer um governo geral, sendo, no ano seguinte, Tomé de 

Souza enviado à colônia como primeiro governador geral (FAUSTO, 2006, p.46-47). 

A partir de então, instituíram-se práticas da administração colonial, em 

que não era possível apontar um interesse público, mas sim, o interesse da 

“Administração”, que consistia em garantir as condições de exploração das terras 

brasileiras para o atendimento do mercado internacional.  

Como mostra Luciano Raposo Figueiredo (2012, p.176-177), em razão de 

a Coroa Portuguesa remunerar mal seus funcionários, estes, ao virem de Portugal, 

traziam consigo um planejamento no intuito de obterem ganhos paralelos junto ao 

exercício de suas funções. Dessa forma, era muito comum a participação em 

atividades de comércio por parte dos agentes da administração, como forma de 

compensar a baixa remuneração que recebiam. Além das atividades comerciais, já 

eram bastante comuns desvios em razão das funções que os funcionários 

ocupavam. Com isso: 

[...] magistrados, capitães, governadores, vice-reis, meirinhos, 
contratadores, eclesiásticos não desperdiçaram chances de cultivar 
ganhos paralelos. Em troca deles guardas facilitavam a soltura de 
condenados, juízes calibravam o rigor das sentenças, fiscais 
unhavam parte das mercadorias que deveriam tributar 
(FIGUEIREDO, 2012, p.176-177). 

O contrabando, por exemplo, foi uma prática recorrente no período 

colonial, “estando plenamente integrado à dinâmica da sociedade” neste período , 

como afirma Adriana Romeiro (2017, p.53). É importante notar que: 

Ambíguas eram as fronteiras entre o comércio legal e o ilegal; 
ambígua também era a posição da Coroa, que, a despeito das 
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reiteradas proibições, autorizava-o e até mesmo favorecia-o, desde 
que atendesse aos seus interesses econômicos e políticos, como 
sucedeu na Colônia do Sacramento (ROMEIRO, 2017, p.53). 

Práticas para obtenção de ganhos extras dos agentes régios ocorriam 

com uma espécie de consentimento tácito da metrópole, em razão dos baixos 

vencimentos pagos àqueles agentes. Apesar disso, certas ações não eram 

toleradas. Como aponta Evaldo Cabral de Mello (2012, p.183-185), Portugal não 

admitia determinadas práticas que atentassem contra as receitas régias ou que não 

ocorressem com certa discrição. Há registros históricos de governadores de 

Pernambuco que tiveram seus bens confiscados por Portugal quando retornaram 

para lá, sob a acusação de danos ao erário régio. 

Com isso, historicamente, interesses privados foram preponderantes 

desde o período colonial, impedindo a consolidação de uma esfera pública no Brasil. 

Com o objetivo de expressar os efeitos negativos que a sobreposição da esfera 

privada sobre a pública causou em nossa história, surgiu um neologismo nas 

discussões acadêmicas que ficou conhecido como privatismo. O privatismo indica a 

“valorização unilateral da propriedade, do consumo e do lucro em detrimento dos 

valores da solidariedade e da justiça social, característicos de uma esfera públ ica, 

cívica, coletiva”, como alude Rubens Goyatá (2012, p.152). 

Ao analisar o fenômeno do privatismo, Nestor Duarte (2006, p.123-124) 

afirma que suas raízes podem ser localizadas na sociedade portuguesa. No Brasil,  

tal traço social se desenvolveu a partir da família, centro econômico e político da 

colônia e único elemento coeso em um meio tão disperso no período colonial. Com 

isso: 

[...] um dos efeitos decisivos da supremacia incontestável, 
absorvente, do núcleo familiar — a esfera, por excelência dos 
chamados “contatos primários”, dos laços de sangue e de coração — 
está em que as relações que se criam na vida doméstica sempre 
forneceram o modelo obrigatório de qualquer composição social 
entre nós. Isso ocorre mesmo onde as instituições democráticas, 
fundadas em princípios neutros e abstratos, pretendem assentar a 
sociedade em normas antiparticularistas (HOLANDA, 1995, p.145-
146). 

O tipo de família que dominava na sociedade colonial girava em torno de 

um núcleo que ficou conhecido como clã patriarcal. Segundo Caio Prado Jr. (1961, 

p.284), o clã concentrava a vida na colônia e se constituía como uma: 
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[...] unidade em que se agrupa a população de boa parte do país, e 
que, na base do grande domínio rural, reúne o conjunto de indivíduos 
que participam das atividades dele ou se lhe agregam; [...] Unidade 
econômica, social, administrativa, e até de certa forma religiosa 
(PRADO JR, 1961, p.284-285). 

A partir das Constituições de 1824 e 1891, o Brasil consolida instituições 

políticas de caráter exógeno. Oliveira Viana observa que, ao contrário da Europa e 

dos EUA, onde tais instituições foram fruto de contextos históricos diferentes e de 

um desenvolvimento cultural diverso do nosso, o Brasil não tinha um mesmo 

ambiente político-cultural semelhante para o seu desenvolvimento.6 Como 

consequência, não houve uma adequada assimilação dessas instituições em nosso 

país. E isso teve efeitos ao longo de todo o século seguinte. 

Na virada para o Império, o clã patriarcal transforma-se em clã eleitoral. 

Os nossos partidos, após a Constituição de 1824, não eram nada além de uma 

soma de diversos “clãs privados”. Desse modo, nossos partidos provinciais “ficaram 

sendo, assim, simples organizações de interesse privado, com funções no campo 

político” (VIANA, 1999, p. 306).  

Na Europa, ao contrário daqui, a população dos feudos organizava seus 

próprios “órgãos de administração autônomos, as suas assembleias, os seus 

tribunais próprios” (VIANA, 1999, p. 297-298). Dessa forma, constituía-se uma 

prática administrativa, paralela à autoridade do senhor feudal, que cuidava de 

interesses da população local. Em razão dessa cultura, criaram-se, nos povos 

europeus, uma “tradição eleitoral” e “aptidões de self-government”, ausente na 

população brasileira (VIANA, 1999, p. 302). 

Em nosso domínio senhorial, não existia instituição ou estrutura alguma 

que se assemelhasse às organizações administrativas dos colonos europeus, que 

 
6 Segundo Oliveira Viana (1999, p.320): “Entre a Constituição do Império – que nos deu a primeira 
forma legal do Estado-Nação – e o comportamento prático dos cidadãos, que deviam, no Centro, nas 
Províncias e nos Municípios, executá-la, havia uma desconformidade profunda, uma viva 
discordância, um desvio que se revelava tanto mais nítido e amplo quanto caminhávamos do Sul para 
o Norte e dos litorais para o interior. No fundo, a Constituição de 24 continha um sistema de 
comportamentos que nunca foi executado. [...] Mas, o exotismo, que ocorreu com a Carta de 1824 
(Império), ocorreu também com a Carta de 91 (República). Esta inspirava-se em fontes diversas 
daquelas, pois eram já o federalismo e o presidencialismo da América do Norte os padrões copiados 
e os modelos seguidos. [...] Continuamos a ser, como povo-massa sob a Carta de 91, o mesmo que 
fomos sob a Carta de 24; conduzimo-nos sempre, não de acordo com o que estas duas cartas, de 
inspiração exótica e peregrina, estabeleciam e mandavam; mas de acordo com o nosso tradicional 
direito-costume”. 
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pudessem oferecer algum tipo de “preparação das nossas populações rurais para 

práticas democráticas” (VIANA, 1999, p. 301). Segundo Oliveira Viana: 

Nos nossos engenhos e fazendas, dava-se o contrário: só o senhor 
decidia, só o senhor ordenava, mesmo em questões que só 
interessavam à população moradora e à sua vida econômica -- como 
a exploração da terra, a venda dos produtos, a sua permanência e 
estabilidade nas terras dominicais (VIANA, 1999, p. 299). 

Oliveira Viana (1999, p. 297-298), com isso, ressalta a carência de uma 

consciência política de “cidadão” nos brasileiros. Isso ocorreu em razão de, em 

nossos domínios senhoriais, não haver nenhuma instituição de autogoverno da 

população colonial, situação diversa da que ocorria no Antigo Regime europeu.  

Dessa forma, Viana constata uma “psicologia da vacuidade ou ausência 

de motivações coletivas da nossa vida pública” (VIANA, 1999, p. 308), que se 

manteve por séculos e provocou reflexos em nossa cultura política no século XX. 

A partir do depoimento de um navegante, Raymundo Faoro observa que, 

no Brasil, nas primeiras décadas do século XX, havia duas grandes classes: uma, 

completamente desarticulada, composta por indivíduos analfabetos, com um 

conhecimento muito incipiente do restante do mundo, totalmente fora dos assuntos 

da administração pública, desprovidos de terras e trabalhando sempre em 

subordinação a outras pessoas. A outra classe era composta por sujeitos que 

sabiam ler e escrever, que conheciam razoavelmente o que se passava pelo 

restante do mundo e que participavam do governo. A primeira classe fora designada 

como “povo”; a segunda classe, como “traidores do povo” (FAORO, 2001, p. 865-

887). 

Com isso, Faoro aponta a existência de um estamento político, que não 

era decorrente de um governo popular, nem refletia uma vontade coletiva, nem 

tampouco um governo baseado na vontade da maioria. Este estamento, o qual 

designou por “estamento burocrático”, não era composto por mandatários do povo, 

mas sim, por gestores de negócios em nome de interesses particularistas (FAORO, 

2001, p.865-887). O estamento burocrático, segundo Faoro, era responsável por 

gerir a Administração Pública, seja ela em seu viés civil ou militar, e se expandia 

para o campo econômico e financeiro, fazendo valer o arbítrio de quem ocupava 

posições de poder. Para Faoro: 
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O poder — a soberania nominalmente popular — tem donos, que 
não emanam da nação, da sociedade, da plebe ignara e pobre. O 
chefe não é um delegado, mas um gestor de negócios, gestor de 
negócios e não mandatário (FAORO, 2001, p. 865-887). 

Em nosso país, preponderou um tipo de administração patrimonialista, na 

qual a gestão da coisa pública confunde-se com os assuntos de interesse de quem 

ocupa cargos de poder, como ressalta Sérgio Buarque de Holanda (1995, p.141-

151).  

Fruto de um processo histórico, o ambiente político no Brasil não era 

propício a que os agentes públicos pudessem separar assuntos da esfera privada da 

esfera pública. Não existiram no Brasil, no âmbito de uma administração burocrática, 

funcionários do tipo “puro burocrata”. Ao contrário, é possível encontrar na história 

um tipo de agente específico: o funcionário patrimonial. Para este tipo de 

funcionário, a administração da coisa pública confunde-se com assuntos de seu 

interesse particular, ou seja, “as funções, os empregos e os benefícios que deles 

aufere relacionam-se a direitos pessoais do funcionário e não a interesses 

objetivos”, como demonstra Sérgio Buarque de Holanda (1995, p.145-146). Dessa 

forma, Maria Alice Costa ressalta que:  

[...], o patrimonialismo representaria, na abordagem de Faoro (1958), 
o traço cultural do Estado brasileiro que perpassaria os contextos 
históricos e políticos da sociedade. Evidentemente tem se dado não 
apenas em função do aparelho do Estado em si, mas também com 
intenso protagonismo dos grupos econômicos e empresariais que 
têm feito do Estado uma instância de atendimento dos seus 
interesses privados. Uma extensa literatura brasileira tem analisado 
historicamente o sistema político-administrativo e econômico 
brasileiro e suas similaridades com o cenário latino-americano. 
Nesse contexto, observam-se as esferas pública e privada se 
intercambiando como um modus operandi, onde o Estado tem sido 
contaminado por interesses privados e particulares, secularizando ou 
até mesmo ignorando os interesses públicos (COSTA, 2018, p.140). 

Dessa forma, foi ausente no Brasil uma organização imparcial dos 

assuntos públicos. Em nosso país houve, historicamente, uma superposição 

deletéria de interesses privados sobre o interesse público, sendo aqueles 

“organizados em círculos fechados e pouco acessíveis a uma ordenação impessoal”  

(HOLANDA, 1995, p.145-146). Com isso, até mesmo a escolha das pessoas que 

deveriam ocupar funções públicas no Brasil tradicionalmente se deu com base em 

vínculos de confiança pessoal em detrimento das habilidades individuais dos 

escolhidos. 
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Caio Prado Jr. analisou o papel da burocracia nas relações entre Estado e 

setor privado no Brasil. O “capitalismo burocrático”, na visão do autor, consolida-se 

na primeira metade do século XX, com o fortalecimento de uma burguesia urbana, 

que instrumentaliza o Estado, tornando-o o fomentador dos negócios privados 

daquela classe (PRADO JR, 1977, p.103-131). 

O problema que envolve a relação entre Estado e agentes privados no 

Brasil, não se restringe apenas a casos de arbitrariedade de ocupantes de cargos 

públicos, isoladamente, e nem apenas de habitualidade de ações corruptas por parte 

daqueles agentes. O problema é maior. Trata-se, na verdade, de uma categoria 

econômica, que se estabeleceu na base de atuação do Estado, e nela fundou uma 

“esfera especial de negócios privados proporcionados pelo poder público e 

sistematicamente promovidos pelos detentores desse poder em benefício próprio e 

dos indivíduos e grupos a que se ligam e associam”, como aponta Caio Prado Jr. 

(1977, p.122-123). 

Materializava-se, dessa forma, a partir do Estado, a locupletação indevida 

daquela categoria econômica, e consequentemente, estruturava-se uma rede “de 

negócios particulares, que direta ou indiretamente se alimentam e mantém à custa 

das funções públicas”. Para Caio Prado Jr.: 

Essa situação deriva, em última instância, de fatores históricos que 
dizem respeito à própria natureza da organização econômica - e 
social brasileira no que tem de mais profundo; e se reflete numa 
estrutura política e estatal em que também se conservam acentuados 
traços herdados de remoto passado. Entre outros, para irmos 
procurar as mais antigas raízes dessa situação, a tradição 
burocrática de uma monarquia como a portuguesa, que, desde o séc. 
XV pelo menos, e por todo o período em que presidiu à colonização 
e formação brasileira, enfeixou em suas mãos as principais iniciativas 
e empreendimentos econômicos da nação (PRADO JR., 1977, 
p.122-123).  

Ao analisar o período do regime militar, Fernando Henrique Cardoso 

(1994, p.173-174) indica a existência de certos instrumentos políticos, conhecidos 

como “anéis burocráticos”. Tais anéis foram responsáveis pela incorporação de 

interesses privados no âmbito da máquina estatal, e são “círculos de informação e 

pressão (portanto de poder) que se constituem como mecanismo para permitir a 
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articulação entre setores do Estado (inclusive das Forças Armadas) e das classes 

sociais”7 (CARDOSO, 1994, p.173-174). 

Outra marca de nossa cultura política é o clientelismo. O clientelismo 

baseia-se em um tipo de relação social caracterizada pelo “contato pessoal e pela 

amizade leal”, em que se constitui um “conjunto de redes personalistas” que se 

consolida em toda a sociedade (NUNES, 1997, p.33). 

O clientelismo pressupõe uma relação social pautada na desigualdade, 

em que o cliente assume uma posição de subordinação em relação ao “patron”, 

estabelecendo-se uma “série de laços pessoais entre eles, que vão desde o simples 

compadrio à proteção e lealdade políticas” (NUNES, 1997, p.26-27). 

Para Edson Nunes, em seu livro “A Gramática Política do Brasil”, as 

relações clientelistas são sustentadas por trocas generalizadas e pessoais. Estas 

trocas ocorrem a partir de “promessas e expectativas de retornos futuros”, ao 

contrário do sistema classificado como o de trocas específicas, que não dependem 

do estabelecimento de uma relação anterior e “ocorrem sem preocupação com as 

características pessoais dos indivíduos envolvidos” (NUNES, 1997, p.27-28). 

Em obra recente, Sérgio Lazzarini analisa o papel que as relações 

desempenham no Brasil. Seu conceito de “capitalismo de laços” é baseado no 

conjunto de “contatos, alianças e estratégias de apoio gravitando em torno de 

interesses políticos e econômicos” (LAZZARINI, 2011, p.3-6). 

Nesse sentido, as relações – ou “laços” – podem não apenas se remeter 

a vínculos mais íntimos, como os familiares, mas também a um “contato pessoal que 

é estabelecido para obter algum benefício particular ou, ainda, um gesto de apoio 

visando algo em troca no futuro”. Com isso, até mesmo pessoas estranhas podem 

 
7 “As qualidades para o pertencimento a um ´anel`, entretanto, não advêm da solidariedade ou da 
possibilidade de busca de recursos políticos comuns entre camadas ou facções de classe mais 
amplas, mas da definição, nos quadros dados pelo regime, de um interesse específico que pode unir 
momentaneamente ou, em todo caso, não permanentemente, um ´círculo de interessados` na 
solução de um problema: uma política energética ou rodoviária, o encaminhamento de uma sucessão 
estadual, a defesa de uma política tarifária etc. O que os distingue de um lobby é que são mais 
abrangentes (ou seja, não se resumem ao interesse econômico) e heterogêneos em sua composição 
[...]. Ou seja, não se trata de um instrumento de pressão da sociedade sobre o Estado, mas de uma 
forma de articulação que sob a égide da ´sociedade política  ̀assegura um mecanismo de cooptação 
de membros das classes dominantes nas cúpulas decisórias. [...] A articulação por meio desses anéis 
(que chamo de ´burocráticos` para sublinhar sua necessária localização no aparelho do Estado) é a 
forma que o regime [militar] adotou para permitir a inclusão dos interesses privados em seu seio [...]” 
(CARDOSO, 1994, p.173-174). 
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constituir laços com o objetivo de trocarem favores entre si ou por intermédio de 

outras pessoas. 

As relações que se estabelecem entre vários segmentos políticos e 

econômicos são elemento fundamental no aproveitamento das chances que o 

mercado oferece ou na manipulação de decisões que possam gerar vantagens. Os 

eixos que sustentam o modelo de “capitalismo de laços” são: o sistema político, os 

atores governamentais e grupos privados domésticos (LAZZARINI, 2011, p.13-16).  

Os contatos estabelecidos no “capitalismo de laços” podem representar, 

segundo Lazzarini (2011, p.3-6), uma “distorção de mercado” para alguns 

economistas, pois deslocariam recursos da sociedade em favor de grupos 

articulados. Quem estiver incluído em uma rede e possuir bons contatos, pode obter 

vantagens, sobretudo a partir de atitudes corruptas. 

Dessa forma, a relação entre os segmentos público e privado no Brasil 

consolidou-se a partir da deletéria sobreposição de interesses privados sobre o 

interesse público. Isso pode se explicar a partir de uma cultura que se originou no 

período colonial em nosso país e que se adaptou às mudanças institucionais, 

persistindo até hoje.  

 

1.3. O debate entre as teorias da modernização, da escolha pública e rent-

seeking: o impacto da corrupção no desenvolvimento econômico 

Muito embora a corrupção seja um problema de longa data, as pesquisas 

científicas sobre o tema, até a década de 1970, eram poucas. Em geral, quando se 

abordava o assunto, alguns pesquisadores associavam a corrupção à cultura, 

enquanto outros analisavam seu impacto na economia dos países em 

desenvolvimento. A abordagem do tema a nível global ainda era escassa. Os 

estudos feitos para explicar a ocorrência da corrupção ainda eram muito restritos a 

aspectos nacionais (MCCOY; HACKEL, 2002, p.222).  

Até meados da década de 1970, os efeitos deletérios da corrução eram 

desconsiderados. Alguns pesquisadores, associados a uma corrente de pensamento 

que ficou conhecida como funcionalismo, analisavam em que circunstâncias a 

corrupção era um fenômeno necessário ao desenvolvimento econômico (WOLF; 

SCHMIDT-PFISTER, 2010, p.14). Nesse sentido: 
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Uma primeira abordagem do problema da corrupção na política 
remonta aos anos 1950, a partir de uma análise funcionalista calcada 
no problema da modernização. O problema central dessa abordagem 
é perquirir a relação entre corrupção e desenvolvimento político e 
econômico, com o intuito de formular uma perspectiva sistêmica da 
corrupção em relação aos seus custos e benefícios para a 
construção da modernidade capitalista. [...] A abordagem 
funcionalista para o problema da corrupção foi hegemônica até os 
anos 1970. A perspectiva dos custos e dos benefícios da corrupção 
tornou-se proeminente em relação à perspectiva da cultura política, 
desviando-se, gradativamente, para uma leitura mais preocupada 
com o desenvolvimento econômico e assentada em pressupostos 
econômicos para a análise da política. A partir de 1980, no contexto 
das políticas de liberalização de mercado e reformas liberais do 
Estado, a abordagem econômica ao problema da corrupção tornou-
se hegemônica em relação à abordagem funcionalista (JOHNSTON, 
2005). Os economistas, de modo geral, partiram da perspectiva dos 
custos e dos benefícios da corrupção, mas com uma mudança 
importante nessa premissa: a corrupção não gera benefícios ao 
desenvolvimento político e econômico, mas altos custos pagos pelos 
cidadãos e que emperram o desenvolvimento (AVRITZER, 
FILGUEIRAS, 2011, p.9-10). 

No âmbito do funcionalismo, desenvolveu-se a teoria da modernização, 

sendo Samuel Huntington um de seus principais idealizadores. De acordo com a 

teoria da modernização, a baixa institucionalização política em países de economia 

em desenvolvimento geraria um lapso entre os sistemas econômico e político. É 

neste lapso - ou hiato - que ocorreria a corrupção (AVRITZER; FILGUEIRAS, 2011, 

p.10). Neste sentido: 

Corrupção é o comportamento de funcionários públicos que se 
desviam das normas aceitas para servir a fins privados. [...] 
Corrupção é uma medida da ausência de institucionalização política 
efetiva. Os funcionários públicos carecem de autonomia e coerência 
e subordinam seus papéis institucionais a demandas exógenas 
(HUNTINGTON, 2002, p.253, tradução nossa8). 

Dessa forma, devido à baixa institucionalização das organizações 

políticas, que pouco se adaptariam à dinâmica de mudanças, ocorre a corrupção, 

que pode representar um meio facilitado de ascensão para o agente corrupto. 

 
8 “Corruption is behavior of public officials which deviates from accepted norms in order to serve 
private ends. [...] Corruption is one measure of the absense of effective political institutionalization. 
Public officials lack autonomy and coherence, and subordinate their institucional roles to exogenous 
demands” (HUNTINGTON, 2002, p.253). 
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Ainda neste contexto, desenvolveu-se outra teoria que analisa os custos e 

benefícios da corrupção no desenvolvimento econômico.9 Os principais autores 

dessa corrente, incluindo Joseph Nye, aludem a um caráter positivo da corrupção, 

que se consubstanciaria na formação de “capital privado, superação de barreiras 

burocráticas, integração das elites políticas e de capacidade governamental” 

(FILGUEIRAS, 2012, p.301), o que, a partir de uma perspectiva econômica, 

favoreceria o desenvolvimento político de um país. Por essa teoria, se os benefícios 

superassem os custos, a corrupção poderia ser considerada benéfica. Entretanto, os 

benefícios da corrupção só poderiam ocorrer em países em que a mesma fosse 

controlada. Dessa forma, a corrupção generalizada não pode trazer proveitos, pelo 

fato de os custos se sobreporem aos benefícios. 

Em um contexto de crise econômica, entre os anos 1970 e 1980, 

decorrente do aumento do preço dos barris de petróleo e dos reflexos que isso 

causou no mundo, entrou em decadência um modelo de Estado pautado no 

desenvolvimento social vinculado ao desenvolvimento econômico, abrindo espaço 

para o ressurgimento de teorias liberais. A partir desse período, observou-se um 

crescimento acelerado de pesquisas acadêmicas sobre corrupção, sobretudo porque 

vários escândalos repercutiram nesta época (MCCOY; HACKEL, 2002, p.222). Um 

dos mais conhecidos foi o escândalo de Watergate. 

Embora ainda predominasse, naquele momento, uma análise econômica 

da corrupção, a ideia de que esta poderia trazer benefícios à economia e à 

sociedade perde força. Ao contrário, a corrupção passa a ser considerada um 

problema crônico que deve ser enfrentado. 

O argumento predominante nos debates econômicos de meados do 

século passado, segundo o qual a corrupção poderia contribuir para o 

desenvolvimento econômico de países periféricos e semiperiféricos não mais 

prospera na década de 1990 (WOLF; SCHMIDT-PFISTER, 2010, p.17). 

Trata-se de uma virada teórica, em que a corrupção deixa de ser 

considerada como potencialmente benéfica em certos casos e passa a ser tida como 

um mal a ser combatido. Esta virada ocorre em um contexto de crise econômica e 

 
9 Uma leitura importante para compreender a dinâmica de custos e benefícios da corrupção consiste 
no artigo de Joseph Nye, “Corruption and political development: a cost-benefit analysis”, de 1967, 
publicado na Revista American Political Science Review”. 
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de fortalecimento de teorias liberais. Neste momento desenvolve-se a teoria da 

escolha pública, fundamental para a análise da corrupção. 

A teoria da escolha pública assenta-se em uma perspectiva denominada 

individualismo metodológico, que consiste em tomar o indivíduo como eixo de 

análise, pois só ele é dotado de valores e estímulos, que podem orientar suas 

ações, sejam estas individuais ou coletivas. Os indivíduos, na perspectiva da teoria 

da escolha pública, são sempre egoístas e tentam alcançar seus objetivos lançando 

mão de um cálculo racional-estratégico, ainda que tenham que burlar as regras do 

sistema político ou usar as instituições para suas finalidades individualistas. Dessa 

forma, “o egoísmo e [a] racionalidade nas escolhas são os principais atributos do 

homo oeconomicus” (PEREIRA, 1997, p.423-424). Nesse sentido: 

Em primeiro lugar, existe uma teoria da escolha racional: a teoria da 
escolha pública. Independentemente das variáveis que explicam a 
corrupção, a teoria remete-se, primeiramente, para o plano do 
indivíduo (GRAAF, 2007, p.46, tradução nossa10). 

Esse grupo de teorias é popularizado por Rose-Ackerman (1978), 
que afirma que os funcionários públicos são corruptos por uma 
simples razão: eles percebem que os benefícios potenciais da 
corrupção excedem os custos potenciais (GRAAF, 2007, p.47, 
tradução nossa11). 

A vantagem da teoria da escolha pública é que ela tem um foco 
relativamente fechado (Schinkel 2004: 11). Em vez de procurar 
fatores determinantes gerais, ele se concentra em uma situação 
específica de um agente (um funcionário corrupto) que calcula os 
prós e os contras. Nesse sentido, ela é insensível ao contexto social 
mais amplo (que é algo em que a teoria da escolha pública em geral 
tem sido frequentemente criticada) (GRAAF, 2007, p.48, tradução 
nossa12). 

Grupos coletivos como partidos ou instituições são considerados 

meramente um agrupamento de indivíduos, “não existindo nenhuma concepção 

orgânica «acima» desses indivíduos que seja observável e analisável”. Nesse 
 

10 “First, there is rational choice theory: public choice theory. For the independent variables to explain 
corruption, it primarily looks at the level of the individual” (GRAAF, 2007, p.46). 
 
11 “This group of causal theories is made popular by Rose-Ackerman (1978), who claims that public 
officials are corrupt for a simple reason: they perceive that the potential benefits of corruption exceed 
the potential costs” (GRAAF, 2007, p.47). 
 
12 “The advantage of public choice theory is that it has relatively close focus (Schinkel 2004: 11). 
Instead of looking for general determining factors, it concentrates on a specific situation of an agent (a 
corrupt official) who calculates pros and cons. In that sense however, it is insensitive to the larger 
social context (which is something public choice in general has often been criticized for)” (GRAAF, 
2007, p.48). 
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sentido as escolhas tomadas coletivamente são fruto da reunião de preferências 

individuais dos atores (PEREIRA, 1997, p.423-424). 

Os principais cientistas que desenvolveram a teoria da escolha pública 

foram Anthony Downs, em sua obra “Uma teoria econômica da democracia”, 

publicada em sua primeira edição em 1957, e Marcur Olson, em seu livro “A lógica 

da Ação Coletiva”, publicado em 1965. São duas obras importantes para se 

compreender a atuação de grupos de interesse na política.  

Olson defendeu que o fato de existir um grupo com objetivos em comum 

não é condição de per si para a consolidação de um grupo de interesse, tendo em 

vista que diversos daqueles grupos existem de maneira latente e, em razão disso, 

permanecem incapacitados de exercer uma forte pressão sobre o governo para a 

defesa de seus interesses. Até mesmo grupos menores13 podem ser “mais eficazes 

em organizarem-se e em influenciarem as políticas governamentais” (PEREIRA, 

1997, p.434). 

Olson formula a intuição de um paradoxo na relação entre dois níveis, que 

aparece de formas variadas, nos escritos de outros autores contemporâneos da 

época. Trata-se do paradoxo da ação coletiva, segundo o qual as ações dos agentes 

racionais, consideradas em uma esfera micro, podem convergir em uma 

irracionalidade de uma esfera macro, restando frustrados os interesses de todos 

(REIS14, 2013, p.12). 

A teoria da escolha pública é importante para compreender o 

comportamento rent-seeking. O rent-seeking indica um tipo de postura em que 

agentes públicos ou privados estão sempre tentando aumentar sua renda em 

prejuízo ao interesse coletivo. Esse comportamento se tornaria mais comum em 

Estados considerados intervencionistas na economia, promotores de políticas 

públicas sociais, ou seja, em países mais distantes de um ideário liberal. 

As principais obras sobre esse assunto foram desenvolvidas por autores 

como “Tullock, Bhagwati, Krueger, Rose-Ackerman, entre outros” (ZURBRIGGEN, 
 

13 “Em geral, a pressão social e os incentivos sociais funcionam somente em grupos de tamanho 
menor, em grupos pequenos o bastante para que cada membro possa ter um contato face a face com 
todos os demais” (OLSON, 1999, p.74). 
 
14 Apresentação do Livro “Uma teoria econômica da democracia”, de Anthony Downs (1ª ed., 1ª 
reimpr, 2013) 
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2012, p. 365). A teoria do rent-seeking pretende explicar como certos atores buscam 

a maximização das suas rendas em prejuízo de recursos públicos. Para autores 

como Anne Krueger, atitudes típicas do rent-seeking são mais observadas em 

contextos de monopólio político de poder e recursos, o que favorece a persecução 

de rendas pelos agentes, os quais não encontram qualquer incentivo para seguir as 

regras institucionais do sistema (AVRITZER, FILGUEIRAS, 2011, p.11). Neste 

sentido: 

As transferências dispendiosas devem ser um problema no caso de 
um monopólio. Como os monopólios dão origem a rendas, estes 
incitam disputas a respeito de sua distribuição (LAMBSDORFF, 
2007, p.111, tradução nossa15). 

Para combater o problema da corrupção, nessa perspectiva, seria 

importante que se promovessem diversas reformas políticas e institucionais com o 

escopo de se reduzir o tamanho da “máquina pública”. Reduzindo-se a atuação 

estatal, limitando-a a um mínimo de intervenção possível e estabelecendo-se uma 

economia liberal de mercado, seria possível diminuir o âmbito de atuação dos 

caçadores de renda (rent-seekers). Nessa perspectiva, “a democracia e os sistemas 

de probidade [...] devem seguir as regras do mercado, porquanto seja esse o mundo 

da impessoalidade e ofereça uma estrutura competitiva que minimiza os sistemas de 

incentivo à corrupção” (AVRITZER; FILGUEIRAS, 2011, p. 10). 

A teoria do rent-seeking possibilitou a conexão entre a ação de grupos de 

interesse e governo, tendo em vista que este possui a capacidade de deliberar sobre 

“a atribuição de direitos de propriedade sobre determinados recursos, conceder 

concessões de exploração, atribuir licenças, [...], regular mercados, no sentido de 

uma restrição à competição, etc”. A partir dessas inúmeras possibilidades de 

atuação estatal surgem as rendas de monopólio (PEREIRA, 1997, p.435). 

A busca por rendas é uma expressão designada para evidenciar a 

procura por privilégios por parte de agentes públicos e privados. Estes últimos 

buscam influir politicamente sobre os primeiros, para conseguir alterações em 

medidas de cunho econômico que sejam benéficas a seus fins, em prejuízo do bem-

estar da coletividade (ZURBRIGGEN, 2012, p. 365). Neste sentido: 

 
15 “Costly transfers should be particularly an issue in the case of a monopoly. As monopolies give rise 
to rents, these incite disputes regarding their distribution” (LAMBSDORFF, 2007, p. 111). 
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A busca por rendas se define como a competência de empresas ou 
grupos de interesse organizados para obter privilégios, rendimentos 
financeiros e favores políticos individuais, em contraposição ao bem-
estar social. [...] Os empresários atuam de maneira racional, e 
incorrem em condutas de caça à renda quando julgam que os 
prováveis benefícios por cometer um ato ilícito superam os custos 
(ZURBRIGGEN, 2012, p. 365). 

Ao analisar a teoria do rent-seeking, portanto, observamos um grande 

enfoque na atitude dos agentes, que buscam alcançar seus próprios interesses. 

Para isso, considera-se o governo como o “agente dos interesses dos cidadãos, 

eleito para representar seus interesses através da formulação e execução de 

políticas públicas” (ZURBRIGGEN, 2012, p. 366). Embora o rent-seeking possa se 

manifestar em atos de corrupção ou não, apresenta um custo social de mesma 

magnitude que a corrupção. 

As teorias expostas neste capítulo podem nos ajudar a compreender o 

desenvolvimento de pesquisas acadêmicas sobre o papel do Estado, do 

comportamento dos indivíduios e da corrupção no desenvolvimento econômico. 

Contudo, destacamos que os estudos apresentados nesse capítulo ainda 

concentram uma visão de países centrais, como os EUA, sobre o assunto e podem 

ainda estar sujeitos a interferências de interesses político-econômicos. 

 

1.4 A relação entre instituições e cultura no estudo da corrupção 

A partir dos anos 1980, começou a se desenvolver, no campo da Ciência 

Política, uma corrente teórica conhecida como neo-institucionalismo, que se 

preocupou em evidenciar que tipo de ligação existe entre comportamento e 

instituições e explicar como estas nascem e se modificam. O neo-institucionalismo 

se propõe a “elucidar o papel desempenhado pelas instituições na determinação de 

resultados sociais e políticos” (HALL; TAYLOR, 2003, p.193-194). O neo-

institucionalismo divide-se em três correntes, com pontos em comum, mas também 

divergências: neo-institucionalismo da escolha racional, neo-institucionalismo 

histórico e neo-institucionalismo sociológico. 

Os teóricos do neo-institucionalismo da escolha racional sustentam que 

as instituições constrangem o comportamento egoísta e auto interessado dos 

agentes, impondo restrições às suas escolhas (MARQUES, 1997, p.77). Segundo 

essa corrente de pensamento, os indivíduos buscam sempre atender às suas 
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preferências, comportando-se de “modo inteiramente utilitário”. Neste sentido, o 

comportamento humano é orientado a partir de um “cálculo estratégico, [...] 

fortemente influenciado pelas expectativas do ator relativas ao comportamento 

provável dos outros atores”. A partir disso, as instituições surgiriam de um “acordo 

voluntário”, como forma de diminuir os riscos decorrentes da incerteza quanto ao 

comportamento adotado por outros indivíduos (HALL; TAYLOR, 2003, p.204-205). 

O grande diferencial desse panorama consiste na consideração, por parte 

dos teóricos vinculados ao neo-institucionalismo da escolha racional, do papel 

fundamental que as instituições exercem na influência sobre o comportamento dos 

agentes e grupos de interesses envolvidos no processo político. Segundo 

MARQUES:  

O neo-institucionalismo da escolha racional considera as instituições 
fundamentais para a definição das estratégias dos atores. Para eles, 
as instituições representam constrangimentos à escolha estratégica, 
alterando o comportamento auto-interessado (MARQUES, 1997, 
p.77). 

A escola do neo-institucionalismo da escolha racional se divide em duas 

vertentes. A partir do primeiro modelo teórico, instituições seriam meras “regras do 

jogo”, um elemento exógeno aos atores, e que representa uma espécie de script que 

descreve como deve agir cada um no alcance dos seus interesses. Nesse sentido: 

Dentro da tradição da escolha racional, existem duas maneiras 
padronizadas de se pensar as instituições. A primeira toma as 
instituições como restrições exógenas, ou como uma forma de jogo 
dada exogenamente. O historiador econômico Douglas North, por 
exemplo, pensa nelas como "as regras do jogo em uma sociedade". 
[...] Uma instituição é um script que nomeia os atores, seus 
respectivos repertórios comportamentais (ou estratégias), a 
sequência na qual os atores os escolhem, as informações que eles 
possuem quando fazem suas escolhas e o resultado oriundo da 
combinação da escolhas de outros atores (SHEPSLE, 2006, p.24, 
tradução nossa16). 

Para Douglas North (1990, p.3-5), as instituições são constrangimentos 

que os seres humanos criam para moldar as suas relações, podendo ser formais, 

 
16 “Within the rational choice tradition there are two now-standard ways to think about institutions. The 
first takes institutions as exogenous constraints, or as an exogenously given game form. The 
economic historian Douglas North, for example, thinks of them as ‘‘the rules of the game in a society. 
[...] An institution is a script that names the actors, their respective behavioral repertoires (or 
strategies), the sequence in which the actors choose from them, the information they possess when 
they make their selections, and the outcome resulting from the combination of actor choices” 
(SHEPSLE, 2006, p.24). 
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como normas ou regras em vigor, ou informais, como códigos de conduta. As 

instituições, na definição de North, tanto dizem aos indivíduos o que eles não podem 

fazer quanto indicam a forma como podem desenvolver certas atividades. Além 

disso, North estabelece uma diferenciação entre instituições e organizações. 

Enquanto as primeiras constituem-se como restrições à ação das pessoas, as 

segundas são compostas por organismos políticos, econômicos, educacionais ou 

sociais como partidos políticos, empresas, escolas ou igrejas. 

A outra vertente da escola do neo-institucionalismo da escolha racional, 

por outro lado, leva em consideração que essas “regras do jogo” são estabelecidas 

pelos próprios atores-jogadores; logo, por esse viés, as instituições representariam a 

forma “como os jogadores desejam jogar”. Com isso, se um ator não concorda com 

a regra e deseja jogar de forma diferente, a instituição se torna frágil, ocasionando 

uma redução na institucionalização política. Neste sentido, Kenneth Shepsle:  

A segunda interpretação sobre as instituições é mais profunda e mais 
sutil. Não leva instituições como dadas exogenamente. Em vez de 
serem uma provisão externa, as regras do jogo, nessa visão, são 
fornecidas pelos próprios jogadores; elas são simplesmente as 
maneiras pelas quais os jogadores querem jogar (SHEPSLE, 2006, 
p.25, tradução nossa17). 

As instituições são simplesmente formas equilibradas de fazer as 
coisas. Se um jogador quiser jogar com regras diferentes, [...] então 
as regras não estão em equilíbrio e a "instituição", nesse caso, é 
frágil (SHEPSLE, 2006, p.26, tradução nossa18). 

O neo-institucionalismo da escolha racional, portanto, é direcionado a 

avaliar o comportamento dos agentes, sendo o indivíduo, o primeiro nível de análise 

da teoria. Dessa forma, são deixados em segundo plano, fatores mais amplos, como 

a cultura. 

Nesta linha teórica, situa-se Susan Rose-Ackerman, que possui um 

estudo do papel das instituições no fenômeno da corrupção. Sua perspectiva de 

análise consiste em tentar compreender como ajustes institucionais são 

 
17 “The second interpretation of institutions is deeper and subtler. It does not take institutions as given 
exogenously. Instead of external provision, the rules of the game in this view are provided by the 
players themselves; they are simply the ways in which the players want to play” (SHEPSLE, 2006, 
p.25). 
 
18 “Institutions are simply equilibrium ways of doing things. If a decisive player wants to play according 
to diferent rules [...] then the rules are not in equilibrium and the ‘‘institution’’ is fragile” (SHEPSLE, 
2006, p.26). 
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coordenados a fim de permitir que atores, visando interesses egoístas, possam 

potencializar ganhos ao desrespeitar ou modificar regras que organizam o sistema 

político.19 Segundo a autora: 

A análise da grande corrupção deve levar em conta a possibilidade 
de agentes públicos de alto escalão e políticos criarem ambientes 
institucionais que facilitem seu enriquecimento ilícito. Ao contrário da 
corrupção em níveis inferiores, a estrutura institucional pode ser 
modificada para aumentar o rendimento dos negócios corruptos 
(ROSE-ACKERMAN, 2010, p.53, tradução nossa20). 

Em outra linha de análise, os neo-institucionalistas conhecidos como 

históricos, ao contrário da escolha racional, defendem que as instituições não 

cumprem apenas um papel instrumental de atendimento aos interesses individuais 

dos atores que as compõem. Para eles, as instituições efetivamente podem afetar o 

comportamento dos agentes e, inclusive, podem alterar as preferências dos 

mesmos. No âmbito do neo-institucionalismo histórico, desenvolveu-se a teoria da 

dependência da trajetória. Esta teoria busca mostrar como instituições e escolhas, 

no passado, constrangem decisões e comportamentos no presente e no futuro. Para 

Bernardi: 

[...] as escolhas realizadas no momento de formação das instituições 
e das políticas exercem um efeito de constrangimento sobre o seu 
futuro desenvolvimento em razão da tendência inercial das 
instituições que bloquearia ou dificultaria subsequentes mudanças. 
[...] Desse modo, uma vez que se tenha adotado uma trajetória 
específica, seria necessário um grande esforço ou até mesmo um 
choque externo para alterar a direção e o curso das instituições em 
momentos posteriores (BERNARDI, 2012, p.137-138). 

Através de um caminho intermediário, a corrente conhecida como neo-

institucionalismo sociológico nos permite estabelecer uma relação entre instituições 

e cultura, elementos até então considerados de forma isolada um em relação ao 

outro pelas teorias anteriores. Os teóricos dessa linha de pensamento observaram 

que diversos procedimentos adotados no âmbito das instituições não eram 

escolhidos meramente pela sua eficácia ou racionalidade, mas sim “deveriam ser 

 
19 O que se busca é explicar a corrupção a partir da “ação estratégica de atores políticos, de acordo 
com o cálculo racional que eles fazem para burlar ou não uma regra institucional” (AVRITZER, 
FILGUEIRAS, 2011, p.11). 
 
20 “The analysis of grand corruption must account for the possibility that top officials and politicians will 
create institutional environments that facilitate their illicit enrichment. Unlike low-level corruption, the 
institutional structure can be modified to increase the value of corrupt delas” (ROSE-ACKERMAN, 
2010, p.53). 
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considerados como práticas culturais, comparáveis aos mitos e cerimônias” (HALL; 

TAYLOR, 2003, p.207). 

O neo-institucionalismo sociológico ainda toma as instituições de forma 

mais ampla, considerando não apenas as regras como tal, mas também “símbolos, 

esquemas cognitivos e modelos morais”. Com isso, evidencia-se uma 

interdependência entre cultura e instituições, sendo a primeira tratada como 

sinônimo da segunda (HALL; TAYLOR, 2003, p.209). 

Assim como para o neo-institucionalismo histórico, os teóricos da escola 

sociológica também reconhecem que as instituições “influenciam não apenas os 

cálculos estratégicos dos indivíduos, [...] mas também suas preferências mais 

fundamentais” (HALL; TAYLOR, 2003, p.210). 

Dessa forma, a cultura não pode ser desconsiderada no estudo das 

instituições. Com o objetivo de entender mais profundamente as manifestações do 

campo cultural, recorremos à linha pensamento de Amartya Sen. Sen (2010, p.357) 

ressalta a importância de “normas e valores” na orientação de “padrões de 

comportamento” dos indivíduos, não sendo apenas um suposto autointeresse 

egoísta que funcionaria como fator determinante das nossas escolhas. 

A racionalidade da escolha, para Sen (2010, p.343-345), muitas vezes é 

aplicada de forma muito simplificada, sendo reduzida apenas à busca de uma 

“vantagem pessoal”. Sen admite o afastamento de uma postura estritamente 

autointeressada, considerando os “códigos de comportamento” instrumentos 

importantes para entender as escolhas que os indivíduos fazem (SEN, 2010, p.357). 

No caso da corrupção, por exemplo, o “modo como as pessoas se 

comportam depende frequentemente de como elas veem [...] o comportamento dos 

outros”. Nessa perspectiva, a prática de atitudes corruptas estimula outras posturas 

corruptas, ao passo que a “diminuição do predomínio da corrupção pode 

enfraquecê-la ainda mais” (SEN, 2010, p.353-354). 

Entendemos que cultura e instituições são faces da mesma moeda; 

ambas contribuem para a explicação da ocorrência da corrupção em nosso país. 

Assim como a cultura da corrupção é capaz de corromper as instituições, as 

instituições podem servir de contrapeso à corrupção, como uma espécie de balança 

a ser equilibrada. 
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2. A intensificação do combate internacional à corrupção nas últimas décadas 

Este capítulo divide-se em três partes. Em um primeiro momento, 

realizamos um estudo de teorias que facilitem a nossa percepção do Brasil como 

país semiperiférico do sistema-mundo, que sofre constrangimentos e influências 

internacionais, em razão dessa condição. Em um segundo momento, debatemos a 

formação de um paradigma internacional de intolerância à corrupção, impulsionado 

por países centrais e instituições poderosas, em um contexto de crise econômica. 

No terceiro momento, analisamos o papel dos EUA e de algumas instituições na 

formação de uma agenda global de combate à corrupção que leva, futuramente, à 

assinatura de diversas convenções internacionais de combate à corrupção, 

ratificadas pelo Brasil. 

 

2.1 Estudos pós-coloniais da relação entre capitalismo, poder e globalização 

em países considerados “semiperiféricos” do sistema-mundo 

O termo pós-colonialismo sugere duas interpretações. Por vezes, é 

indicado como o período posterior à descolonização de diversos países durante a 

segunda metade do século XX. Especificamente, segundo Luciana Ballestrin (2013, 

p.90), trata-se do período posterior “à independência, libertação e emancipação das 

sociedades exploradas pelo imperialismo e neocolonialismo – especialmente nos 

continentes asiático e africano”. 

Por outro lado, o pós-colonialismo pode indicar uma ampla gama de 

estudos teóricos que ganharam força a partir dos anos 1980, “a partir da 

identificação de uma relação antagônica por excelência, ou seja, a do colonizado e a 

do colonizador”, como aponta ainda Ballestrin (2013, p.90-91). 

O presente capítulo se estrutura em três principais eixos teóricos: a teoria 

da dependência, a teoria do sistema-mundo e teoria da colonialidade do poder. 

Essas teorias podem nos ajudar a compreender a formação política do Brasil e o 

fortalecimento da preocupação com o problema da corrupção a partir da década de 

1990, assuntos abordados nos demais capítulos. 

No fim dos anos 1960, surgiu, no campo nas ciências sociais, uma ruptura 

epistêmica que buscou superar a ideia de um mundo metropolitano e um mundo 

colonial, para se chegar à noção de um mundo com centros e periferias. No campo 
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dos debates sobre esse assunto, encontramos, segundo Enrique Dussel (2016, 

p.51), a teoria da dependência. Para Daniel Jatobá (2013): 

[...], cabe observar que esse movimento intelectual surgiu como uma 
crítica à chamada “teoria da modernização”, segundo a qual os 
países subdesenvolvidos não logravam alcançar o desenvolvimento 
devido a determinadas características e processos domésticos, os 
quais supostamente dificultavam a transição das sociedades 
tradicionais desses países para a modernidade (JATOBÁ, 2013, 
p.64). 

A teoria da dependência surgiu como uma tentativa de se explicar as 

razões do subdesenvolvimento de algumas áreas do planeta, como a América 

Latina, superando, até então, a teoria da modernização.21 22 As primeiras pesquisas 

se desenvolveram no âmbito da CEPAL, criada em 1948 e da UNCTAD, fundada em 

1964. Os principais precursores dessa corrente de pensamento foram “Raúl 

Prebisch, Celso Furtado, Theotonio dos Santos e Fernando Henrique Cardoso, entre 

outros”, segundo Daniel Jatobá (2013, p.64). 

Na prática, as intervenções políticas e econômicas dos países ditos 

desenvolvidos nas regiões consideradas periféricas eram legitimadas por uma 

consideração de que essas áreas eram atrasadas do ponto de vista do 

desenvolvimento, e por isso demandavam uma ingerência em nome de uma “missão 

civilizadora” (GROSFOGUEL, 2008, p.135-136). 

Para a teoria da dependência, países e regiões “pobres” e periféricos da 

economia global, geralmente conhecidos como de Terceiro Mundo, foram espoliados 

pelos países tidos como desenvolvidos no mundo capitalista, no momento que estes 

conseguiram reduzir os “preços de mercadorias básicas no mercado mundial”. Este 

processo teve como consequência a excessiva oneração de bens manufaturados 

além de assegurar, para empresas multinacionais, “lucros excessivos à custa dos 

países pobres” (HARRISON, 2002, p.20). 

 
21 A teoria da modernização que mencionamos aqui não é a mesma apresentada no Capítulo 1.3, não 
obstante tenham a mesma designação. 
 
22 Segundo Jessé Souza (2017, p.80), “a teoria da modernização sofisticou a moda de eufemizar a 
realidade para negar formas de dominação que tendem a se eternizar. Assim, a pobreza e a 
inadaptação são passageiras, quase sempre decorrentes de situações transitórias, como a passagem 
do campo para a cidade. Os países condenados a serem exportadores de matérias-primas todo o 
tempo não são mais chamados de subdesenvolvidos, mas sim de "em desenvolvimento" para 
assinalar uma transição que, na verdade, como também se comprova no caso brasileiro, nunca 
termina”. 
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Para os teóricos vinculados à escola dependentista, no entanto, a 

dimensão cultural esteve em um segundo plano na análise dos processos 

decorrentes do capitalismo. Na prática, os estudos dependentistas sobre capitalismo 

e sistema-mundo reverberaram postulados econômicos de abordagens marxistas, 

desvalorizando hierarquias sociais, sobretudo do ponto de vista racial, e extenuando 

investigações que esclarecessem os processos político-econômicos envolvidos na 

globalização (GROSFOGUEL, 2008, p.132). 

Dessa forma, ao minimizarem os movimentos culturais e ideológicos, as 

abordagens políticas e econômicas das teorias dependentistas restaram 

enfraquecidas. A economia política do sistema-mundo capitalista é estruturada por 

“estratégias ideológico-simbólicas” e “formas eurocêntricas de conhecimento”  

(GROSFOGUEL, 2008, p.135). Tais estratégias são de extrema relevância na 

consideração do “processo estruturante das relações centro-periferia no sistema-

mundo capitalista”. Contudo, o olhar dos dependentistas, ao analisar regiões ditas 

periféricas do planeta, como África e América Latina, amenizou a responsabilidade 

que tiveram o continente europeu e os EUA na exploração daquelas regiões.  

Por outro viés, para compreendermos as razões que levam o Brasil a 

sofrer, há séculos, constrangimentos internacionais que se relacionam diretamente 

com o problema da corrupção, recorremos à teoria de Immanuel Wallerstein, que 

trata do moderno sistema-mundo capitalista. 

A teoria do sistema-mundo de Wallerstein (1974, 1979, 1999 e 2011) foi 

construída a partir dos fundamentos analíticos da divisão internacional do trabalho e 

da teoria da dependência, difundida nos anos 1960 e 1970 pela CEPAL, 

representando, para o próprio Wallerstein (1999, p.288), uma crítica a visões 

epistemológicas que dominaram os debates acadêmicos até os anos 1960, 

sobretudo à teoria da modernização, e causando uma ruptura bem maior que outras 

teorias a perspectivas das ciências sociais do século XIX.  

O ponto de partida para o surgimento da noção de sistema-mundo se dá 

com o desenvolvimento do capitalismo, que provocou uma “divisão internacional do 

trabalho”, como explica José Ricardo Martins (2015, p.96). Essa divisão implicou a 

consolidação de três níveis de hierarquia global: os países centrais, os países 

periféricos e os semiperiféricos. Segundo Wallerstein:  
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[...] a economia-mundo capitalista foi construída sobre uma divisão 
mundial do trabalho, em que várias zonas dessa economia (que 
chamamos de núcleo, semiperiferia e periferia) foram alocadas a 
papéis econômicos específicos, desenvolveram estruturas de classe 
diferentes, usaram consequentemente diferentes modos de controle 
do trabalho, e lucraram desigualmente com o funcionamento do 
sistema (WALLERSTEIN, 2011, p.162, tradução nossa23). 

A divisão internacional entre os países em centro, periferia e semiperiferia 

estabelece uma atribuição para cada tipo de país no sistema-mundo. Como afirma 

ainda José Ricardo Martins (2015, p.96), os países centrais são responsáveis pela 

“produção de alto valor agregado”; os periféricos fornecem matérias-primas, bens de 

baixo valor e commodities para os países centrais; e os países semiperiféricos 

existem de forma híbrida, ora com características de países centrais, ora com de 

países periféricos.  

A dependência entre os países componentes do sistema-mundo se dá, 

entre outros fatores, a partir da relação de troca desigual que se estabelece entre 

eles, com a formação de uma espécie de hierarquia mundial entre centro e as 

regiões periféricas e semiperiféricas.24  

Além disso, as trocas desiguais não são as únicas responsáveis por 

contribuir para divisão do mundo em hierarquias. Giovanni Arrigui (1997, p.10-11) 

chama a atenção para as chamadas “transferências unilaterais” de mão de obra e 

capital. A principal característica dessas transferências consiste no fato delas não se 

basearem em uma relação comercial. Como aponta o pesquisador, essas 

transferências podem ser forçadas, como no caso do tráfico de escravos enquanto 

transferência de mão de obra ou no caso da “extorsão de instrumentos monetários 

das colônias”, enquanto transferência de capital. Ao contrário das transferências 

forçadas, as voluntárias baseiam-se “no autointeresse dos donos dos recursos que 

 
23 “[...] the capitalist world-economy was built on a worldwide division of labor in which various zones 
of this economy (that which we have termed the core, the semiperiphery, and the periphery) were 
assigned specific economic roles, developed diferent class structures, used consequently diferent 
modes of labor control, and profited unequally from the workings of the system” (WALLERSTEIN, 
2011, p.162). 
 
24 Segundo José Ricardo Martins: “Esse padrão de troca desigual cria uma relação de dependência 
entre os países periféricos e os do centro, acentuando essa diferença econômica e fazendo com que 
esses Estados periféricos se tornem dependentes de empréstimos e de ajuda financeira e 
humanitária dos países centrais. Neste quesito, a Teoria do Sistema Mundo (TSM) de Wallerstein se 
aproxima da Teoria da Dependência. Esta coloca sua ênfase na criação de relação estrutural de 
dependência” (MARTINS, 2015, p.96). 
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estão sendo transferidos”. O exemplo clássico de transferência voluntária, segundo 

Arrigui (1997, p.10-11) é a “emigração de trabalhadores”. 

As três dimensões hierárquicas do sistema-mundo capitalista – a periferia (o 

sul), a semiperiferia (norte/sul), e o centro (o norte) – funcionam e se estabelecem 

de forma dinâmica e dialética na geopolítica, social, econômica, simbólica e cultural. 

Essa tríade dimensional, por vezes é indivisível geograficamente, na medida em que 

se move e coexiste em territórios e espaços do norte/sul. O centro foi e é (sendo) 

colonizador, rico e possuidor forte de altas tecnologias e detentor de capital industrial 

e financeiro para pesquisas e patentes científicas e bélicas. O centro é o norte 

dominador, controlador e norteador do sistema capitalista.  

A periferia são as regiões mais pobres e exploradas do sistema-mundo 

capitalista. São regiões, territórios e espaços que foram e são colonizadas pelo 

pensamento, pelo conhecimento, pela tecnologia, pela produção de sentidos, pela 

cultura e pela economia política do centro. As desigualdades sociais e a 

concentração de renda nessas regiões são abruptas, com um gap estrutural 

exorbitante, constituindo-se espaços e territórios onde faltam os direitos mais 

fundamentais, tais como: justiça social e ambiental, saneamento básico, saúde, 

educação, transporte, mobilidade urbana, trabalho, dentre outros.  

Na periferia não há margem de manobra ou negociação com o norte: sua 

cultura é invisibilizada; o fornecimento de suas matérias-primas é desigual; e a 

instalação de indústrias maquiladoras junto ao uso da mão de obra barata 

transformam-se em ganhos falaciosos. São regiões dependentes de empréstimos 

financeiros e de donativos humanitários. Por outro lado, as periferias possuem elites 

empresariais e governamentais cooptadas pelo centro, operando de forma 

autoritária e opressora, reproduzindo assim, a dominação dos países do 

centro/norte.  

Áreas periféricas podem se tornar, para Wallerstein, áreas 

semiperiféricas, como resultado de uma transformação geopolítica resultante da 

expansão da economia-mundo: 

“[...]. Existem também áreas semiperiféricas que se situam entre o 
núcleo e a periferia em uma série de dimensões, como a 
complexidade das atividades econômicas, a força do aparato estatal, 
a integridade cultural, etc. Algumas dessas áreas foram, no passado, 
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áreas periféricas que mais tarde se desenvolveram, por assim dizer, 
como resultado da mudança da geopolítica de uma economia 
mundial em expansão” (WALLERSTEIN, 1974, p.401, tradução 
nossa25). 

Ultrapassando a dicotomia norte e sul (periferia e centro), Wallerstein inova ao 

categorizar uma outra dimensão: a semiperiferia do sistema-mundo capitalista. 

Essas regiões possuem um desenvolvimento econômico intermediário: não são 

somente ricos, nem somente pobres. Os extremos coexistem. Possuem indústrias 

nacionais e alocam multinacionais, com incentivos fiscais desiguais, utilizam a mão-

de-obra interna barata, não especializada ou de baixa ou média qualificação e com 

uma produção tecnológica incipiente. As semiperiferias também absorvem as 

tecnologias e as indústrias do centro. De maneira polifórmica, as regiões 

semiperiféricas podem funcionar como periferia para o centro; e, como centro para a 

periferia. Essas ambiguidades e ambivalências coexistem e confluem na dinâmica 

estrutural do sistema-mundo capitalista. 

Não obstante países semiperiféricos não logrem êxito em alcançar padrões 

de riqueza semelhantes aos países centrais, existem grupos naqueles países que 

gozam de uma riqueza a nível parecido com países centrais. Nesse sentido: 

[...] frações das classes alta e média da semiperiferia sul-européia e 
latino-americana têm tradicionalmente desfrutado padrões de riqueza 
que se comparam bastante favoravelmente às de suas sucedâneas 
nos Estados do núcleo orgânico. Essas frações são menos 
numerosas em relação à população total do que no núcleo orgânico, 
mas são igualmente ricas. O outro lado da moeda foi uma pobreza 
maciça para as classes mais baixas da semiperiferia que se 
assemelha ou mesmo excede àquela de suas sucedâneas na 
periferia. Confrontados com esse tipo de extrema desigualdade na 
distribuição de riqueza pessoal, os regimes autoritários da 
semiperiferia sul-européia e latino-americana, geralmente 
desempenharam uma de duas funções. Ou eles protegeram a 
acumulação e o gozo da riqueza oligárquica pelas classes alta e 
média das exigências e lutas das massas excluídas e exploradas, ou 
eles regularam a transferência de riqueza oligárquica de uma fração 
para outra das classes alta e média (ARRIGHI, 1997, p.234). 

A semiperiferia, para Wallerstein, não é apenas um mero elemento 

residual na sua teoria. Os países semiperiféricos desviam as pressões políticas que 

 
25 “[...] There are also semiperipheral areas which are in between the core and the periphery on a 
series of dimensions, such as the complexity of economic activities, strenght of the state machinery, 
cultural integrity, etc. Some of these areas had been peripheral áreas that later promoted, so to speak, 
as a result of changing geopolitics of an expanding world-economy” (WALLERSTEIN, 1974, p.401). 
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grupos localizados, sobretudo em regiões periféricas, poderiam dirigir aos países 

centrais ou grupos que operam dentro ou através de suas maquinas estatais: 

A semiperiferia, no entanto, não é [...] uma categoria residual. A 
semiperiferia é um elemento estrutural necessário em uma economia 
mundial. Essas áreas desempenham um papel paralelo àquele 
desempenhado, mutatis mutandis, por grupos comerciais 
intermediários em um império. [...] As áreas intermediárias (como 
grupos intermediários em um império) desviam parcialmente as 
pressões políticas que grupos localizados, principalmente em áreas 
periféricas, poderiam, de outra forma, dirigir-se contra Estados-
núcleo e grupos que operam nos seus maquinários estatais. Por 
outro lado, os interesses primordialmente localizados na 
semiperiferia estão localizados fora da arena política de coalizões 
que poderiam estar abertas a eles, se estivessem na mesma arena 
política (WALLERSTEIN, 2011, p.349-350, tradução nossa26). 

Em 1979, Wallerstein, em seu livro “The Capitalist World-Economy”, 

reconheceu, explicitamente o Brasil como país semiperiférico:  

A "semiperiferia" inclui uma ampla gama de países em termos de 
força econômica e formação política. Inclui os países 
economicamente fortes da América Latina: Brasil, México, Argentina, 
Venezuela, possivelmente Chile e Cuba. Ou inclui toda a outra orla 
da Europa: o nível meridional de Portugal, Espanha, Itália e Grécia; a 
maior parte da Europa Oriental; partes do nível norte, como a 
Noruega e a Finlândia. Inclui uma série de estados árabes: Argélia, 
Egito, Arábia Saudita; e também Israel. Inclui na África, pelo menos, 
a Nigéria e o Zaire, e na Ásia, Turquia, Irã, Índia, Indonésia, China, 
Coréia e Vietnã, e inclui a velha comunidade branca: Canadá, 
Austrália, África do Sul, possivelmente Nova Zelândia 
(WALLERSTEIN, 1979, p.100, tradução nossa27). 

A estrutura do sistema-mundo não surgiu nas últimas décadas, mas sim, 

segundo Wallerstein (1974, p.401), em torno de 1640, época em que o Brasil se 

 
26 “The semiperiphery, however, is not [...] a residual categoty. The semiperipheral is a necessary 
structural element in a world-economy. These areas play a role parallel to that played, mutatis 
mutandis, by midlle trading groups in an empire. [...] Those middle areas (like middle groups in na 
empire) partially deflect the political pressures wich groups primarily located in peripheral areas might 
otherwise direct against core-states and groups which operate whitin and through their state 
machineries. On the other hand, the interests primarily located in the semiperiphery are located 
outside the political arena coalitions that might be open to them were they in the same political arena” 
(WALLERSTEIN, 2011, p.349-350). 
 
27 “The ‘semiperiphery’ includes a wide range of countries in terms of economic strength and political 
background. It includes the economically strong countries of latin America: Brazil, Mexico, Argentina, 
Venezuela, possibly Chile and Cuba. Or includes the whole other rim of Europe: the Southern tier of 
Portugal, Spain, Italy and Greece; most of eastern Europe; parts of the northern tier such as Norway 
and Finland. It includes a series of Arab states: Algeria, Egypt, Saudi Arabia; and also Israel. It 
includes in Africa at least Nigeria and Zaire, and in Asia, Turkey, Iran, India, Indonesia, China, Korea, 
and Vietnam, And it includes the old White commonwealth: Canada, Australia, South Africa, possibly 
New Zealand” (WALLERSTEIN, 1979, p.100). 
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encontrava no regime colonial sendo explorado economicamente por Portugal, país 

central daquele século. Dessa forma:  

As três posições estruturais na economia-mundo - centro, periferia e 
semiperiferia - haviam se estabilizado por volta de 1640. Como 
certas áreas assumiram uma ou outra posição é uma longa história 
(WALLERSTEIN, 1974, p.401, tradução nossa28). 

Certas premissas também são adotadas pela teoria do sistema-mundo. 

Para se estudar o comportamento social, o ponto de análise mais adequado é o 

“sistema-mundo”, em lugar do Estado-nação. Para Wallerstein (1999, p.289), o 

Estado-nação não reflete uma sociedade que progride automática e autonomamente 

com o tempo.  

Outra análise crítica que Wallerstein (1999, p.289) realiza recai sobre a 

noção de “longa duração” histórica. Assim como o sistema-mundo tem o seu âmbito 

espacial, possui também o seu aspecto temporal. O sistema-mundo, enquanto 

sistema histórico, possui uma trajetória, ou seja, em algum momento há uma 

transformação que termina com um sistema, abrindo espaço para outro. Deve-se 

ponderar, ainda, que a análise de Wallerstein se concentra em um tipo singular de 

sistema-mundo: a economia-mundo capitalista.   

A teoria do sistema-mundo, ao romper dogmas epistemológicos do século 

XIX, ainda ataca a ideia de progresso inevitável. Wallerstein (1999, p.292), 

desenvolve uma crítica alternativa, reforçando a existência de mudanças que 

ocorrem em processos não lineares. Tais processos, ao fim, não convergem para 

uma única direção, mas sim, atingem pontos de divergência. Nesse sentido, por 

exemplo, em relação a transformação de um país periférico em semiperiférico, 

Giovanni Arrigui (1997, p.220) afirma que: 

[...] nem todos os Estados podem ser ou se tornar semiperiféricos. 
Os Estados, individualmente, podem cruzar o golfo que separa a 
periferia da semiperiferia, mas também nesse caso as oportunidades 
de avanço econômico, tal como se apresentam serialmente para um 
Estado periférico de cada vez, não constituem oportunidades 
equivalentes de avanço econômico para todos os Estados 
periféricos. O que cada Estado periférico pode realizar é negado 
desse modo aos outros (ARRIGHI, 1997, p.220). 

 
28 “The three structural positions in a world-economy-core, periphery, and semi-periphery-had become 
stabilized by about 1640. How certain areas became one and not the other is a long story” 
(WALLERSTEIN, 1974, p.401). 
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Wallerstein (1999, p.293) ainda propõe uma reflexão sobre a divisão que 

cientistas sociais costumam estabelecer entre os planos econômico, político e 

sociocultural, como se fossem áreas isoladas. Os próprios mercados, para ele, são 

“construções sociopolíticas”. Qualquer atividade econômica tem como pano de fundo 

“regras e preferências socioculturais, e funciona dentro de limites políticos”. Da 

mesma forma, a atuação política tem por escopo assegurar vantagens econômicas e 

reforçar objetivos socioculturais. Já a explicação das atividades socioculturais se dá 

pela inter-relação entre política e economia. Com isso, tratam-se de três campos que 

não podem ser analisados isoladamente, pois suas dinâmicas atuam de forma 

articulada.  

Em outra linha de pensamento, ao tratar da formação de um novo padrão 

mundial de poder a partir da expansão do capitalismo, que ocorre mundialmente a 

partir da “descoberta” da América, Aníbal Quijano (2009, p.73) desenvolveu o 

conceito de colonialidade do poder, sustentando que este se constitui como um dos 

elementos dessa “nova” ordem. A colonialidade do poder se assenta em uma 

hierarquia étnica que leva em conta uma classificação social das populações a partir 

da raça.  

A colonialidade do poder, para Ramón Grosfoguel (2008, p.123), constitui-

se de uma rede “de múltiplas e heterogêneas hierarquias globais (“heterarquias”) de 

formas de dominação e exploração sexual, política, epistémica, económica, 

espiritual, linguística e racial”. Além disso, a noção de colonialidade busca suplantar 

a ideia segundo a qual as sociedades seguiriam uma evolução de forma linear, 

partindo de modos de produção anteriores ao capitalismo para o modo de produção 

capitalista. Outro ponto importante do conceito diz respeito à superação da divisão 

clássica entre cultura e economia política.  

Alguns estudos pós-coloniais analisavam o sistema-mundo entendendo 

que este era construído, sobretudo, a partir da cultura. Por outro lado, outros 

estudos sobre economia política pregavam as relações econômicas como o principal 

fator explicativo do sistema-mundo. A colonialidade do poder busca romper essa 

dicotomia entre economia e cultura, tendo em vista a complexidade do sistema-

mundo e das relações envolvidas na contemporaneidade (GROSFOGUEL, 2008, 

p.124-125). Neste sentido:  
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Enquanto as críticas pós-coloniais salientam a cultura colonial, a 
abordagem do sistema-mundo sublinha a acumulação interminável 
de capital à escala mundial. E se, por um lado, as críticas pós-
coloniais dão ênfase à agência, por outro, a abordagem do sistema-
mundo enfatiza as estruturas (GROSFOGUEL, 2008, p.129). 

Atualmente, fala-se em um “regime da colonialidade global”, a partir do 

qual países periféricos e semiperiféricos são dominados por estruturas impostas por 

países dominantes, a partir de suas instituições de âmbito internacional. Ramón 

Grosfoguel (2008, p.126) afirma que “as zonas periféricas mantêm-se numa situação 

colonial, ainda que já não estejam sujeitas a uma administração colonial”.  

Procuramos demonstrar, a partir das teorias desenvolvidas acima, que 

economia, política e cultura estão entrelaçadas. Vivemos em um regime global 

capitalista, que estabelece uma hierarquia mundial entre os países do globo. O 

Brasil ocupa uma posição semiperiférica, que o faz depender financeiramente dos 

países centrais, dominantes. E já ocupou uma posição periférica em outro momento 

histórico. A posição do Brasil na hierarquia global capitalista traz consequências do 

ponto de vista não só econômico, mas também político, social e cultural e isso deve 

ser levado em consideração no estudo da corrupção. 

 

2.2. A formação de um novo paradigma de intolerância à corrupção a nível 

internacional 

Para entendermos a maneira pela qual organismos internacionais e 

Estados podem influenciar a elaboração de políticas em outros países, é 

interessante mencionar o “framework” criado por Steven Bernstein e Benjamin 

Cashore, que consiste em um conjunto de conceitos que explicam quatro formas de 

influências exógenas que um Estado pode sofrer. Tratam-se das regras 

internacionais, das normas e discursos internacionais29, da criação e/ou intervenção 

em mercados, ou ainda do acesso direto a processos de elaboração de políticas 

internas (BERNSTEIN; CASHORE, 2012, p.587). 

Estes autores defendem que a influência exercida sobre determinado país 

não advém apenas das regras internacionais, mas também de outros consideráveis 

efeitos que as demais formas de influência podem oferecer, além da interação delas 

entre si (BERNSTEIN; CASHORE, 2012, p.587).  
 

29 Com relação às regras, normas e discursos, dedicaremos maior atenção nos capítulos seguintes. 
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As ferramentas utilizadas para exercer influência através do mercado 

podem consistir desde uma ação direta como boicotes, que oferecem apenas um 

efeito de curto-prazo no processo de mudança política, ou uma ação indireta, como, 

por exemplo, a criação de um sistema de certificação, cujo objetivo seja, regulando 

os mercados, incorporá-los a valores sociais e ambientais específicos (BERNSTEIN; 

CASHORE, 2012, p.593). 

Para estes autores, é possível ainda a combinação de ações diretas e 

indiretas na manipulação dos mercados. Contudo, apenas o controle dos mercados 

não é, por si só, suficiente para assegurar mudanças políticas em longo prazo. Para 

isso, é necessário levar em consideração o poder que as outras formas de influência 

podem exercer. Torna-se mais fácil influir em uma política interna quando há uma 

relativa dependência a mercados estrangeiros, associada ao poder que certos 

atores transnacionais detêm em controlar as preferências de consumidores 

(BERNSTEIN; CASHORE, 2012, p.593). 

É possível também, através do acesso direto a processos de elaboração 

de políticas internas, que um determinado país ou organismo exercer influência 

sobre outro. Para Steven Bernstein e Benjamin Cashore, este acesso pode ocorrer 

desde financiamentos, treinamentos, educação, capacitação e parcerias de co-

governança, junto a atores internacionais. Tais atores podem buscar alcançar seus 

objetivos compartilhando ideias, recursos e conhecimento com grupos domésticos 

organizados pela sociedade civil, ou criando novos grupos. A partir disso, é possível 

deslocar a parcela de certos grupos existentes para outros, até então à margem no 

processo político interno. O acesso direito, no entanto, produz mais efeitos em 

questões pontuais, como meio ambiente, em detrimento de questões mais amplas 

(BERNSTEIN; CASHORE, 2012, p.593-594). 

Com o processo de globalização, abertura de mercados, expansão do 

capitalismo e consolidação de um cenário neoliberal, a partir da década de 1980, 

surge uma preocupação com a ocorrência da corrupção em diversos países, que 

passa a representar uma ameaça aos interesses transnacionais de diversas 

corporações empresariais.  

A globalização não é um processo recente. Para Aníbal Quijano (2000, 

p.201-202), trata-se de uma onda que se iniciou com a “descoberta” da América e 
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com o desenvolvimento do capitalismo colonial e moderno, eurocêntrico enquanto 

“novo padrão de poder mundial”. A América é um elemento que se constituiu como 

“primeiro espaço/tempo” desse novo padrão de poder, sendo reconhecida como a 

primeira “identidade da modernidade”.  

Pela perspectiva desenvolvida por teóricos do sistema-mundo, a 

globalização está relacionada a “ciclos sistêmicos”, como aponta Carlos Eduardo 

Martins (2011, p.18-19), no qual Estados centrais, responsáveis por organizar a 

economia mundial em centros, periferias e semiperiferias, podem se fortalecer ou 

enfraquecer. Nas épocas em que ocorre a expansão desses Estados, o sistema-

mundo se amplia. Contudo, nos momentos em que ocorre o enfraquecimento do 

poder desses Estados, sobretudo em épocas de crises econômicas, o sistema-

mundo exige uma reestruturação. 

Um desses momentos críticos para os países centrais foi representado 

pelas grandes crises do petróleo, nos anos de 1973 e 197930. Os choques do 

petróleo causaram consequências em todo mundo, tendo, no Brasil, contribuído para 

o fim do chamado “milagre econômico”. Da mesma forma, a crise abriu um caminho 

que culminou, alguns anos depois, no fim do regime militar no país. 

Com a crise mundial do petróleo, nos anos de 1970, os países centrais do 

sistema-mundo foram afetados com o aumento do preço do barril de petróleo.31 Isso 

provocou uma reação em cadeia, afetando os países em desenvolvimento, muito 

dependentes de financiamentos internacionais, em um momento em que os juros 

aumentavam consideravelmente.  

 
30 Durante as comemorações do dia do perdão judaico – Yom Kippur, tropas dos países árabes Egito 
e Síria, em 1973, atacam Israel por conta da incorporação de territórios daqueles dois países por este 
último, em 1967. A guerra do Yom Kippur, como ficou conhecida durou aproximadamente 20 dias, 
com uma ofensiva bem sucedida dos países árabes sobre Israel. Em razão disso, Estados Unidos, 
ONU e União Soviética, passam a intervir no conflito, sendo acordado um cessar-fogo em outubro de 
1973. Insatisfeitos, países árabes passaram a boicotar a venda de barris de petróleo, causando seu 
aumento de preço no mercado internacional. A elevação do valor do barril do petróleo desencadeou 
uma crise que impactou a economia capitalista. Em um segundo momento crítico na década de 1970, 
em razão da Revolução Iraniana e da Guerra Irã-Iraque, o preço do petróleo no mercado 
internacional voltou a subir. Dessa vez, em proporções maiores que as do primeiro choque, sobre 
valores que já estavam em elevação ao longo daquela década. 
 
31 Segundo FAUSTO (2006, p.495): “Em outubro de 1973, ainda no período Médici, ocorreu a 
primeira crise internacional do petróleo. Ela foi consequência da chamada Guerra do Yom Kippur, 
movida pelos Estados árabes contra Israel. Os países árabes produtores de petróleo se articularam 
para reduzir a oferta do produto e provocar forte aumento dos preços”. 
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Os países da América Latina chegam aos anos 1980 completamente 

endividados. Com isso, aumentam as pressões externas de mecanismos financeiros 

transnacionais que tinham receio que os países devedores decretassem moratória 

da dívida externa. Isso chegou a acontecer, em 1982, com o México e, em 1987, 

com o Brasil.  

O crescimento econômico do Brasil durante o regime militar se deu com 

base em recursos externos, que ingressaram no país, sobretudo na forma de 

empréstimos. Como consequência, a década de 1970 foi marcada pelo aumento da 

dívida externa. Segundo Boris Fausto (2006, p.497), em 1978, a dívida já girava em 

torno de 43,5 bilhões de dólares. O grande problema residia no fato que tais 

empréstimos eram contraídos com juros flexíveis, que variavam com a flutuação do 

mercado. Como o final da década de 1970 foi marcado pela elevação da taxa de 

juros, resultante de políticas dos EUA, o Brasil passou a ter dificuldades para arcar 

seus compromissos. 

Na década de 1980, diante da crise econômica e da moratória de dívidas 

externas de países semiperiféricos,32 organismos financeiros internacionais 

instituem, em 1989, o que ficou conhecido como Consenso de Washington. Segundo 

Petrônio Portella Filho (1994): 

Após a chamada crise da dívida externa, muitos países da América 
Latina foram compelidos a implantar programas de ajustamento e 
reformas que promoveram mudanças nos modelos econômicos. 
Essa política de ajustamento foi realizada com base nas doutrinas do 
chamado “Consenso de Washington” (FILHO, 1994, p.102). 

O Consenso de Washington é uma expressão utilizada por John 

Williamson, em 1989, para retratar uma série de medidas econômicas defendidas 

por políticos e tecnocratas da cidade de Washington. O Consenso abrangia, 

segundo Teotônio Filho (1994, p.107), tanto o “Washington político”, composto por 

membros do congresso estadunidense e funcionários da Administração Federal, 

quanto o “Washington tecnocrático” das instituições financeiras internacionais e do 

Federal Reserve Board”.33 

 
32 Segundo BAER (2002, p.121): “em 1982, o Brasil experimentou outro choque externo – a moratória 
da dívida mexicana em agosto de 1982, que ocasionou o virtual fechamento dos mercados 
internacionais para o financiamento da dívida latino-americana”.  
 
33 Segundo BRESSER-PEREIRA (1991, p.5-6): “essa perspectiva é influenciada pelo surgimento, e 
afirmação como tendência dominante, de uma nova direita, neoliberal, a partir das contribuições da 
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O Consenso de Washington estabeleceu diversas medidas a serem 

seguidas pelos países em desenvolvimento, que visavam a redução do papel do 

Estado, a partir de privatizações de empresas públicas, ajustamento fiscal, reformas 

tributárias, redução de gastos com funcionários públicos, entre outras.34  

A partir da década de 1980 e ao longo da década de 1990, segundo 

Boaventura Santos (2002, p.29), um modelo econômico baseado na força do 

sistema financeiro e do “investimento à escala global” ganhou força. Isso implicou 

medidas como a “desregulação das economias nacionais” e fortaleceu o papel de 

“agências financeiras multilaterais”. Com isso:  

As implicações destas transformações para as políticas econômicas 
nacionais podem ser resumidas nas seguintes orientações ou 
exigências: as economias nacionais devem abrir-se ao mercado 
mundial e os preços domésticos devem tendencialmente adequar-se 
aos preços internacionais; deve ser dada prioridade à economia de 
exportação; as políticas monetárias e fiscais devem ser orientadas 
para a redução da inflação e da dívida pública e para a vigilância 
sobre a balança de pagamentos; os direitos de propriedade privada 
devem ser claros e invioláveis; o sector empresarial do Estado deve 
ser privatizado (SANTOS, 2002, p.29-30). 

A partir dessa dinâmica, ganham força no cenário mundial “novos” atores, 

representados pelas empresas multinacionais; e, sobretudo, instituições financeiras 

como o Banco Mundial, que juntas com mercados financeiros e blocos comerciai, 

reúnem um grande poder econômico. Para Boaventura Santos: 

A nova divisão internacional do trabalho, conjugada com a nova 
economia política "pró-mercado", trouxe também algumas 
importantes mudanças para o sistema interestatal, a forma política do 
sistema mundial moderno. Por um lado, os Estados hegemónicos, 
por eles próprios ou através das instituições internacionais que 
controlam (em particular as instituições financeiras multilaterais), 

 

escola austríaca (Hayek, Von Mises), dos monetaristas (Friedman, Phelps, Johnson), dos novos 
clássicos relacionados com as expectativas racionais (Lucas e Sargent) e da escola da escolha 
pública (Buchanan, Olson, Tullock, Niskanen). Essas visões teóricas, temperadas por um certo grau 
de pragmatismo, próprio dos economistas que trabalham nas grandes burocracias internacionais, é 
partilhada pelas agências multilaterais em Washington, o Tesouro, o FED e o Departamento de 
Estado dos Estados Unidos, os ministérios das finanças dos demais países do G-7 e os presidentes 
dos 20 maiores bancos internacionais constantemente ouvidos em Washington. Esta abordagem 
dominante em Washington exerce poderosa influência sobre os governos e as elites da América 
Latina”. 
 
34 Segundo Luiz Alberto Moniz Bandeira (2002, p.1935): “as propostas, visando à estabilização 
monetária e ao pleno restabelecimento das leis de mercado, consistiam em: 1 – disciplina fiscal; 2 – 
mudanças das prioridades no gasto público; 3 – reforma tributária; 4 – taxas de juros positivas; 5 – 
taxas de câmbio de acordo com as lei do mercado; 6 – liberalização do comércio; 7 – fim das 
restrições aos investimentos estrangeiros; 8 – privatização das empresas estatais; 9 – 
desregulamentação das atividades econômicas; 10 – garantia dos direitos de propriedade”. 
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comprimiram a autonomia política e a soberania efectiva dos Estados 
periféricos e semiperiféricos com uma intensidade sem precedentes 
(SANTOS, 2002, p.35). 

[...] as assimetrias do poder transnacional entre o centro e a periferia 
do sistema mundial, i.e., entre o Norte e o Sul, são hoje mais 
dramáticas do que nunca. De facto, a soberania dos Estados mais 
fracos está agora directamente ameaçada, não tanto pelos Estados 
mais poderosos, como costumava ocorrer, mas sobretudo por 
agências financeiras internacionais e outros actores transnacionais 
privados, tais como as empresas multinacionais (SANTOS, 2002, 
p.37). 

Em razão do grande endividamento de países periféricos e 

semiperiféricos durante a década de 1980, os Estados passaram por uma profunda 

crise fiscal, “enfraquecendo a percepção de sua finalidade e legitimidade, diante da 

ineficiente administração dos problemas da crise do petróleo dos anos 1970” 

(COSTA, 2011, p.35).  

Ao mesmo tempo, segundo Maria Alice Costa (2011, p.38), empresas 

multinacionais e transnacionais passaram a exercer um forte papel sobre os 

mercados e Estados, bem como organismos internacionais multilaterais, como o BM, 

o FMI e a OMC, passaram a criar diversos constrangimentos aos Estados, em 

contrapartida para a renegociação de suas dívidas externas e para o financiamento 

de programas sociais governamentais. Em virtude disso: 

Se antes a força dos Estados nacionais era importante para 
implementar as políticas econômicas, hoje os fluxos transnacionais 
ocorrem sem a interferência significativa do Estado. A economia 
dominada pelo sistema financeiro em escala global cria 
constrangimentos para os governos nacionais. Ao terem sua 
autonomia restringida, as nações mudaram seu papel na economia. 
Mudaram também a legitimidade para organizar a sociedade 
(COSTA, 2011, p.38). 

Além disso, com o fim da Guerra Fria, e consequentemente com o fim da 

polarização política no mundo, houve um crescimento do senso de interdependência 

global. Questões como segurança, por exemplo, passam a ser encaradas não 

apenas por um viés militar, mas também a partir de uma consideração econômica e 

política. Para Glynn, Kobrin e Naím, a segurança de um determinado Estado pode 

ser potencialmente afetada por políticas de outros países, ainda que distantes 

geograficamente (GLYNN; KOBRIN; NAÍM, 1997, p.9-10). 

Eclodem, nesse momento, diversos casos de corrupção e se inicia a 

formação de um paradigma de intolerância com o problema. Alguns fatos históricos 
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como o escândalo de Watergate, nos EUA, na década de 1970, as revoluções que 

depuseram chefes de Estado em países onde até antão havia ditaduras, a queda do 

muro de Berlim e o colapso da URSS precederam a luta contra a corrupção na 

última década do século passado (GLYNN; KOBRIN; NAÍM, 1997, p.8-9). 

Para Kalin S. Ivanov, o final da Guerra Fria possibilitou a construção de 

uma agenda global de combate à corrupção, pois países do bloco capitalista não 

precisavam mais apoiar ditaduras corruptas em países reconhecidos à época como 

de Terceiro Mundo para conter a expansão do comunismo35 (IVANOV, 2007, p.31). 

Durante a década de 1990, a preocupação com o problema da corrupção 

passou de um âmbito regionalizado para uma esfera global. É a partir desse 

momento, que a corrupção se torna uma “questão política verdadeiramente global, 

provocando uma resposta política global” (GLYNN; KOBRIN; NAÍM, 1997, p.7, 

tradução nossa36). Diversas organizações internacionais como ONU, OEA, OCDE e 

TI passaram a se envolver no combate à corrupção.  

Além disso, a crescente onda de democratização, no final do século 

passado, também teve um peso significativo na luta conta a corrupção, na medida 

em que, entre outras razões, possibilitou uma atuação maior da mídia. A 

democracia, em tese, possui uma maior capacidade de permitir a criação de 

mecanismos de controle da atuação de políticos e agentes públicos, ao menos, em 

comparação com Estados sob regimes autoritários. Para Glynn, Kobrin e Naím: 

Um regime que tem eleições frequentes, competição política, forças 
de oposição ativas e bem organizadas, poderes legislativo e 
judiciário independentes, mídia livre e liberdade de expressão, tende 
a gerar mais limites ao escopo e à frequência da corrupção do que 
aquele que não tem esses fatores (GLYNN; KOBRIN; NAÍM, 1997, 
p.11, tradução nossa37). 

 
35 “The global agenda against corruption became conceivable only after the end of the Cold War, 
when the West no longer needed to support corrupt dictators in an effort to contain communism. 
During the Cold War, Western financiers knowingly tolerated irregularities in the public projects that 
they funded throughout the ‘Third World’, as it was then known” (IVANOV, 2007, p.31). 
 
36 “But this decade is the first to witness the emergence of corruption as a truly global political issue 
eliciting a global political response” (GLYNN; KOBRIN; NAÍM, 1997, p.7). 
 
37 “A regime that has frequent elections, political competition, active and well-organized opposition 
forces, an independent legislature and judiciary, free media, and liberty of expression is bound to 
generate more limits on the scope and frequency of corruption than one that does not have them” 
(GLYNN; KOBRIN; NAÍM, 1997, p.11). 
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No entanto, a transição para um regime democrático não significa 

automaticamente o fim da corrupção. Como apontam Glynn, Kobrin e Naím, a 

democracia pode apenas implicar na descentralização de práticas de corrupção, 

passando esta, de um nível governamental mais alto, como a esfera federal, para 

níveis mais localizados, como estados (GLYNN; KOBRIN; NAÍM, 1997, p.11). 

Dessa forma, entendemos que o Brasil, como país semiperiférico do 

sistema-mundo incorporou gradualmente uma agenda internacional de combate à 

corrupção, como veremos adiante, promovendo mudanças na legislação, a partir 

dos anos 1990 e ratificando convenções internacionais. Isso não ocorreu porque, 

digamos, o gigante acordou; mas sim, porque a corrupção entrou na pauta de 

problemas internacionais, além de se entrelaçar com outras questões, como a 

segurança.  

 

2.3 A consolidação de uma agenda internacional de combate à corrupção 

Até aproximadamente meados dos anos 1970, não era possível apontar 

grandes esforços relacionados ao combate internacional da corrupção. O problema 

da corrupção era até então considerado uma questão a ser resolvida dentro das 

fronteiras dos países. Falar em medidas internacionais para o seu combate poderia 

ser considerado uma violação à soberania dos Estados (WOLF; SCHMIDT-

PFISTER, 2010, p.14). 

Esse período marca, segundo Sebastian Wolf e Diana Schmidt-Pfister, a 

primeira de cinco fases que correspondem ao combate internacional à corrupção: 

“(1) ausência de iniciativas transnacionais anticorrupção, (2) ação unilateral de 

combate ao suborno no exterior, (3) erupção global do combate à corrupção, (4) 

implementação de normas internacionais anticorrupção, e (5) crise de legitimidade” 

(WOLF; SCHMIDT-PFISTER, 2010, p.14, tradução nossa38). 

O período compreendido entre as décadas de 1970 a 1990 foi marcado 

pelo empenho unilateral dos EUA em inibir a corrupção. Com o escândalo de 

 
38 “(1) no transnational anti-corruption initiatives, (2) unilateral action to combat overseas bribery, (3) 
the global anti-corruption eruption, (4) implementation of international anti-corruption rules, and (5) 
legitimacy crisis” (WOLF; SCHMIDT-PFISTER, 2010, p.14). 
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Watergate, a sociedade estadunidense presenciou casos de “propina39/bribe” paga a 

funcionários públicos estrangeiros e políticos (WOLF; SCHMIDT-PFISTER, 2010, 

p.14). 

Tal escândalo levou os EUA a promulgar a primeira grande lei do país a 

criminalizar a corrupção praticada a nível internacional. Jimmy Carter deu 

continuidade aos esforços de seu antecessor Gerald Ford no combate à corrupção 

em negócios estrangeiros. Reflexo desses esforços foi a publicação da FCPA, em 

1977, que tinha como objetivo coibir o suborno de funcionários estrangeiros por 

empresas estadunidenses, mas que não conseguiu alcançar uma escala global 

(MCCOY; HACKEL, 2002, p.223). 

A FCPA foi largamente criticada, sob a alegação das empresas 

estadunidenses estarem em desvantagem na competição com empresas de outros 

países (WOLF; SCHMIDT-PFISTER, 2010, p.14). Com a vigência da FCPA, a partir 

de 1977, as empresas estadunidenses passaram a reclamar que sofriam uma 

desvantagem na concorrência em outros países e prejuízos econômicos em face de 

empresas estrangeiras, que não estavam subordinadas a um regime antissuborno 

semelhante ao criado pela FCPA (MCCOY; HACKEL, 2002, p.233-234). Países 

vinculados à OCDE, até a década de 1990, ainda toleravam o pagamento de 

suborno a funcionários públicos estrangeiros, quando tal conduta já era vedada às 

empresas dos EUA (IVANOV, 2007, p.29). 

Segundo Jennifer McCoy e Heather Heckel, não só apenas os EUA 

empreenderam esforços nesse sentido. Outros Estados como Singapura, Japão e 

Kenia, logo após a Segunda Guerra Mundial, já haviam criado leis anticorrupção. No 

entanto, assim como foi o caso da FCPA nos EUA, tais legislações não conseguiram 

repercutir além da fronteira desses países (MCCOY; HACKEL, 2002, p.223). 

 
39 O vocábulo “propina”, segundo o Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa de Antenor 
Nascentes, deriva do verbo propinar, que tem sua origem do grego, propinein, e significa “dar a beber 
depois de beber primeiro”. A palavra “propina” se ressignificou e, passou a ter outra acepção em 
Portugal, utilizada como taxa e imposto pago ao Estado. Já no Brasil colonial, sobretudo no Rio de 
Janeiro, por exemplo, dizia-se que os mercadores de escravos que saíam da África e tinham que 
parar para abastecer, pagavam a “propina” ao governador da capitania, para que essas embarcações 
parassem na costa, com o direito de subir a bordo e escolher os melhores escravos. Quando os 
comerciantes não tinham a quantia total a ser paga, alguns funcionários da Corte Portuguesa diziam: 
Dá-se um jeito... Com esta prática, o termo no Brasil se aproximou do significado de suborno. Até 
hoje, em Portugal, o termo “propina” refere-se à taxa paga ao Estado pelos estudantes das 
Universidades Públicas, pelo ano escolar. Optamos pelo uso das aspas na palavra propina em todo o 
trabalho, para destacar que seu significado pejorativo ocorre no português falado apenas no Brasil. 
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Contudo, não obstante o interesse dos EUA em inibir práticas de 

corrupção, algumas condições como a preocupação com o curso da Guerra Fria e a 

disputa pelo poder hegemônico mundial, o foco no crescimento econômico e o 

grande número de países sob regimes ditatoriais, contribuíram para que a corrupção 

não se mantivesse como assunto prioritário na agenda global até os anos 1990 

(MCCOY; HACKEL, 2002, p.224-225). 

A partir dos anos 1980, surgiram diversas mudanças no cenário global, 

sobretudo em razão do final da Guerra Fria e da expansão de princípios liberais e 

democráticos em diversos países. Além disso, essa década presenciou uma grande 

difusão informacional, que contribuiu para a veiculação de dados sobre a corrupção, 

sobretudo seus custos, consequências e formas de combate. Nessa época, 

ocorreram processos internos nos Estados, decorrentes, dentre diversos fatores, do 

crescimento da atuação de ONGs e da atuação de uma mídia mais livre e 

investigativa.40 Como afirmam Jennifer McCoy e Heather Heckel: 

Os anos 80 testemunharam uma série de mudanças políticas e 
econômicas globais que contribuíram para um ambiente, nos anos 
90, muito mais propício ao desenvolvimento de normas anti-
corrupção do que nos anos 70. Com o fim da Guerra Fria, as 
prioridades mudaram da competição das superpotências para o 
desenvolvimento econômico e político. Politicamente, a aceitação 
gradual das normas democráticas e de direitos humanos levou a 
múltiplas transições democráticas. Dentro dessas novas 
democracias, o Poder Judiciário mais independente, a maior 
liberdade de imprensa, a redução no poder militar e as novas 
oportunidades para reforçar o Estado de Direito foram todas 
avançadas. A sociedade civil se expandiu e, com o advento da era 
da informação, surgem novas ferramentas que facilitam o 
monitoramento e a prestação de contas. Simultaneamente, a 
globalização produziu novas corporações multinacionais, expandiu a 
participação econômica e contribuiu para mudanças dramáticas nas 
economias domésticas. [...] A revolução informacional, incluindo fax, 
satélite e internet, melhorou a comunicação entre os atores das 
nações e trouxe novas informações sobre a extensão e as 
consequências da corrupção e as ferramentas para combatê-la 
(MCCOY; HACKEL, 2002, p. 225, tradução nossa41). 

 
40 Todas essas mudanças, segundo essas pesquisadoras, promoveram efeitos não apenas no 
combate à corrupção, mas também em outros aspectos, como proteção ao meio ambiente, direitos 
humanos, direito eleitoral, questões armamentícias e combate ao racismo (MCCOY; HACKEL, 2002, 
p.217-218). 
 
41 “The 1980s witnessed a number of global political and economic changes that contributed to a 
1990s environment far more conducive to norm development than were the 1970s. With the Cold 
War’s end, priorities shifted away from superpower competition towards economic and political 
development. Politically, the gradual acceptance of democratic and human rights norms led to multiple 
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Somente a partir da década de 1990, a corrupção torna-se uma das 

principais preocupações de países centrais, além dos EUA, e de instituições 

financeiras internacionais, como o Banco Mundial. O combate à corrupção passou a 

ser encarado como essencial para a recuperação econômica, sobretudo de países 

em desenvolvimento.  

A partir desse momento, o termo “corrupção” sofre uma ressignificação, 

tornando-se um problema a nível global e transferindo o foco das discussões sobre o 

tema para os seus efeitos negativos sobre o crescimento econômico, sobre a 

democratização e estabilidade dos regimes democráticos (WOLF; SCHMIDT-

PFISTER, 2010, p.17). 

Para Jennifer McCoy e Heather Heckel, este período foi marcado pelo 

surgimento de uma espécie de norma global anticorrupção, tendo um de seus 

principais pilares, o combate ao suborno transnacional. Esta norma global se 

desenvolveu em um contexto de maior sensibilização quanto ao problema da 

corrupção, que levou à sua institucionalização através de mecanismos legais e 

políticos, alcançando um escopo global de adesão. O sucesso do desenvolvimento 

da norma global anticorrupção neste período pode ser atribuído a fatores variados42 

(MCCOY; HACKEL, 2002, p.217). 

A consolidação de uma agenda global de combate à corrupção nesse 

período resulta, sobretudo, dos esforços dos EUA e de agências multinacionais para 

encarar o problema.43 Diversas organizações internacionais, na década de 1990, 

 

democratic transitions. Within these new democracies, more independent judiciaries, enhanced press 
freedom, military reductions, and new opportunities to enforce the rule of law were all advanced. Civil 
society expanded and, with the advent of the information age, it now has new tools that facilitate 
monitoring and accountability. Simultaneously, globalization produced new multinational corporations, 
expanded economic participation, and contributed to dramatic changes in domestic economies. [...] 
The informational revolution, including fax, satellite, and internet, both enhanced communication 
among actors across nations, and brought new information to light concerning both the extent and 
consequences of corruption and the tools to fight it” (MCCOY; HACKEL, 2002, p. 225). 
 
42 Não é possível, para Jennifer McCoy e Heather Heckel, explicar o êxito do combate à corrupção 
nos anos 1990 e o fracasso, nos anos 1970, somente a partir da verificação da hegemonia de poder 
de um ator específico (MCCOY; HACKEL, 2002, p.217). 
 
43 Para Steven Bernstein e Benjamin Cashore (2012, p.592), as normas oriundas, por exemplo, de 
fóruns internacionais e promovidas por poderosas organizações podem atuar na mudança da direção 
política de um país quando governos ou empresas estrangeiras exercem pressão para a mudança 
política de determinado Estado. O sucesso para essa mudança poderá ser maior ou menor a 
depender da cultura e ideologia interna, assim como de objetivos mais amplos almejados por um 
país. 
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passaram a estabelecer medidas de combate à corrupção, que reverberam tanto a 

nível nacional quanto internacional (WOLF; SCHMIDT-PFISTER, 2010, p.15). 

Os EUA associavam a corrupção à questão da segurança, inclusive 

considerando que “a corrupção latino-americana estava comprovadamente ligada à 

violência das drogas nos EUA” (IVANOV, 2007, p.29, tradução nossa44). Em razão 

disso, a percepção dos EUA da corrupção como um problema comercial e de 

segurança fez com que surgisse uma pressão sobre outros países e instituições 

para combatê-la, estabelecendo-se no, cenário internacional, uma agenda de 

combate à corrupção (IVANOV, 2007, p.28).  

Os últimos anos da última década do século passado foram, portanto, 

marcados por uma espécie de globalização de padrões estadunidenses de combate 

à corrupção. A atuação dos EUA nos anos 1990 foi determinante para a adoção, a 

nível global, de mecanismos de combate à corrupção45 46 (MCCOY; HACKEL, 2002, 

p. 231). 

Sobretudo por influência de empresas estadunidenses, os EUA 

exerceram um papel preponderante nos trabalhos da OEA (MCCOY; HACKEL, 

2002, p. 231). Houve, na América Latina, no final do século passado, uma 

expressiva preocupação com a quantidade de presidentes destituídos e com a 

crescente onda de escândalos de corrupção. Nesse sentido, a OEA buscou atuar no 

combate ao problema (MCCOY; HACKEL, 2002, p. 230). O trabalho mais expressivo 

 
44 “Latin American corruption was demonstrably linked to drug violence in the US” (IVANOV, 2007, 
p.29). 
 
45 Além do contexto global de profundas mudanças sociais, econômicas e políticas no final do século 
XX, Jennifer McCoy e Heather Heckel destacam a atuação de três tipos de atores no fortalecimento 
do combate à corrupção: os empreendedores de normas, Estados-críticos e organizações plataforma. 
Os Estados-críticos, a partir do conceito de Jennifer McCoy e Heather Heckel, compreendem 
governos que incorporam novas normas de combate à corrupção. Já as organizações-plataforma 
podem ajudar na promoção de uma determinada norma, difundindo informações ou recomendações 
sobre determinado tema, como a corrupção (MCCOY; HACKEL, 2002, p. 223-224). 
 
46 Jennifer McCoy e Heather Heckel, ao analisarem o papel das instituições no combate internacional 
à corrupção, enumeram algumas categorias de atores e organizações, tais como: organizações 
internacionais não-governamentais, organizações internacionais governamentais, organizações 
regionais governamentais, instituições financeiras internacionais e organizações domésticas, como 
ONGs e atores patrocinados pelo governo (MCCOY; HACKEL, 2002, p. 229). 
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da instituição na última década do século passado foi a aprovação da Convenção 

Interamericana contra a Corrupção, em 29 de março de 1996 na Venezuela.47 

Os EUA também conseguiram pressionar a OCDE a criminalizar o 

suborno em transações estrangeiras, logrando a aprovação de uma convenção de 

combate ao suborno de agentes públicos estrangeiros. Tal Convenção foi aprovada 

pela OCDE, tornando a legislação de países europeus mais próxima do que já era 

praticado nos EUA (IVANOV, 2007, p.30). Com isso, os EUA conseguiram promover, 

a nível internacional, a criminalização do suborno a funcionários públicos 

estrangeiros (WOLF; SCHMIDT-PFISTER, 2010, p.15). 

A OCDE foi uma organização determinante no processo de consolidação 

de legislações anticorrupção. Em 1976, a OCDE abordou o tema corrupção em sua 

primeira Declaração sobre o Investimento Internacional e as Empresas 

Multinacionais, no intuito de combater a solicitação de suborno nas relações 

empresariais (MCCOY; HACKEL, 2002, p.224). 

Contudo, a OCDE não tratou mais do assunto até 1989, quando foi 

instituída uma “Força-Tarefa de Ação Financeira” (FATF), junto ao G-7, que consistia 

em uma organização voltada para a pesquisa e desenvolvimento de estratégias para 

o combate à lavagem de dinheiro. Até o ano seguinte, a FATF já havia emitido 40 

recomendações (MCCOY; HACKEL, 2002, p. 230). Tais recomendações 

constituíram-se, inicialmente, em um conjunto de estratégias que os países 

deveriam lançar mão para combater a lavagem de dinheiro decorrente do tráfico de 

drogas. A partir de então, essas recomendações sofreram algumas revisões, tendo 

como escopo a ampliação da abrangência delitiva relacionada à lavagem de 

dinheiro. Após os atentados de 11 de setembro, por exemplo, as recomendações 

passaram a incluir medidas de combate ao terrorismo. E a partir de 2012, a 

 
47 “Adopted on March 29, 1996 in Venezuela, the Convention includes the individual initiatives 
promoted by the various actors: anti-bribery recommendations, public official conduct, freedom of 
information, asset disclosure, financial laws, civil society participation, and mutual assistance and 
extradition. The Convention was followed in June of 1997 by a comprehensive Plan Against 
Corruption, which details cooperative efforts between the OAS, its member states, the IDB, World 
Bank, and the OECD to prevent and control objectionable practices” (MCCOY; HACKEL, 2002, p. 
233). 
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proliferação de armas de destruição em massa também se tornou um ponto dentre 

as medidas.48 

Em 1994, formou-se na OCDE um grupo de trabalho para novamente 

tratar do problema da corrupção. A OCDE atuou no combate à corrupção, 

sobretudo, por força da pressão exercida pelos EUA, no sentido de promover a 

proibição internacional do suborno a funcionários públicos estrangeiros. Disso 

resultou, em 17 de dezembro de 1997, a assinatura da Convenção sobre o Combate 

ao Suborno de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais 

Internacionais, assinada por 34 países, que entrou em vigor em 1999 (MCCOY; 

HACKEL, 2002, p. 233-234). 

Algumas instituições financeiras a nível internacional e regional também 

desempenharam um importante papel no enfrentamento da corrupção. Certas 

organizações como BM e FMI passaram a recomendar a desregulação da economia 

de países em desenvolvimento, defendendo-a como uma solução para desincentivar 

a corrupção. Outras instituições, como a TI, passaram a criar índices para medir a 

percepção que as populações tinham da corrupção em seus países (IVANOV, 2007, 

p.28-29). 

Tanto o BM e o FMI foram omissos sobre o problema da corrupção ao 

longo de todo o período da Guerra Fria. Porém, na década de 1990, elas passaram 

a prescrever, a diversos países, recomendações sugerindo a desregulação 

econômica como saída para a redução de pagamento de “propina” a agentes 

públicos49 (IVANOV, 2007, p.31). 

A partir dos anos 1990, tanto o BM quanto o FMI passaram a investir mais 

recursos em pesquisas que tratavam sobre o impacto da corrupção no 

desenvolvimento econômico (MCCOY; HACKEL, 2002, p. 230-231). 

Já no fim da década de 1990, o BID, outra importante instituição 

financeira, instituiu uma força-tarefa para tratar de assuntos ligados ao combate à 

corrupção, que passou a desenvolver diversos projetos ligados ao tema, além de 
 

48<https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF-40-Rec-2012-
Portuguese-GAFISUD.pdf> Acesso em: 08 mai. 19 
 
49 A desregulação da economia não implica a rigor a extinção de condutas corruptas. Privatizar não 
necessariamente resolve o problema, pois os agentes públicos responsáveis podem vender 
empresas públicas a um preço baixo em troca de propinas ou suborno, enriquecendo-se e 
favorecendo outras pessoas ilicitamente (GLYNN; KOBRIN; NAÍM, 1997, p.11). 

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF-40-Rec-2012-Portuguese-GAFISUD.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF-40-Rec-2012-Portuguese-GAFISUD.pdf
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consolidar certas medidas para reduzir a ocorrência de corrupção no âmbito do 

próprio banco (MCCOY; HACKEL, 2002, p. 230-231). 

No âmbito dos países em processo de redemocratização nas duas 

últimas décadas do século passado, o aumento no número de ONGs e a maior 

liberdade da mídia contribuíram para que os governos adotassem mecanismos para 

inibir a corrupção (MCCOY; HACKEL, 2002, p. 232). 

As ONGs exerceram uma grande influência no imaginário das pessoas, 

contribuindo para a reprovabilidade crescente da corrupção nos regimes políticos de 

diversos países. As populações, cada vez mais inconformadas com a corrupção, 

passam a reivindicar a prisão de políticos corruptos (IVANOV, 2007, p.38). 

A Transparência Internacional foi uma das principais organizações 

internacionais não-governamentais pioneiras no cenário internacional que contribuiu 

para a intensificação do combate à corrupção. Peter Eigen, antigo funcionário do 

Banco Mundial, a partir de observações de escândalos de corrupção ocorridos no 

Quênia, fundou a Transparência Internacional em 1993, em Berlim. A TI logo se 

transformou em um grande veículo internacional, promovendo a difusão de 

informações a respeito da corrupção, a criação de novas organizações ativistas, 

além de um aumento significativo na conscientização global acerca do problema da 

corrupção.50 A TI, na década de 1990, foi a única que organização a nível global que 

tratou exclusivamente do tema corrupção (MCCOY; HACKEL, 2002, p. 228-229). 

A partir de 1995, a TI passou a divulgar periodicamente um ranking de 

países a partir da percepção que a população tinha acerca da corrupção. O Índice 

de Percepção da Corrupção, para Kalin S. Ivanov, foi um “instrumento na construção 

da corrupção como um problema global, que requer soluções globais”.51 No entanto, 

tal índice fora bastante criticado por pesquisadores, sob a alegação de que a 

percepção das pessoas sobre a corrupção, muitas vezes era baseada em boatos ou 

em um sentimento generalizado, que não necessariamente refletia a experiência 

 
50 “Transparency International has been active in raising awareness both globally and domestically. 
Through regular newsletters, coordination of the International Anti-Corruption Conferences (IACCs), 
publication of research, and maintenance of a resource database, TI has significantly increased public 
awareness of corruption” (MCCOY; HACKEL, 2002, p. 229). 
 
51 “It was instrumental in the construction of corruption as a global problem requiring global solutions” 
(IVANOV, 2007, p.32). 
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pessoal dos indivíduos envolvidos. Posteriormente à criação do índice da TI, outras 

organizações como o BM e a OCDE passaram a publicar seus próprios índices de 

boa governança, incluindo a questão da corrupção no desenvolvimento dos 

trabalhos, à semelhança do que era desenvolvido pela TI52 (IVANOV, 2007, p.32-

34). 

A partir, sobretudo, do final da década de 1990 e ao longo dos anos 2000, 

a utilização da internet tornou-se mais comum em relação aos anos anteriores. Isso 

teve um efeito decisivo na veiculação de casos de corrupção. Como afirmam 

Jennifer McCoy e Heather Heckel:  

Um componente final para a rapidez no compartilhamento de 
informações sobre a corrupção foi o advento da “era da informação”. 
O uso da Internet no final da década de 1990 produziu uma grande 
oportunidade para que fossem compartilhadas informações, 
experiências e recursos em torno de muitos assuntos, incluindo a 
corrupção. A rápida proliferação de sites focados na corrupção 
abrangeu desde aqueles que identificaram atividades corruptas, até 
páginas orientadas para pesquisa e organizações que anunciavam 
recursos e ferramentas relevantes. No final da década de 1990, uma 
pesquisa geral na internet produziu mais de 3800 sites abordando o 
tema da corrupção. Assim, diferentemente dos anos 1970, as 
informações começaram a se dispersar rapidamente entre 
especialistas políticos e econômicos, escritórios e comissões de 
combate à corrupção do governo e atores da sociedade civil em 
relação aos perigos e potenciais soluções para a corrupção. Muitas 
informações foram produzidas e compartilhadas por meio do ativismo 
de líderes-chave (empreendedores de normas) e do apoio de 
organizações de plataforma, como Transparência Internacional, 
Respondanet, Carter Center, OEA, OCDE, Câmara Internacional de 
Comércio e ONGs nacionais (MCCOY; HACKEL, 2002, p. 227, 
tradução nossa53). 

 
52 “Some of these rankings are variations on the same theme, with, for example, the World Bank’s 
index correlating almost perfectly with the TI one, or developed to provide a particular agency or NGO 
with a ‘signature’ index to attract visibility and funds” (IVANOV, 2007, p.34). 
 
53 “A final component to the rapidity of information-sharing about corruption was the advent of the 
“information age.” The use of the internet in the late 1990s produced a tremendous opportunity for 
sharing information, experiences and resources around many issues including corruption. The rapid 
proliferation of corruption-focused web sites ranged from those that identified corrupt activities, to 
research oriented pages, to organizations that advertised relevant resources and tools. By the end of 
the 1990s, a general search of the internet produced over 3800 sites addressing the topic of 
corruption. Thus, unlike the 1970s, information began to be dispersed rapidly among political and 
economic experts, government anti-corruption offices and commissions, and civil society actors 
regarding the dangers of and potential solutions to corruption. Much ofthis information was produced 
and shared through the activism of key leaders (norm entrepreneurs) and the support of platform 
organizations, such as Transparency International, Respondanet, The Carter Center, the OAS, the 
OECD, the International Chamber of Commerce, and domestic NGOs” (MCCOY; HACKEL, 2002, p. 
227). 
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Por outro lado, a corrupção passou a ser, assim como o terrorismo, um 

problema internacional. E para combatê-la, criou-se um consenso de que as 

instituições judiciais deveriam ser fortalecidas para esse fim.54 No contexto de 

desregulação político-administrativa imposto pelo neoliberalismo, o Judiciário passa 

a exercer, no final do século passado, o papel de garantidor da ordem e da 

confiança nas relações entre agentes privados e o Estado, assumindo, dessa forma, 

o protagonismo do combate à corrupção, em face da perda de credibilidade, que só 

se agrava nos demais poderes. 

Nos anos 1990, destaca Boaventura de Sousa Santos, ganhou destaque 

um fenômeno que consistiu na globalização da democracia e do Direito, que 

implicou um maior protagonismo dos tribunais em diversos países, que passaram a 

ocupar um lugar de destaque nos meios de comunicação. Além disso, no mesmo 

período, surgiram diversas propostas de reforma do poder judiciário em várias 

regiões do mundo55 (SANTOS, 1999, p.49). Isso decorreu, sobretudo, em razão da 

redução do papel do Estado nas políticas neoliberais implementadas à época. 

Segundo ele: 

Mas na medida em que o papel do Estado foi reformado para servir 
ao novo consenso global, o sistema judicial também deve ser 
reformado. A reforma judicial é um componente essencial do novo 
modelo de desenvolvimento e a base da boa governança, cuja 
provisão é a prioridade do Estado não intervencionista (SANTOS, 
1999, p.50, tradução nossa56). 

Um dos imperativos da “nova” ordem global econômica da década de 

1990 consistiu em se fortalecer o papel e a atuação dos Poderes Judiciários dos 

Estados. Isso é especialmente relevante para se compreender a lógica em que se 

 
54 Para Boaventura de Souza Santos (2002, p.43), “o consenso sobre o primado do direito e do 
sistema judicial é uma das componentes essenciais da nova política do Estado e é também o que 
melhor procura vincular a globalização política à globalização econômica”.  
 
55 “The last decade witnessed the increasing social and political visibility of the judicial systems across 
the globe, the rising protagonism of courts, judges, and prosecutors in public life and the mass media, 
and the transformation of the once exoteric judicial affairs and proceedings into frequent topic of 
conversation amonglaycitizens. All this has been seen as evidence that weare entering a period of 
global expansion of judicial power” (SANTOS, 1999, p.51). 
 
56 “But inasmuch as the role of the state has been reformed to serve the new global consensus,the 
judicial system must be reformed as well. The judicial reform is an essential component of the new 
model of development an the basis of good governance, the provision for which is the priority of the 
non-interventionist state” (SANTOS, 1999, p.50). 
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desenvolve, há algumas décadas, de atuação do poder judiciário no combate à 

corrupção, que é visível de melhor forma nos dias atuais, na Operação Lava Jato.  

Como as diretrizes do Consenso de Washington estabeleciam a 

instituição de livres mercados e economias desreguladas, a saída para se consolidar 

um sistema de leis que assegurassem a confiança de investidores e a ordem era o 

fortalecimento das instituições judiciais (SANTOS, 2002, p.43).  

Num modelo assente nas privatizações, na iniciativa privada e na 
primazia dos mercados, o princípio da ordem, da previsibilidade e da 
confiança não pode vir do comando do Estado. Só pode vir do direito 
e do sistema judicial, um conjunto de instituições independentes e 
universais que criam expectativas normativamente fundadas e 
resolvem litígios em função de quadros legais presumivelmente 
conhecidos de todos. A proeminência da propriedade individual e dos 
contratos reforça ainda mais o primado do direito. Por outro lado, a 
expansão do consumo, que é o motor da globalização econômica, 
não é possível sem a institucionalização e popularização do crédito 
ao consumo e este não é possível sem a ameaça credível de que 
quem não pagar será sancionado por isso, o que, por sua vez, só é 
possível na medida em que existir um sistema judicial eficaz 
(SANTOS, 2002, p.43). 

Com isso, a partir dos entendimentos consolidados no Consenso de 

Washington, para Boaventura Santos (2002, p.43), o Estado deveria assumir a 

responsabilidade em estabelecer um forte quadro legal e possibilitar o 

funcionamento de instituições judiciais que possam dar conta de garantir o bom 

andamento das interações entre pessoas, agentes econômicos e o próprio Estado. 

Na Itália, por exemplo, os tribunais ganharam grande destaque no 

julgamento de casos de corrupção, como o da Operação Mãos Limpas (SANTOS, 

1999, p.52). 

Na América Latina, houve forças internas que pressionavam a reforma do 

sistema judicial, que muitas vezes se chocavam com pressões globalizantes ou 

coadunavam-se com elas (SANTOS, 1999, p.57). A pressão internacional pela 

reforma do sistema judicial na América Latina foi, principalmente, impulsionada por 

instituições como BM, BID, União Europeia, a FORD, além do Departamento de 

Justiça dos EUA (SANTOS, 1999, p.60). 

Boaventura de Sousa Santos menciona que países sob regimes 

autoritários até a década de 1980, como Brasil, Chile e outros da América Latina, 

passaram por pressões internas no intuito de aumentar mais a “independência do 
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judiciário, as garantias do devido processo, a revisão judicial e menos o acesso à 

justiça” (SANTOS, 1999, p.57, tradução nossa57). 

A principal crítica que se direcionava ao sistema judicial na ocasião 

apontava para gastos excessivos dos tribunais, falta de transparência, demora no 

julgamento, excessivo número de condenados, entre outros fatores (SANTOS, 1999, 

p.52). Não obstante o sistema judicial sofresse críticas, políticos e governos eram, 

ainda, o principal alvo de questionamentos (SANTOS, 1999, p.54). 

Já nos anos 2000, acontecimentos ocorridos em âmbito internacional 

promoveram mudanças na política externa dos EUA, aumentando ainda mais a 

intolerância com certas práticas que se relacionam com a corrupção, como a 

lavagem de dinheiro. Os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 

representaram um marco, a partir do qual os EUA passaram a pressionar a 

comunidade internacional a implementar medidas de maior controle financeiro sobre 

transações internacionais, com o objetivo de coibir o terrorismo, o tráfico de drogas 

e, sobretudo, a lavagem de dinheiro, que, por ser um crime também associado à 

corrupção, contribuiu para que novos mecanismos de combate fossem criados. A 

partir daquele ano, aumentou a preocupação com o levantamento da origem dos 

recursos que financiavam o terrorismo e outros crimes relacionados à segurança. 

Nesse sentido, o combate à lavagem de dinheiro tornou-se essencial para impedir 

que novos atentados acontecessem.  

Após o episódio de 11 de setembro de 2001, diversas medidas foram 

implementadas. Já no mês seguinte aos atentados, o FATF, a fim de intensificar o 

controle de operações financeiras no intuito de combater o terrorismo, editou mais 

oito recomendações especiais58, além das 40 já existentes. Em 2003 tais 

recomendações foram revisadas, sendo mais uma incorporada em 2004. Em 2012, 

fruto de nova revisão, as recomendações foram reduzidas novamente a quarenta. 

Contudo, o combate ao terrorismo e à lavagem de dinheiro continuaram presentes 

nas recomendações, junto a medidas de combate à proliferação de armas de 

destruição em massa. 
 

57 “In the countries that were ruled until the 80s by an authoritarian regime — such as Argentina, Chile, 
Brazil, El Salvador, Honduras — the internal impulse for judicial reform in the democratic transition 
focused more on the independence of the judiciary, due process guarantees, judicial review, and far 
less on access to justice” (SANTOS, 1999, p.57). 
 
58 “Recomendações Especiais sobre financiamento do terrorismo” 
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Outra instituição que implementou medidas contra o terrorismo, que 

implicaram também um maior rigor no combate à lavagem de dinheiro e à corrupção 

foi a ONU. Ainda em setembro de 2001, a ONU estabeleceu um Comitê 

Antiterrorismo, que, ainda no mesmo mês, aprovou a resolução 1.373, cujo objetivo 

era enfraquecer financeiramente o terrorismo.  

A partir de então, as transações financeiras, sobretudo a nível 

transnacional, passaram a ter um maior rigor em seu controle, com o objetivo de 

identificar recursos que porventura pudessem financiar atos terroristas ou que 

fossem de origem ilícita, como do tráfico de drogas. Isso implicou profundas 

mudanças nas legislações dos países, e com o Brasil não foi diferente. A corrupção, 

por ter relação direta com a lavagem de dinheiro, passou, gradativamente, a possuir 

mecanismos de controle mais efetivos. 

Portanto, pudemos observar que o combate à corrupção surge de um 

movimento “de cima para baixo” (top-down), a partir de um contexto internacional de 

crise na década de 1980, que contribui para o crescimento da intolerância à 

corrupção por parte de diversas instituições internacionais. Somam-se a isso, 

acontecimentos como o de 11 de setembro de 2001, que fazem os EUA, país central 

pioneiro em implementar medidas contra certas práticas relacionadas à corrupção, 

exigirem um controle mais rigoroso de transações financeiras, com o intuito de 

impedir o financiamento do terrorismo, o que atinge também, o monitoramento de 

valores oriundos de práticas corruptivas. Dessa forma, nas últimas décadas, novos 

mecanismos de combate à corrupção se aperfeiçoam em nosso ordenamento, 

facilitando as investigações criminais e a produção de provas nos processos judiciais 

que tratam de casos de corrupção.  

Uma das principais formas de se institucionalizarem novas leis em um 

país ocorre através da ratificação de convenções internacionais. Por nós ainda 

sermos um país semiperiférico do sistema-mundo, de alguma forma somos 

obrigados a nos assujeitar a recomendações internacionais, sob pena de 

encontrarmos dificuldades políticas e econômicas a nível internacional. No capítulo a 

seguir, examinaremos as convenções internacionais de combate à combate e seus 

impactos no Brasil. 
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3. Das convenções internacionais de combate à corrupção à Operação Lava 

Jato: panoramas jurídico, político e social do cenário brasileiro 

Assim como o anterior, este capítulo também se divide em três partes.  

Inicialmente, apontamos de que forma as convenções internacionais de combate à 

corrupção criaram e aprimoraram técnicas jurídicas utilizadas na Operação Lava 

Jato. Em seguida apresentamos as principais fases e desdobramentos da Operação, 

para, finalmente, debater os principais fatores que contribuíram para o surgimento e 

desenvolvimento da Lava Jato e seus impactos no campo político e social no Brasil. 

 

3.1 As convenções internacionais de combate à corrupção e seus reflexos no 

Brasil 

As regras internacionais compreendem não só prescrições políticas de 

poderosas organizações internacionais, como o Banco Mundial, mas também 

acordos escritos entre duas ou mais nações59 (BERNSTEIN; CASHORE, 2012, 

p.590). 

Tratados e acordos internacionais podem interferir no processo político 

interno de um Estado quando criam obrigações através de regras de Direito 

Internacional. Nos casos de descumprimento dessas regras por parte de 

determinado país, podem se formar coalizões nacionais ou transnacionais para 

reverter esse quadro, contribuindo para pressionar o governo a acatar tais 

compromissos, exigidos pelas regras internacionais, ou ainda pressionando 

governos de outros países a exigirem que Estados que não respeitam tais regras 

passem a cumprir as determinações internacionais (BERNSTEIN; CASHORE, 2012, 

p.591). 

Países dependentes do mercado internacional ou de investimentos de 

empresas estrangeiras podem se ver, muitas vezes, compelidos a aderir a certas 

regras internacionais. Nesses casos, tal dependência é um fator crucial para que um 

Estado se submeta às exigências criadas por acordos internacionais (BERNSTEIN; 

CASHORE, 2012, p.591). 

 
59 Não apenas as regras pactuadas entre grandes potências tornam-se vinculantes nos Estado. Até 
ONGs ou outras instituições sem representação estatal, como a TI podem constituir fontes legítimas 
de formação de regras no âmbito internacional, que são seguidas por Estados e empresas 
(BERNSTEIN; CASHORE, 2012, p.590). 
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O Brasil, nas últimas décadas, ratificou diversas convenções 

internacionais. No que tange ao combate à corrupção, destacam-se quatro delas, 

responsáveis por impulsionar diversas mudanças importantes em nossa legislação, 

que viabilizaram a construção de mecanismos amplamente utilizados na Operação 

Lava Jato. 

A partir dos anos 1990, foram assinadas por diversos países e depois 

ratificadas pelo Brasil a Convenção Interamericana Contra a Corrupção, em 199660; 

a Convenção Sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros 

em Transações Comerciais Internacionais, em 199761; a Convenção das Nações 

Unidas Contra o Crime Organizado Transnacional, em 200062 e a Convenção das 

Nações Unidas Contra a Corrupção, em 200363. 

A Convenção Interamericana Contra a Corrupção foi assinada pelos 

países integrantes da OEA em 1996, ratificada pelo Brasil em 2002 e promulgada 

pelo decreto 4.410/02. Entre seus objetivos principais, encontramos a adoção de 

medidas preventivas de combate à corrupção, tais como: a estruturação do controle 

público não-estatal, a partir do fortalecimento de mecanismos que estimulem a 

participação da sociedade e de ONGs no combate à corrupção, assim como de 

mecanismos de proteção a funcionários públicos ou cidadãos que denunciarem 

práticas de corrupção.  

Outras medidas da Convenção da OEA preveem a realização de ações 

de transparência na contratação de funcionários públicos e na aquisição de bens, 

assim como a construção de sistemas de declaração de receitas, ativos e passivos 

de todos que desempenhem alguma função pública. 

A grande novidade da Convenção da OEA foi a orientação aos países 

para que tipificassem os delitos de suborno transnacional e de enriquecimento ilícito. 

 
60 Ver decreto nº 4.410, de 7 de outubro de 2002. 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4410.htm> Acesso em: 03 set.18. 
 
61 Ver decreto nº 3.678, de 30 de novembro de 2000. 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3678.htm> Acesso em: 03 set.18. 
 
62 Ver decreto nº 5.015, de 12 de março de 2004. 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5015.htm> Acesso em: 07 jul.19. 
 
63 Ver decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006.  
<http://www.planalto.gov.br/cciViL_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5687.htm> Acesso em: 03 
set.18. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4410.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3678.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5015.htm
http://www.planalto.gov.br/cciViL_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5687.htm
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Tal medida foi acatada pelo Brasil já em 2002 pela lei 10.467/02, que incluiu os 

artigos 337-B, 337-C e 337-D no Código Penal. 

Corrupção ativa em transação comercial internacional (Incluído 
pela Lei nº 10467, de 11.6.2002) 
Art. 337-B. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, 
vantagem indevida a funcionário público estrangeiro, ou a terceira 
pessoa, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício 
relacionado à transação comercial internacional: (Incluído pela Lei nº 
10467, de 11.6.2002) 
[...] 
Tráfico de influência em transação comercial internacional 
(Incluído pela Lei nº 10467, de 11.6.2002) 
Art. 337-C. Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, 
direta ou indiretamente, vantagem ou promessa de vantagem a 
pretexto de influir em ato praticado por funcionário público 
estrangeiro no exercício de suas funções, relacionado a transação 
comercial internacional: (Incluído pela Lei nº 10467, de 11.6.2002) 
[...] 
Funcionário público estrangeiro (Incluído pela Lei nº 10467, de 
11.6.2002) 
Art. 337-D. Considera-se funcionário público estrangeiro, para os 
efeitos penais, quem, ainda que transitoriamente ou sem 
remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública em 
entidades estatais ou em representações diplomáticas de país 
estrangeiro. (Incluído pela Lei nº 10467, de 11.6.2002) 
[...] 

Outra medida importante, trazida pela Convenção da OEA, foi a 

orientação para que os países signatários estabelecessem a regulação de termos de 

assistência e cooperação internacional. O principal objetivo dessa medida foi facilitar 

a obtenção de provas e realização de diligências nas investigações que 

transcendessem as fronteiras de mais de um país. No âmbito da Lava Jato, por 

exemplo, foram realizados diversos acordos de Cooperação Judicial e Assistência 

Mútua em Matéria Penal com países de todos os continentes. Até 2018, dados do 

Ministério da Justiça indicam que foram realizados 570 pedidos de cooperação para 

53 países do mundo64. 

Já a Convenção Sobre o Combate da Corrupção de Funcionários 

Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais foi firmada pelos 

países membros da OCDE em 1997, ratificada pelo Brasil em 2000 e promulgada 

pelo decreto 3.678/00. 

 
64 <https://www.justica.gov.br/news/combate-a-corrupcao-amplia-cooperacao-com-paises-
considerados-paraisos-fiscais> Acesso em: 07 jul.19. 

https://www.justica.gov.br/news/combate-a-corrupcao-amplia-cooperacao-com-paises-considerados-paraisos-fiscais
https://www.justica.gov.br/news/combate-a-corrupcao-amplia-cooperacao-com-paises-considerados-paraisos-fiscais
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Um ponto importante da Convenção da OCDE foi o maior rigor na punição 

do crime de lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro é um crime remetido, ou 

seja, possui natureza acessória, haja vista que depende da ocorrência de um crime 

principal e já era punida pela lei 9.613/98. Contudo, decorria de um rol taxativo de 

crimes antecedentes previstos no art. 1º da referida lei. Em sintonia com a 

convenção, a lei 9.613/98 sofreu uma alteração dada pela lei 12.683/12 que revogou 

o rol de crimes antecedentes e reconheceu que a lavagem de dinheiro pode decorrer 

da prática de qualquer infração penal: 

Art. 1º Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, 
disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou 
valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. 
(Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012) 

Outra novidade surgida em nosso ordenamento, por influência das 

convenções da OEA e da OCDE, diz respeito à responsabilização de pessoas 

jurídicas por atos de corrupção. 

Isso se refletiu na promulgação da lei 12.846/13, conhecida como lei 

anticorrupção. A partir desse novo marco legal, pessoas jurídicas podem ser 

responsabilizadas civil e administrativamente por práticas corruptivas executadas 

por seus agentes. As sanções podem variar desde a aplicação de multas (art. 6º) até 

a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica (art. 14). 

Para reduzir as penalidades, as empresas podem recorrer aos chamados 

acordos de leniência, espécies de delação realizada em nome da pessoa jurídica 

com o objetivo de produzir novas provas e aprofundar as investigações dos crimes 

de corrupção. Tais acordos foram muito utilizados na Operação Lava Jato e 

contribuíram para que novas provas surgissem ao longo do seu desenvolvimento. 

Em novembro de 2000, surgiu a Convenção das Nações Unidas Contra o 

Crime Organizado Transnacional. Ratificada pelo Brasil em 2004 e promulgada pelo 

decreto 5.015/04, a convenção classificava como “grupo criminoso organizado” 

aquele composto por mais de três ou mais pessoas com o propósito de obterem 

vantagens de natureza econômica ou material (art. 2º). 

Em conformidade com esta convenção, foi promulgada em 2013 a lei 

12.850/13, dispondo sobre investigação de organizações criminosas e meios para 

obtenção de provas, elementos determinantes para o desenvolvimento da Operação 
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Lava Jato. Além do conceito de organização criminosa desta lei ser mais amplo que 

o da convenção65, foi instituída, entre diversos meios de obtenção de prova, a 

colaboração premiada, também conhecida como delação premiada: 

Art. 3º Em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem 
prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes meios de 
obtenção da prova:  
I - colaboração premiada;  
[...] 
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.  
[...] 
§ 6º O juiz não participará das negociações realizadas entre as 
partes para a formalização do acordo de colaboração, que ocorrerá 
entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor, com a 
manifestação do Ministério Público, ou, conforme o caso, entre o 
Ministério Público e o investigado ou acusado e seu defensor. 
[...] 
§ 9º Depois de homologado o acordo, o colaborador poderá, sempre 
acompanhado pelo seu defensor, ser ouvido pelo membro do 
Ministério Público ou pelo delegado de polícia responsável pelas 
investigações. 

A Convenção das Nações Unidas Contra o Crime Organizado 

Transnacional ainda previu, em seu art. 23, que os países signatários deveriam 

tipificar a “obstrução de justiça” em casos de crimes praticados por “grupo criminoso 

organizado”. Tal orientação também estava presente no art. 25 da Convenção das 

Nações Unidas Contra a Corrupção, firmada em 2003, ratificada pelo Brasil em 2006 

e promulgada pelo decreto 5.687/06.  

 
65 Art. 1º: [...] 
§1º Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente 
ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, 
direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas 
penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional. 
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No Brasil, em razão dessas convenções, o que ocorre é a punição dos 

chamados crimes contra a administração da justiça, em casos de organização 

criminosa, previsto pela lei 12.850/13:  

Art. 2°. Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou 
por interposta pessoa, organização criminosa: 
Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das 
penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. 
§ 1°. Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer 
forma, embaraça a investigação de infração penal que envolva 
organização criminosa. 

Dessa forma, só há crime contra a administração de justiça se houver 

embaraços à investigação de organização criminosa, o que ainda torna limitado o 

alcance do dispositivo legal. Não obstante, esse mecanismo legal foi amplamente 

utilizado na Operação Lava Jato. 

A Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção, além da 

criminalização da obstrução de justiça, reforçou diversos outros pontos previstos nas 

convenções anteriores, tais como: o fortalecimento da participação da sociedade 

civil nas políticas públicas (art. 13); a prevenção de todas as formas de lavagem de 

dinheiro (art. 14); a responsabilização de pessoas jurídicas (art. 26); assim como a 

proteção a testemunhas, peritos, vítimas e denunciantes de crimes de corrupção 

(arts. 32 e 33). 

As convenções internacionais são uma consequência do discurso 

anticorrupção que se intensificou nos anos 1990, que não é fruto de uma 

mobilização da sociedade, revoltada com os desvios, mas sim, de constrangimentos 

internacionais, sobretudo de instituições financeiras e países centrais. Com o 

fortalecimento do neoliberalismo, a expansão do capital financeiro e o 

enfraquecimento do papel do Estado, tornou-se latente a preocupação com práticas 

de corrupção, que passaram a ser vistas como ameaça ao desenvolvimento e à 

reestruturação econômica dos Estados semiperiféricos, grandes devedores de 

bancos internacionais.  

E nesse sentido, as convenções internacionais são o veículo responsável 

por institucionalizar, em nosso ordenamento, novas medidas de combate à 

corrupção, trazendo mudanças no plano jurídico relevantes para entendermos o 

desenvolvimento da Operação Lava Jato. 
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3.2. A arqueologia da Operação Lava Jato 

Uma das maiores investigações de corrupção realizadas no Brasil ficou 

conhecida como Operação Lava Jato, que tem sido realizada desde 2014, a partir da 

articulação de forças-tarefas, constituídas por diferentes instituições e órgãos como 

MPF, PF, TCU, COAF e Receita. A cronologia de todas as fases e dos principais 

desdobramentos pode ser encontrada ao final desta dissertação, nos apêndices. 

A Lava Jato teve sua origem nas investigações que apuravam o trabalho 

de doleiros no mercado ilícito, que lavavam dinheiro de origem espúria. O mês de 

março de 2014 abriu um capítulo da nossa história, marcado pela deflagração de 

inúmeros casos de corrupção praticados nos últimos 15 anos. Foi o nome da 

operação realizada neste mês – Lava Jato – que se tornou referência para todas as 

outras operações que sucederam, mesmo com nomes distintos. A Operação Lava 

Jato, portanto, constitui-se como a primeira fase das investigações, mas seu nome 

passou a corresponder a todo o conjunto de fases posteriores. Além disso, os crimes 

descobertos pela Lava Jato abrangem diversas modalidades tais como “organização 

criminosa, evasão de divisas, falsidade ideológica, corrupção de funcionários 

públicos, tráfico de drogas, peculato e lavagem de dinheiro” (MPF, 2014a, p.3). 

No dia 17 de março de 2014, a PF deflagrou uma Operação em seis 

estados do Brasil, além do Distrito Federal, com o objetivo de cumprir diversos 

mandados de busca e apreensão, de prisão temporária e preventiva. Tratava-se de 

uma quadrilha que utilizava lavanderias e um posto de gasolina para ocultar e 

dissimular a origem ilícita de dinheiro.66  

As primeiras investigações tinham por objetivo apurar a atuação de um 

doleiro chamado Carlos Habib Chater e de outras pessoas articuladas em uma rede 

de lavagem de dinheiro, da qual se beneficiara o ex-deputado José Janene67, já 

 
66 <http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2014/03/operacao-lava-jato-desarticula-rede-de-lavagem-de-
dinheiro-em-7-estados> Acesso em: 08 jun. 2019. 
 
67 “Relata a denúncia que o ex-Deputado José Janene foi denunciado na Ação Penal nº 470 perante o 
Supremo Tribunal Federal, restando provado naqueles autos o recebimento por ele e por outros 
deputados do Partido Progressista, por quinze vezes, de propina, no montante de cerca de R$ 
4.100.000,00, no esquema fraudulento conduzido por Marcos Valério Fernandes de Souza. Referido 
Deputado teria escapado da condenação por ter falecido antes do julgamento. Cerca de R$ 
1.165.600,08 em recursos criminosos, de titularidade de José Janene, teriam, por sua vez, sido 
investidos subrepticiamente em empreendimento industrial em Londrina, especificamente na empresa 
Dunel Indústria, que seria de Hermes Freitas Magnus e Maria Teodora Silva. Destes, R$ 537.252,00 
seriam originados de transferências bancárias de contas em nome de pessoas interpostas, mas 

http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2014/03/operacao-lava-jato-desarticula-rede-de-lavagem-de-dinheiro-em-7-estados
http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2014/03/operacao-lava-jato-desarticula-rede-de-lavagem-de-dinheiro-em-7-estados
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falecido desde 2010 (MPF, 2014a, p.3). Segundo uma das denúncias do MPF 

(2014a, p.8-10), Habib seria o líder de uma rede de lavagem de dinheiro e sócio de 

diversas pessoas jurídicas, cujas contas bancárias eram utilizadas para fins 

espúrios. Entre essas empresas encontravam-se o Posto da Torre, uma rede de 

lavanderias e casas de câmbio.68 Em razão disso, o nome escolhido para aquela 

Operação fora Lava Jato. 

Como a força-tarefa da Lava Jato realizou interceptações telefônicas e 

telemáticas de mensagens trocadas por aparelhos celulares BlackBerry, foi possível 

descobrir, no decorrer dos trabalhos investigativos, que outros doleiros atuavam 

junto a Habib69 (MPF, 2014b, p.3). Logo, nas semanas seguintes à Operação Lava 

Jato, foram deflagradas mais três operações: a Bidone, Dolce Vita e Casa Blanca, 

respectivamente, com o objetivo de prender outros acusados (MPF, 2014a, p.3).  

Entre as pessoas presas no dia 17 de março de 2014, encontrava-se a 

figura de Alberto Youssef, um nome muito importante para se compreender o 

desenrolar de diversas fases seguintes da Lava Jato, em razão dos crimes que teria 

praticado e das pessoas com quem manteria relação. Segundo a acusação do MPF 

(2014b, p.4), Youssef, que na década de 1990 já havia sido condenado pela prática 

de evasão de divisas, não se absteve de praticar novos crimes posteriormente. As 

interceptações realizadas no telefone de Habib mostraram que Youssef tinha uma 

ligação muito próxima com aquele doleiro, auxiliando-o em várias operações 

financeiras fraudulentas. 

As investigações apontaram ainda que Alberto Youssef participaria de 

diversas transações ilícitas junto com Paulo Roberto Costa, Diretor de 

 

controladas por Carlos Habib Chater, segundo a denúncia, operador do mercado de câmbio negro em 
Brasília. Destes, R$ 618434.08 teriam origem na empresa CSA Project Finance Consultoria e 
Intermediação de Negócios Empresariais Ltda., empresa esta controlada por Alberto Youssef” (TRF4, 
2015a, p.2-3). 
 
68 “O centro das atividades de Carlos Habib Chater seria desenvolvido em Brasília através de posto 
de gasolina denominado Posto da Torre Ltda. Juntamente com ele, manteria controle direto ou 
indireto sobre outras empresas como Angel Serviços Terceirizados Ltda., Torre Comércio de 
Alimentos Ltda., Ed Serviços de Lavanderia Ltda. e até mesmo uma casa de câmbio denominada 
Valortur Câmbio e Turismo Ltda. Tais empresas e suas contas bancárias teriam sido utilizadas para 
movimentação de milhões de reais para amparar transações de lavagem de dinheiro e de evasão de 
divisas” (TRF4, 2018, p.2). 
 
69 “Segundo ainda a denúncia, teriam sido constatadas, diversas operações cambiais ilegais 
realizadas por Carlos Habib Chater com outros operadores do mercado negro de câmbio como a 
doleira Nelma Mitsue Penasso Kodama e ainda com Alberto Youssef” (TRF4, 2018, p.2). 
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Abastecimento da Petrobrás no período de 2004 a 2012. Como uma denúncia do 

MPF revelou, Costa contribuiu para diversos desvios de dinheiro da estatal 

realizados através da celebração de contratos superfaturados com empreiteiras. Em 

2005, quando surgiu o projeto de construção da Refinaria de Petróleo de Abreu e 

Lima, em Pernambuco, Costa era responsável, enquanto diretor de abastecimento, 

por “elaborar os projetos técnicos para construção de refinarias da estatal e fiscalizar 

a execução dos aspectos técnicos” do projeto de Abreu e Lima (MPF, 2014c, p.7) . 

O consórcio vencedor para a construção dessa refinaria foi o Consórcio 

Nacional Camargo Correa, comandado pela empresa Construções Camargo Correa 

S/A, tendo o TCU apurado superfaturamento do contrato. A obra, inicialmente 

apurada em 2,5 bilhões de reais, à época da denúncia, em 2014 já superava 20 

bilhões de reais. Como evidenciou ainda a denúncia, para lavar o dinheiro que o 

Consórcio recebia da Petrobrás, foram subcontratadas outras empresas, 

especialmente a Sanko Sider LTDA e a Sanko Serviços de Pesquisa e Mapeamento 

(MPF, 2014c, p.7-11). 

Tais empresas repassariam dinheiro para outras empresas que, embora 

tivessem titularidades de terceiros, eram controladas por Youssef: a MO Consultoria 

e Laudos Estatísticos e a GDF Investimentos. Dessa forma, o Consórcio repassaria 

dinheiro para as empresas subcontratadas e estas, para as de Youssef. Estimou-se 

que as empresas de Youssef teriam recebido, de 2009 a 2013, em torno de 26 

milhões de reais. Parte dos valores desviados teria sido empregada na compra de 

uma Land Rover Evoque, no valor de 250 mil reais, cujo pagamento ocorreu através 

de terceiros na conta da vendedora do veículo e cuja propriedade foi atribuída à 

Costa (TRF4, 2015b, p.4-5). 

Os procuradores do MP descobriram que Youssef tinha um estreito 

relacionamento não só com Costa, mas também com os responsáveis dessas 

empresas e que, mesmo após a saída de Costa da Diretoria, em 2012, este teria 

continuado a participar dos negócios ilícitos da estatal, na qualidade de Conselheiro 

de Administração da Refinaria, cargo que ocupava paralelamente ao de Diretor 

desde 2008 e que continuou a ocupar após 2012 (MPF, 2014c, p.7-11). 

A prisão de Paulo Roberto Costa foi um divisor de águas nas 

investigações criminais da Lava Jato. Ainda no ano de 2014, Costa assinou acordos 
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de colaboração premiada, através dos quais relatou a forma como os desvios de 

recursos ocorriam nos contratos da Petrobras e para onde ia o dinheiro e como era 

lavado. A partir desses acordos, estava cada vez mais evidente que fraudes 

ocorriam com frequência na estatal e não se restringiam a casos isolados. 

Em agosto de 2014, em seu primeiro termo de colaboração, Costa 

afirmou que os cargos mais cobiçados da Petrobrás eram ocupados por pessoas 

indicadas por grupos políticos, concentrando-se as indicações pelo PT, PMDB e PP 

No seu caso, por exemplo, Costa fora indicado por José Janene, ex-deputado do 

PP, e, enquanto Diretor de Abastecimento da estatal, era obrigado a atender a 

demandas de grupos políticos específicos, que segundo ele, ocorria em maior 

frequência junto ao PP e ao PMDB, no âmbito da sua Diretoria. Além disso, diversas 

licitações eram fraudadas por empresas que faziam acordos prévios com o objetivo 

de se cartelizarem, sendo então orçados valores acima do necessário para a 

execução de obras e serviços. Tais empresas, quando contratadas, então pagavam 

“propinas” a partidos e políticos, caso contrário, seriam penalizadas. O percentual 

deste valor cobrado por grupos políticos, segundo Costa, era de 3% do valor do 

contrato, com possibilidade de redução para 2% ou ainda 1,5% em alguns casos. 

Costa apontou ainda que, na Diretoria de Serviços, a “propina” de 3% seria paga 

diretamente ao então tesoureiro do PT, João Vaccari Neto, na proporção de 2%, e o 

outro 1% ao PP. A “propina” dirigida ao PP ficava concentrada em Alberto Youssef, 

que receberia esses valores desde 2007, sendo estes, antes disso, repassados 

diretamente a José Janene, que deixou de recebê-los em razão de sua saúde (PF, 

2014a). Paulo Roberto afirmou ainda que recebeu assédios de políticos do PSDB 

para que fossem pagas quantias a fim de impedir a instauração da CPI da 

Petrobrás, em 2010 (PF, 2014a). 

Ainda em agosto de 2014, em nova delação, Paulo Roberto afirmara que 

Sérgio Cabral era um dos políticos de PMDB que recebeu “propinas” oriundas de 

contratos da Petrobrás para a formação de “caixa 2” de sua campanha para 

governador do RJ em 2010 (PF, 2014b). Como amplamente veiculado pela mídia em 

2016, Sérgio Cabral fora preso na Operação Calicute acusado de corrupção em 

diversos contratos celebrados durante seu governo. 

Em setembro de 2014, em novo depoimento, o ex-diretor Paulo Roberto, 

ao se referir à cartelização de empreiteiras, afirmou que a OAS era uma das 
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principais empreiteiras envolvidas em práticas fraudulentas, sendo representada 

pelo seu presidente Leo Pinheiro (PF, 2014c). A OAS, como veremos adiante, 

esteve envolvida no escândalo do Tripléx supostamente cedido como “propina” ao 

ex-presidente Lula. 

Além disso, Paulo Roberto Costa, em outro termo de colaboração, 

firmado em setembro de 2014, demonstrava a sua influência após a saída da 

Diretoria de Abastecimento e apontou a existência de valores de suborno que tinha a 

receber da época em que ocupava o cargo de diretor. Costa utilizou sua empresa de 

consultoria Costa Global a fim de ocultar a origem ilícita daqueles recursos, através 

da celebração de contratos fictícios com as empreiteiras contratadas pela Petrobrás 

(PF, 2014d). 

De forma geral, a partir das delações de Paulo Roberto Costa, ficou 

evidente um grande esquema de corrupção no âmbito da Petrobrás. A indicação 

para cargos de alto escalão e diretorias se dava a partir de relações políticas. As 

pessoas indicadas beneficiavam-se de fraudes nos processos licitatórios, em que 

empresas, mormente empreiteiras, organizavam-se em cartéis, distribuindo-se entre 

os contratos assinados pela estatal, frustrando o caráter concorrencial que deveria 

nortear a escolha das empresas nas licitações. Como não havia concorrência de 

fato, eram celebrados contratos com sobrepreço na execução dos serviços. A 

origem do valor pago a mais para as empreiteiras era dissimulada, em geral através 

de empresas de fachada e de consultoria, sendo repassado na forma de suborno 

para funcionários da Petrobrás, doleiros, políticos e partidos, e usado ainda para a 

formação de “caixa 2” de campanhas políticas nas eleições de 2010. 

Como apontou o MPF (2016a, 41-42), o grande esquema de corrupção na 

Petrobrás seria operado por núcleos. O núcleo empresarial seria formado por 

empreiteiras que constituíam cartéis nos processos licitatórios da estatal, a saber: 

Camargo Correa, UTC, Queiroz Galvão, Toyo Setal, Tchint, Galvão Engenharia, 

Andrade Gutierrez, IESA, Engevix, Mendes Júnior, GDK, PROMON, MPE, 

SKANSKA, Odebrecht e OAS. Já o núcleo político seria formado por parlamentares 

ligados principalmente aos partidos PP, PMDB e PT. Por outro lado, o núcleo 

administrativo do esquema seria formado por funcionários da Petrobrás, como Paulo 

Roberto Costa, Pedro Barusco, Renato Duque, Nestor Cerveró e Jorge Zelada. O 

núcleo operacional, responsável por intermediar interesses e realizar pagamentos, 
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seria composto por diversos subgrupos liderados por nomes conhecidos como 

Alberto Youssef e João Vaccari Neto (MPF, 2016a, p.41-42). 

Um dos parlamentares do PP já condenado foi o ex-deputado federal 

Nelson Meurer. Um dos principais políticos que emprestou apoio a Paulo Roberto 

Costa na Petrobrás, Meurer supostamente recebeu em torno de 29 milhões de reais, 

através de pagamentos mensais de 300 mil reais, em todo o período no qual Costa 

era um dos diretores da Petrobrás. Além disso, Meurer teria se beneficiado de uma 

doação da empreiteira Queiroz Galvão, no valor de 500 mil reais para sua campanha 

em 2010 (STF, 2018, p.82-84). 

Outros políticos e partidos teriam se beneficiado de pagamentos de 

“propinas”. Pedro Barusco, ex-gerente da Petrobrás, preso já no ano de 2014, ao 

realizar acordo de colaboração, apontou um esquema de corrupção no âmbito da 

Diretoria de Serviços semelhante ao existente na Diretoria de Abastecimento da 

estatal. Renato Duque, Diretor de Serviços entre 2003 e 2012, trabalhava em 

conjunto com Barusco. A quantia que era paga a título de “propina” no âmbito dessa 

diretoria variava entre 1% e 2% do valor de cada contrato, sendo metade desse 

percentual retribuída ao PT através de João Vacari Neto e a outra metade, ao 

próprio Barusco e a Renato Duque. A parte do montante que cabia ao PT era 

repassada, ou através de doações legais, ou por mecanismos de lavagem de 

dinheiro. Ainda segundo Barusco, Vaccari era o responsável por negociar com as 

empreiteiras o valor a ser pago de “propina”. Além disso, durante todo o período em 

que Duque fora Diretor de Serviços, o PT teria recebido a quantia global de dinheiro 

irregular de aproximadamente 150 a 200 milhões de dólares (MPF, 2015a, p.33-71). 

Ainda no âmbito do PT, um político acusado de ter se beneficiado de 

vantagens indevidas oriundas de negócios fraudulentos na Petrobrás, foi o ex-

presidente Lula. Para o MPF (2016a, p.49-50), a empresa OAS, através da 

intermediação de Léo Pinheiro, seu presidente, obteve benefícios para os consórcios 

dos quais participava (CONPAR, REPAR e RNEST/CONEST). Tais vantagens 

oferecidas permitiram que fossem desviados em torno de 87 milhões de reais, entre 

2006 e 2012 (MPF, 2016a, p.50). Parte dos recursos recebidos indevidamente pela 

OAS, principalmente em decorrência da participação em certames licitatórios 

fraudados, fora usada para pagamento de “propina” a Lula, através da aquisição, 

reforma e decoração de um tripléx em Guarujá/SP (MPF, 2016a, p.92). Lula fora 
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condenado sob críticas de ter sido perseguido politicamente e ter seu julgamento 

realizado em tempo demasiadamente célere, em comparação a outros processos na 

Justiça. 

Lula também fora acusado de ter obtido vantagens indevidas da 

Odebrecht em contrapartida ao favorecimento da empresa nas obras realizadas por 

consórcios dos quais participava a empreiteira, como o RNEST/CONEST. Assim 

como no caso do Triplex, as vantagens destinadas a Lula seriam pagas na forma de 

aquisição ou reforma de imóveis. 

Em 2016, o MPF denunciou Lula por ter supostamente recebido da 

Odebrecht o montante aproximado de 12 milhões de reais, que teriam sido 

destinados na forma de aquisição de um escritório para a instalação do Instituto 

Lula. O MPF acusa Marcelo Odebrecht de ter se disposto a essa aquisição como 

forma de recompensar o ex-presidente pela manutenção da empresa em esquemas 

fraudulentos nas contratações da Petrobrás (MPF, 2016b, p.121-122). 

Ainda segundo outra denúncia do MPF oferecida no ano seguinte, um 

executivo da Odebrecht – Alexandrino Alencar – teria estado com Lula e sua esposa 

no final de 2010, ocasião na qual Lula teria pedido um suporte para a finalização de 

obras em dois sítios no município de Atibaia, em SP. Tais obras, até então, eram 

feitas por José Carlos Bumlai, empresário e amigo de Lula, também acusado de 

fraudes em contratações na Petrobrás.70 Contudo, não seria possível cumprir o 

cronograma da obra a tempo do início de 2011, época em que Lula e sua família 

precisariam dos imóveis. Dessa forma, Alencar repassou o problema do prazo das 

obras à Emílio Odebrecht, dirigente da empreiteira, que se comprometeria a concluir 

as obras nos sítios. O valor gasto, ao final, com a obra pela Odebrecht giraria em 

torno de 700 mil reais (MPF, 2017a, p.144-147).  

 
70 “Nos autos da ação penal nº 5061578-51.2015.4.04.7000, JOSÉ CARLOS BUMLAI foi condenado 
pela prática dos crimes de gestão fraudulenta e corrupção. Em suma, em razão de tal empréstimo e 
da gestão fraudulenta da dívida, bem como pela corrupção na contratação da SCHAHIN para 
operação do Navio Sonda Vitória 10000 pela PETROBRAS, BUMLAI auferiu vantagem indevida no 
importe de R$ 54.985.580,00516, valor atualizado da dívida em 2009. Trata-se de benefício 
econômico líquido e certo auferido por BUMLAI, que evitou que o grupo SCHAHIN executasse 
garantias em relação a BUMLAI e empresas a ele relacionadas. Há acréscimo patrimonial não só no 
aumento do ativo, mas também na diminuição do passivo. Ou seja, a quitação da dívida importou um 
aumento do patrimônio líquido de BUMLAI em cerca de R$ 50 milhões, no ano de 2009” (MPF, 
2017a, p.132). 



84 

 

 

A grande polêmica que envolveu o caso dos sítios em Atibaia é que 

nenhuma das propriedades estava em nome de Lula ou de sua esposa. Os dois 

sítios estavam em nome de pessoas próximas ao filho de Lula – indício utilizado pelo 

MPF para demonstrar que Lula seria o real titular dos sítios, ainda que não 

registrado oficialmente como tal. Para apontar Lula como o principal beneficiário das 

reformas e destinatário de vantagens ilícitas, o MPF reuniu diversos elementos para 

indicar que o ex-presidente seria uma espécie de “proprietário de fato e possuidor” 

dos imóveis. Uma das provas apontadas pelo MPF, a partir de quebras de sigilo 

telemático, foram alguns e-mails enviados a Lula pelo caseiro conhecido como 

Maradona. Em um desses e-mails, Maradona enviava fotos de dois pedalinhos com 

as iniciais dos netos de Lula, adquiridos por seu segurança (MPF, 2017a, p.113-

119). 

Ao longo da Operação Lava Jato, Lula ainda respondeu por tráfico de 

influência. Em decorrência da Operação Janus, o MPF sustentou que Lula, após 

deixar de exercer o cargo de presidente da República, teria viabilizado à Odebrecht 

diversos empréstimos junto ao BNDES, devido à influência que ainda tinha no 

governo. Em contrapartida, a empresa remunerava as diversas viagens 

internacionais que Lula fazia, que tinham o propósito de estreitar laços entre 

empresários estrangeiros e o Brasil, abrindo caminho para a Odebrecht realizar 

contratos fora do país à base de recursos do BNDES (MPF, 2016c, p.3-7). 

Ainda no âmbito da Petrobrás, entre os anos de 2003 a 2008, quando 

Nestor Cerveró dirigia a Diretoria Internacional da estatal, houve também casos de 

corrupção e desvio de dinheiro. O mais conhecido ocorreu por volta de julho de 

2006, ocasião a qual Júlio Camargo, empresário, representando interesses da 

empresa Samsung, procurou Fernando Baiano, que tinha uma boa relação com 

Cerveró, com o objetivo de ser realizada a contratação de um navio-sonda da 

empresa para a perfuração de águas profundas na África. Baiano, então, agindo em 

favor dos interesses de Cerveró, teria solicitado um pagamento de 15 milhões de 

dólares a Júlio Camargo a fim de viabilizar a contratação do navio-sonda “Petrobrás 

10000”. Além dos 15 milhões de dólares, Júlio Camargo receberia da Samsung 

aproximadamente 20 milhões de dólares por conta da transação do navio-sonda. Tal 

contratação, então, fora realizada no valor de 586 milhões de dólares com as 

empresas Samsung Heavy Industries Co. e a Mitsui & Co. (MPF, 2014d, p.4-5). 
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Em curto período de tempo após o fechamento do contrato do navio-

sonda “Petrobras 10000”, Fernando Baiano procurou novamente Júlio Camargo, 

informado a ele que a Petrobrás poderia fechar um novo contrato para a construção 

de outro navio-sonda, mas que, para que isso fosse realizado, a quantia de “propina” 

que Júlio deveria pagar seria majorada para 25 milhões de dólares a serem 

repartidos entre Cerveró e ele próprio, Baiano. A partir de então, novas negociações 

passaram a ocorrer e, em função das providências tomadas por Cerveró, a 

Petrobrás formalizou um novo contrato para a construção, agora, do navio-sonda 

“Vitória 10000”, no valor de 616 milhões de dólares, para ser usado no Golfo do 

México. Júlio Camargo ficou com oito milhões de dólares a título de comissão, por 

intermediar as negociações junto à Samsung (MPF, 2014d, p.9-17). 

Com o avanço das investigações, descobriu-se que Eduardo Cunha, ex-

deputado federal pelo PMDB/RJ, também havia recebido “propina” decorrente da 

contratação desses dois navios-sonda, no valor aproximado de cinco milhões de 

dólares. Como já discutido aqui, o esquema de corrupção na Petrobrás era 

organizado através de núcleos.71 Eduardo Cunha, por fazer parte do núcleo político, 

atuava no sentido de não interferir na contratação da Samsung e manter em 

funcionamento o esquema criminoso. Os valores das “propinas” eram pagos em 

parcelas. Ocorre que, por volta do ano de 2009, a Samsung havia deixado de 

repassar os valores combinados a título de suborno. Em razão disso, Cunha e 

Baiano passaram a exercer pressão sobre Júlio, para que os pagamentos fossem 

retomados. Em julho de 2011, Cunha protocola dois requerimentos junto a Comissão 

de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, solicitando 

informações a respeito de Júlio, da Samsung e da Mitsui. Dois meses depois, após 

uma reunião entre Cunha, Baiano e Júlio, o valor restante a ser pago de “propina” foi 

quitado. Cunha recebeu a sua parte e tentou ocultá-la declarando-a como doações 

religiosas (MPF, 2015b, p.4-8). 

Este não foi o único escândalo envolvendo Cunha e a Petrobrás. Com a 

saída de Cerveró da Diretoria Internacional, esta passou a ser dirigida por Jorge 

Zelada, no período de 2008 a 2012. O MPF acusou Cunha e Zelada por terem, em 

2010, tornado viável a aquisição de um campo de exploração em Benin, na África, 

da empresa Companie Beninoise Des Hydrocarbures Sarl. Cunha receberia então 

 
71 Núcleos: político, administrativo, operacional e empresarial (MPF, 2016a, 41-42). 
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1,5 milhão de dólares como vantagem indevida decorrente da assinatura do contrato 

com a empresa mencionada, que inicialmente foi orçado em 34 milhões de reais 

(MPF, 2016d, p.7-30). 

O mês de julho de 2015 foi determinante para a Operação Lava Jato. 

Com a deflagração da Operação Radioatividade, no dia 28, a Lava Jato passou a 

colocar em cena grandes escândalos de corrupção fora da Petrobrás. Como já 

expusemos, diversas empreiteiras organizam-se na forma de cartéis na Petrobrás 

com o objetivo de frustrar o caráter concorrencial das licitações e aplicar valores com 

sobrepreço aos contratos celebrados. Na medida em que as investigações avançam 

na estatal, diversos políticos e empresários vão sendo presos. Alguns deles, 

prestam acordos de colaboração premiada, o que permite à força-tarefa da Lava 

Jato descobrir novos fatos.  

A partir das delações prestadas por Dalton Avancini, ex-presidente da 

Camargo Correa, foi deflagrada a Operação Radioatividade. Na sequência, o MPF 

ofereceu denúncia em face do ex-presidente da Eletronuclear entre o período de 

2005 a 2015, Othon Pinheiro, e de diversos executivos de empreiteiras. Segundo 

Avancini, as empreiteiras denunciadas pela formação de cartel no âmbito da 

Petrobrás aplicavam o mesmo esquema nos processos licitatórios da Eletronuclear.  

Em uma das licitações investigadas, o MPF apurou que, transcorridos os 

procedimentos licitatórios para a montagem eletromecânica da usina de Angra 3, 

venceram o certame os consórcios Angra 3 e Una 3, tendo sido os contratos 

assinados em 2014. Tais consórcios se fundiram logo em seguida, formando o 

consórcio Angramon, composto pela Odebrecht, UTC, Technit, Queiroz Galvão, 

Camargo Correa, MPE e Andrade Gutierrez (MPF, 2015b, p.5). Para o MPF, Othon 

Luiz havia intercedido nas etapas da licitação de Angra 3 com o objetivo de 

favorecer a Andrade Gutierrez. Othon teria, na fase interna do certame, adotado 

medidas para excluir outros concorrentes, através de cláusulas restritivas impostas 

no edital de pré-qualificação. Na fase externa da licitação, as empresas aumentaram 

artificialmente os preços, próximos ao limite máximo admitido, sem objeção de 

Othon. Em outra fase, por terem os consórcios se fundido, havia a previsão de 

concessão de um desconto no valor licitado de 6%. Muito embora alguns dirigentes 

da Eletronuclear tivessem pressionado as empresas para a concessão de um 
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desconto maior, de 20%, Othon teria intercedido para manter o desconto inferior, de 

6%, no interesse das empresas (MPF, 2015c, p.28-33). 

Rogério Nora presidente da Andrade Gutierrez entre 2003 a 2012 teria 

repassado, segundo denúncia do MPF, o valor aproximado de 3,5 milhões de reais 

em vantagens indevidas a Othon, por ter atuado em conformidade com os interesses 

da empresa. Tais repasses foram realizados através de pagamentos realizados por 

empresas de consultoria ligadas à empreiteira a uma empresa de engenharia de 

Othon (MPF, 2015c, p.46). 

Othon, ainda segundo a denúncia do MPF não agiu apenas nos 

interesses da Andrade Gutierrez, mas também de outras empreiteiras como a 

Engevix. Esta empresa teria sido beneficiada em diversos contratos com a estatal, 

sempre repassando vantagens para seu presidente (MPF, 2015c, p.86). Os 

pagamentos indevidos eram realizados de forma semelhante ao da Andrade 

Gutierrez: uma empresa de consultoria ligada à Engevix realizava contratos e 

pagamentos com a empresa de engenharia de Othon, como forma de lavar o 

dinheiro ilícito (MPF, 2015c, p.110). 

O representante da Engevix, José Antunes Sobrinho, apontou novos fatos 

que levaram o ex-presidente do país, Michel Temer, à prisão neste ano, em 

decorrência da Operação Descontaminação. A denúncia apresentada pelo MPF, 

após esta Operação, classificava Temer como “dono” da estatal, por ter sido 

responsável pela nomeação de Othon, indicando-o para sua presidência. Em 

contrapartida, Othon, assim como em outros casos, atuava no interesse de uma 

empresa – a Argeplan – ligada a um operador financeiro de Temer. Em 2010, foi 

publicado um edital para a prestação de serviços eletromecânicos para a Usina de 

Angra 3, tendo sido assinado o contrato com a empresa vencedora em 2012 – a AF 

CONSULT LTD. Sobrinho afirmou que fora pressionado a pagar em torno de 1 

milhão de reais ao operador financeiro de Temer, então conhecido como Coronel 

Lima, em contrapartida à subcontratação da Engevix pela AF CONSULT LTD. Além 

disso, esta última empresa ainda subcontratou a AF CONSULT LTDA BRASIL, da 

qual fazia parte, a Argeplan. Tais subcontratações decorreram, segundo o MPF, da 

atuação de Othon, culminando em diversas irregularidades no processo licitatório, 

no contrato e nos aditivos contratuais. Teriam sido desviados em torno de 10 

milhões de reais da Eletronuclear, por meio da AF CONSULT LTDA BRASIL e da 
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Argeplan, integrante do seu grupo societário. A Argeplan, empresa representada por 

Coronel Lima, não tinha capacidade técnica para prestar os serviços na área 

nuclear, não obstante tenha sido subcontratada. Na verdade, segundo os 

procuradores do MPF, a Argeplan tinha por objetivo real transferir dinheiro de 

suborno para Temer, através de Coronel Lima, não só em razão dos contratos na 

Eletronuclear, mas de diversas outras obras fora da estatal (MPF, 2019a, p.1-108). 

Com a posterior condenação de representantes das empreiteiras 

envolvidas nos esquemas de corrupção no âmbito da Eletronuclear, foram prestados 

alguns acordos de colaboração, ampliando ainda mais o rol de pessoas envolvidas 

em casos de corrupção na estatal e fora dela. Tais delações evidenciaram a 

participação de políticos importantes em diversas transações corruptas. 

No âmbito da Andrade Gutierrez, a colaboração de três executivos – 

Rogério Nora, Clóvis Primo e Alberto Quintaes – foram determinantes para 

desvendar um amplo esquema de corrupção instalado no RJ a partir de 2007, 

durante a gestão do ex-governador Sérgio Cabral. Segundo Quintaes, logo que 

Cabral assumiu o governo, se reuniu com ele para solicitar uma espécie de 

“mesada” de 350 mil reais, como garantia de favorecimento da empresa nas futuras 

obras que seriam feitas no RJ. Tal mesada foi paga durante 13 meses pela Andrade 

Gutierrez. Em contrapartida, a partir de então, a empreiteira fora beneficiada na 

participação em diversos consórcios organizados, especialmente para as obras de 

reforma do Maracanã, do PAC das Favelas em Manguinhos, da expansão do metrô 

em Copacabana e da construção do Mergulhão de Caxias. Para cada contrato 

assinado, era cobrado das empresas a chamada “taxa de oxigênio”, na proporção de 

1% para o subsecretário estadual de obras públicas, Hudson Braga, e 5% para 

Cabral. Quintaes, além disso, ainda relatou que a Andrade Gutierrez realizou o 

pagamento de suborno na forma de doação para campanha nas eleições de 2010, 

no valor de 2 milhões de reais (MPF, 2016e, p.3-12). Cabral fora preso na Operação 

Calicute. 

Além da Andrade Gutierrez, outras empresas também realizavam o 

pagamento de “mesadas” a Cabral, sob a forma de “propinas”. Eduardo Beckheuser, 

ex-diretor da Carioca Engenharia, em sua colaboração, afirmou que a empresa 

realizou pagamentos mensais de 200 mil reais durante seu primeiro mandato, sendo 

este valor majorado para 500 mil mensais no segundo mandato. Além disso, a 
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Carioca Engenharia, a OAS, a Odebrecht e a Delta, segundo o delator, também 

realizaram o pagamento da “taxa de oxigênio” a Hudson e Cabral (MPF, 2016e, 

p.16-17). 

Dessa forma, era implementado, na realização das obras no estado do 

RJ, um modus operandi de cartelização nos processos licitatórios e 

superfaturamento nos contratos, semelhante ao da Petrobrás e da Eletronuclear. 

Além disso, o esquema, segundo o MPF, era operado a partir de quatro núcleos: o 

econômico, formado por executivos de empreiteiras; o administrativo, formado por 

agentes públicos, como secretários; o núcleo financeiro-operacional, responsável 

por ocultar a origem dos recursos ilícitos; e o político, formado por ocupantes de 

cargo eletivo, como Sérgio Cabral (MPF, 2016e, p.5-6).  

Rogério Nora e Clóvis Primo apontaram, em colaboração, que a Andrade 

Gutierrez realizou um acordo com Cabral que previa o favorecimento da empresa 

em um contrato de terraplanagem do COMPERJ. Em razão de Cabral ocupar, na 

época o cargo de governador e apoiar a manutenção de Paulo Roberto Costa na 

Diretoria de Abastecimento da Petrobrás, seriam praticados os atos necessários à 

contratação da empreiteira pela estatal. Em razão de tal promessa, a Andrade 

Gutierrez efetuou o pagamento de “propina” no montante de 2,7 milhões a Cabral, 

através de seu operador financeiro, Carlos Miranda (MPF, 2016f, p.5-14). 

Além das empreiteiras, outras empresas também se beneficiaram durante 

a gestão Cabral, como o grupo empresarial de Eike Batista, preso após a 

deflagração da Operação Eficiência. Beneficiaram-se também, empresas que atuam 

em outras áreas, como saúde, transporte, alimentação, entre outras. 

Resultado da Operação Fatura Exposta, o MPF denunciou o ex-secretário 

de saúde de Cabral, Sergio Côrtes. Côrtes fora acusado de implementar na 

Secretaria de Saúde um esquema fraudulento nas licitações semelhante ao que era 

executado no INTO, quando ocupou o cargo de diretor geral da instituição. A partir 

da inserção de cláusulas restritivas de concorrência e cartelização nas licitações 

para a aquisição de equipamentos médicos no exterior, algumas empresas eram 

favorecidas, os contratos superfaturados e eram feitos pagamentos a título de 

suborno à Côrtes, Cabral e a membros do TCE/RJ (MPF, 2017b, p.3-7). 
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Na área de transportes, Álvaro Novis, um operador financeiro de Cabral, 

ao realizar uma delação premiada, informou que recolhia dinheiro de empresas de 

ônibus do RJ para depois distribuir a diversos políticos, entre eles Cabral (MPF, 

2017c, p.9-10). Em contrapartida, eram praticados atos que favorecessem as 

empresas, como foram a desoneração do ICMS e o desconto de 50% do IPVA para 

ônibus. O MPF estimou que só em 2014 foram pagos mais de 27 milhões pelas 

empresas a políticos do estado (MPF, 2017d, p.29). O escândalo da área de 

transportes surge com a deflagração da Operação Ponto Final. 

Preso na Operação Boca de Lobo, o ex-governador Luiz Fernando de 

Souza, mais conhecido como “Pezão”, vice-governador à época do governo de 

Sérgio Cabral, e secretário estadual de obras públicas entre 2007 a 2011, foi 

acusado de participação no esquema de corrupção de Cabral. Para o MPF, Pezão 

recebia das empreiteiras uma “mesada”, por ordem de Cabral, no valor de 150 mil, 

com direito inclusive a 13º (MPF, 2018, p.5-7). Ainda segundo o MPF, as vantagens 

indevidas auferidas por Pezão não se restringiam à área de obras. Pezão teria 

recebido o valor aproximado de 11 milhões e meio de reais de empresas de ônibus, 

através de sua federação, a FETRANSPOR (MPF, 2018, p.26-27). 

Além de Sérgio Cabral e Pezão, o PMBD teve ainda outros políticos 

denunciados no âmbito da Lava Jato. Além da denúncia de que Eduardo Cunha teria 

se beneficiado ilicitamente em contratos realizados pela Diretoria Internacional da 

Petrobrás, como visto anteriormente, surgiram novos desdobramentos envolvendo o 

nome do político. A partir da deflagração da Operação Catillinárias, em 2015, foram 

apreendidos diversos equipamentos, entre eles, o celular de Cunha. As análises das 

mensagens de seu celular levaram à realização da Operação Sépsis, no ano 

seguinte, e da Operação Cui Bono, em 2017, a partir de indícios de que Cunha 

atuava em algumas vice-presidências da CEF, comandadas por Fábio Cleto (Vice-

Presidência de Fundos de Governos e Loterias) e Geddel Vieira Lima (Vice-

Presidência de Pessoas Jurídicas). Segundo a denúncia do MPF, algumas 

empresas, como a J&F Investimentos, BR Vias, entre outras, beneficiavam-se de 

empréstimos ou da liberação de fundos FI-FGTS, destinado para o aporte de capital 

direcionado a empresas de infraestrutura. Segundo o MPF, Cunha era responsável 

por intermediar, através de Lúcio Funaro, seu operador, junto às empresas que 

tinham interesse em participar do esquema fraudulento de liberação de créditos pela 
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CEF. Para tanto, tais empresas pagariam “propina” a Cunha, Geddel, Temer, 

Rodrigo Loures, entre outros (MPF, 2018, p.4-9). 

Em decorrência da Operação Sépsis e da delação de Fábio Cleto, o MPF, 

ao oferecer denúncia, apontou que a empresa Eldorado, pertencente ao grupo J&F e 

controladora do frigorífico JBS, através de um de seus proprietários, Joesley Batista, 

teria pleiteado recursos do FI-FGTS para a construção de uma fábrica de celulose 

em MS. Para tanto, Joesley teria pedido ajuda a Funaro para que Cunha solicitasse 

a Cleto a liberação dos recursos pela CEF, o que, de fato ocorreu. Em razão disso, 

segundo o MPF, a empresa de Joesley pagaria, a título de suborno, a quantia 

aproximada de 680 mil reais a Cunha (MPF, 2016f, p.47-52). 

No âmbito da ação cautelar 4.315 que tramita no STF, alguns relatórios 

circunstanciados da PF apontam que Cunha, enquanto deputado federal, atuava 

também em seu exercício para favorecer as empresas do grupo J&F de Joesley 

Batista, em troca do pagamento de suborno. Segundo o próprio Joesley, em seu 

depoimento, Cunha teria recebido, mesmo após sua prisão, um saldo de “propinas” 

no montante de 5 milhões de reais pelo seu trabalho para aprovar regras tributárias 

favoráveis ao setor de frangos. Além disso, Joesley afirmou que realizava 

pagamentos mensais de 400 mil reais para assegurar o silêncio de Cunha (PF, 

2017, p.3). 

A ligação de Joesley e políticos do PMBD, segundo o MPF, não se 

restringia somente à Cunha. Em março de 2017, Temer recebeu Joesley no Palácio 

Jaburu, no DF, tendo este último gravado todo o encontro. Nessa reunião ficaria 

acertado que todos os interesses escusos da J&F deveriam ser tratados junto ao 

deputado federal Rodrigo Loures, principal interlocutor de Temer. As negociações de 

Joesley seguiriam então com Loures, que, em encontros posteriores, trataram de 

assuntos de interesse do Grupo J&F, como, por exemplo, a tramitação de um 

procedimento do CADE que poderia beneficiar a Empresa Produtora de Energia, 

pertencente ao grupo. Em contrapartida, seriam repassados, por Ricardo Saud, 

executivo da J&F, 500 mil reais por semana para Temer, pagos diretamente a 

Loures (MPF, 2017c, p.1-21) 

Uma das denúncias mais recentes contra membros do PMDB foi 

oferecida em face de Romero Jucá, ex-deputado Federal. O MPF aponta que Jucá 
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havia indicado Sérgio Machado para a presidência da Transpetro, cargo no qual 

permaneceu entre 2003 e 2014. A partir da colaboração de Dario Galvão, presidente 

da Galvão Engenharia, o mesmo esquema de cartelização de empresas que existia 

no âmbito da Petrobrás também se manifestava na Transpetro. Segundo Galvão, 

sua empresa beneficiava-se em contratações da estatal e em troca eram realizados 

pagamentos de “propinas” a Machado e Jucá. Segundo o MPF, o valor da vantagem 

ilícita era combinado em torno de 5% de cada contrato, sendo que, em razão de 

quatro contratos e sete aditivos dos quais teria se favorecido a Galvão Engenharia, 

Jucá recebera em torno de um milhão de reais da empresa. Tal valor fora pago 

como doação para o Diretório do PMDB em Roraima (MPF, 2019b, p.1-6). 

Apresentamos acima as principais fases e desdobramentos da Operação 

Lava Jato até julho de 2019. A seguir, examinaremos os principais fatores que 

contribuíram para o surgimento e desenvolvimento da Operação no Brasil. 

 

3.3 O contexto jurídico, político e social do surgimento e desenvolvimento da 

Operação Lava Jato no Brasil 

Além das diversas mudanças legislativas que aprimoraram os 

mecanismos de combate à corrupção no Brasil, não podemos ignorar o papel 

desempenhado pelo MP no combate à corrupção no cenário político interno, 

especialmente no âmbito da Operação Lava Jato.  

A partir da CRFB de 1988, o MP ganhou um novo contorno nas suas 

atribuições, tornando-se uma instituição independente de outros poderes, o que lhe 

garantiu maior autonomia em sua função: a “defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”.72 

No entanto, tal autonomia já vinha se construindo por procuradores antes 

da promulgação do texto constitucional. Como aponta a professora Gláucia 

Mouzinho, em 1986, ano em que ocorreu o I Encontro Nacional de Procuradores-

Gerais de Justiça e Presidentes das Associações do Ministério Público, foi elaborada 

a chamada Carta de Curitiba, uma espécie de anteprojeto que foi apresentado a 

 
72 Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis. (CRFB) 
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Assembleia Nacional Constituinte no ano seguinte. Dessa forma, nas discussões 

sobre a nova Constituição, procuradores do MP buscaram um maior espaço de 

atuação, alcançando uma independência funcional que não existia da forma como 

passou a ser garantida na CRFB (MOUZINHO, 2007, p.78-79). Com isso, a 

redemocratização do Brasil foi crucial para abrir um “espaço político relevante”  para 

os procuradores (MOUZINHO, 2007, p.108), levando – a partir do art. 129 da 

Constituição, que conferiu ao MP diversas atribuições – a um campo de atuação 

ampliado da instituição.73 

O MP passa então a ser o responsável por oferecer a ação penal pública 

e o inquérito civil. Isso coloca a instituição em evidência na defesa de direitos da 

sociedade, fazendo-a ganhar bastante notoriedade.  

O MP possui ampla capacidade de investigação, inclusive utilizando-se de 

mecanismos que são exclusivos de inquéritos policiais, como produzir provas e 

“convocar pessoas sem que aquele que será objeto da ação tenha necessariamente 

conhecimento do que está sendo produzido como possível prova contra ele” 

(MOUZINHO, 2007, p.101-102). Tudo isso sem a necessidade de aguardar a 

conclusão de investigações realizadas por outros órgãos.  

Com isso, o MP, de alguma forma, concorre com outras instituições em 

razão do seu poder investigatório e de suas prerrogativas para levar a cabo o que 

Gláucia Mouzinho cita como processo de criminação, como veremos adiante.  

Quem defende a possibilidade de investigações criminais pelo MP, 

menciona a rapidez na obtenção de provas como uma vantagem em relação a 

 
73 Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei; 
II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos 
assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia; 
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do 
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 
IV - promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e 
dos Estados, nos casos previstos nesta Constituição; 
V - defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas; 
VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando 
informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva; 
VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no 
artigo anterior; 
VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os 
fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais; 
IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, 
sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. 
[...] (CRFB) 
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outras instituições, como a PF, que podem realizar investigações criminais, mas não 

contam com a independência, autonomia e prerrogativas do MP, além de estarem 

mais expostas a interferências políticas (MOUZINHO, 2007, p.135). Dessa forma:  

Para os procuradores diversos argumentos podem ser apresentados 
para defender este tipo de investigação. Eles podem ser assim 
resumidos: o Ministério Público tem a titularidade da ação penal; 
contribuem para acelerar o processo e evitar a prescrição da pena; 
outras instituições não têm a independência funcional do Ministério 
Público e isto compromete os resultados da investigação; os que os 
acusam de não respeitar os direitos individuais o fazem porque estas 
investigações são comumente utilizadas em casos de corrupção e 
outros que envolvem políticos e indivíduos de alto poder aquisitivo e 
com fortes relações de poder; os crimes são complexos e exigem 
conhecimento técnico que outras instituições como a Polícia ainda 
não dispõem. A investigação pode ser considerada legal do ponto de 
vista dos procuradores porque são os titulares da ação penal e se 
assim o são, afirmam, são eles que precisam levar adiante a ação e 
apresentar indícios do caso ao juiz. Deste modo, devem investigar 
para evitar que outra instituição determine o que são ou não indícios 
aceitos como prova pelo Judiciário, papel que cabe somente ao 
Ministério Público. Um outro argumento ainda vinculado à ação penal 
é que como titulares da ação penal podem solicitar documentos, 
convocar testemunhas, devolver o inquérito para que os fatos sejam 
novamente investigados, enfim inúmeras ações que consideram mais 
amplas do que a investigação direta e que, portanto, a abarcaria 
(MOUZINHO, 2007, p.128). 

Por outro lado, há também diversas críticas sobre a ampla atuação 

investigatória do MP. Uma das principais críticas consiste em questionar uma 

suposta ausência de autorização legal para as investigações realizadas por 

procuradores, que deveriam ser realizadas pelas polícias judiciárias (civil e federal). 

Há críticas também em relação ao comportamento abusivo de promotores e 

procuradores no âmbito de sua atuação, o que implicaria uma espécie de abuso de 

autoridade (MOUZINHO, 2007, p.127). 

Desde a promulgação da Constituição de 1988, algumas propostas 

buscaram limitar o escopo de atuação do MP. Entre elas, esteve a apresentação de 

um PL, em 1997, que ficou conhecido como “Lei da Mordaça” (PL 65/99), o qual 

incluía, entre outros dispositivos, a alínea “j” no art. 4º da lei 4868/95, que trata dos 

casos de abuso de autoridade em vários segmentos. Como o projeto foi arquivado 

em 2007, tal dispositivo não entrou em vigor: 

Art. 4º Constitui também abuso de autoridade: 
[...] 
j) revelar o magistrado, o membro do Ministério Público, o membro 
do Tribunal de Contas, a autoridade policial ou administrativa, ou 
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permitir, indevidamente, que cheguem ao conhecimento de terceiro 
ou aos meios de comunicação fatos ou informações de que tenha 
ciência em razão do cargo e que violem o sigilo legal, a intimidade, a 
vida privada, a imagem e a honra das pessoas; 

Posteriormente, em 2011, foi apresentada a PEC 37 por Lourival Mendes, 

à época deputado federal e policial federal. Esta PEC previa a inclusão do § 10 no 

art. 144 da CRFB. Por ter sido a PEC arquivada em 2013, o dispositivo a seguir não 

entrou em vigor: 

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem 
pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos 
seguintes órgãos: 
I - polícia federal; 
II - polícia rodoviária federal; 
III - polícia ferroviária federal; 
IV - polícias civis; 
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares. 
§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, 
organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-
se a: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
[...] 
§ 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, 
incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de 
polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as 
militares. 
[...] 
§ 10. A apuração das infrações penais de que tratam os §§ 1º e 4º 
deste artigo, incumbem privativamente às polícias federa e civis dos 
Estados e do Distrito Federal, respectivamente. 

A PEC 37 foi uma das tentativas mais recentes de limitação da atuação 

investigatória do MP, ao reservar tal atribuição privativamente às polícias federal e 

civil. Durante sua tramitação, a PEC chegou a ser aprovada em uma Comissão 

Especial da Câmara dos Deputados. Para Cláudia Lemos, a PEC 37 surgiu em um 

contexto de maior número de policiais deputados no poder legislativo federal, que 

praticavam um grande lobby nas propostas de interesse da carreira policial, entre 

elas, a de limitar a atuação de procuradores em investigações criminais. 

Paralelamente, membros do MP tiveram a sua presença no Congresso reduzida, 

sobretudo em razão do impedimento a candidaturas a cargos eletivos de membros 

aprovados na carreira após 1988. Lemos aponta ainda uma suposta arrogância no 

comportamento de procuradores, que muitas vezes inviabilizavam diálogos com a 

classe política. Outro ponto crucial consistia na própria atuação do MP, investigando 

diversos políticos por vários crimes, entre eles, corrupção. Todos esses fatores, em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art19
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convergência, levavam ao gradual apoio à PEC 37, com o objetivo de retardar a 

atuação do MP e de seus procuradores (LEMOS, 2015, p.7-8). 

A PEC 37 tramitou até o ano de 2013. Quando posta em votação no mês 

de junho, fora rejeitada e arquivada em meio a diversos protestos no país 

conhecidos como “Jornadas de Junho”. Meses antes, membros do MP já não viam 

mais possibilidade de reverter a futura aprovação da PEC. Em razão disso, os 

procuradores começaram a realizar uma campanha institucional que ficou conhecida 

como “Brasil contra a impunidade” (figuras 1 e 2), referindo-se à proposta como a 

“PEC da impunidade”. Podemos até dizer que as jornadas foram importantes para a 

rejeição da proposta, mas já havia uma articulação interna do MP para a divulgação 

pela mídia e fora dela dos efeitos negativos da proposta. Dessa forma, a expressão 

“PEC da impunidade” não foi criada pelos manifestantes no âmbito dos protestos, 

mas sim, já era uma expressão divulgada pelo MP até então74 (LEMOS, 2015, p.11). 

 

FIGURA 1: Evento do MP/RS pela campanha “Brasil contra a impunidade” 
(08/02/2013) 

 

Fonte: <https://www.mprs.mp.br/noticias/31044/> Acesso em: 07 jul. 19  

 

 

 
74 Para Jessé de Souza, “foi a Globo que apoiou, juntamente com a mídia venal, a rejeição da PEC 
37, desconhecida da população em geral, antes que o Jornal Nacional, na voz de William Bonner, 
recomendasse a sua turba dos "camisas amarelas" a sua derrubada em nome do combate à 
corrupção. A iniciativa, na verdade, era uma medida autoritária de interesse da fração corporativa 
dominante no Ministério Público, que queria aumentar seu poder e diminuir controles democráticos 
que são a regra em toda sociedade civilizada” (SOUZA, 2017, p.219). 

https://www.mprs.mp.br/noticias/31044/
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FIGURA 2: Slogan da campanha do MP contra a PEC 37 

 

Fonte: <http://www.prrn.mpf.mp.br/imagens_site/Brasilcontraaimpunidade.jpg/view> 
Acesso em: 08 jul. 19  

 

Da mesma forma, as Jornadas de Junho não se iniciaram como reação à 

PEC 37. As manifestações, inicialmente, tinham como foco criticar o aumento das 

tarifas de ônibus (figura 3) em várias capitais e os altos gastos realizados para a 

Copa do Mundo de 2014. Com o avanço dos protestos, outras questões entraram na 

pauta das manifestações, entre elas a insatisfação popular com a corrupção. Nesse 

ambiente, ganha força a reprovabilidade da proposta, com o entendimento, já 

amplamente divulgado, até mesmo institucionalmente, pelo MP de que a mudança 

proposta no texto constitucional poderia contribuir para o aumento da impunidade no 

Brasil (LEMOS, 2015, p.15-16).  

 

FIGURA 3: Manifestações em Junho de 2013 no RJ contra o aumento das 
passagens de ônibus 

 
Fonte: Tânia Rêgo/Agência Brasil - Agência Brasil (.jpg), CC BY 3.0 br, 

<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26667842>  
Acesso em: 07 jul. 19 

 

Com isso, no dia 25 de junho de 2013 a Câmara dos Deputados rejeitou, 

por ampla maioria, a PEC 37, debaixo dos fortes protestos que ocorriam naquele 

http://www.prrn.mpf.mp.br/imagens_site/Brasilcontraaimpunidade.jpg/view
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26667842
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mês (figura 4). Superadas as discussões da PEC 37 sobre a legitimidade do MP 

para investigar crimes, estava aberto o caminho para a deflagração, no ano seguinte 

da Operação Lava Jato, que ficou marcada pela incisiva atuação dos procuradores 

do MPF e dos julgamentos do juiz da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba, Sérgio 

Moro. 

 

FIGURA 4: Manifestações em Junho de 2013 no RJ contra a PEC 37 

 

Fonte: Mauro Pimentel -  
<https://www.terra.com.br/noticias/brasil/politica/camara-dos-deputados-deve-

derrubar-pec-37-nesta-terca-
feira,16314ac687c7f310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html>  

Acesso em: 07 jul. 19 

 

Gláucia Mouzinho, em sua tese anterior às discussões da PEC 37, 

afirmara que o MP é responsável, no Brasil, pelos processos de criminação de 

condutas e incriminação de sujeitos (MOUZINHO, 2007, p.107). Segundo Michel 

Misse, criminação e incriminação são etapas de um processo mais amplo, o da 

criminalização. A primeira etapa desse processo, a “criminalização propriamente 

dita”, corresponde à tipificação legal de uma conduta como crime. No entanto, para 

além da criminalização, há “processos efetivos através dos quais eventos são 

interpretados como “crimes”, isto é, encaixados na classificação legal” (MISSE, 

2008, p.379). Tais processos constituem a criminação de um evento. Tendo um 

evento sido criminado, passa-se então ao processo de incriminação, a partir do qual 

é atribuía uma autoria para o crime (MISSE, 2008, p.379). 

No nosso entendimento, ter um comportamento tipificado legalmente 

como crime não necessariamente fará com que a sociedade o assuma como tal. Em 

um país das grandes e pequenas corrupções, diversos comportamentos podem não 

https://www.terra.com.br/noticias/brasil/politica/camara-dos-deputados-deve-derrubar-pec-37-nesta-terca-feira,16314ac687c7f310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/politica/camara-dos-deputados-deve-derrubar-pec-37-nesta-terca-feira,16314ac687c7f310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/politica/camara-dos-deputados-deve-derrubar-pec-37-nesta-terca-feira,16314ac687c7f310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html
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ser consentidos como crime. Para que isso ocorra, é necessário que tais atitudes 

passem por um processo de reprovabilidade social. Atualmente, é a atuação do MP, 

sobretudo em decorrência da Lava Jato, que tem aumentado o nível de intolerância 

da sociedade contra a grande corrupção, principalmente a praticada por políticos.75 

Contudo, esse mesmo grau de reprovabilidade da grande corrupção não se 

assemelha ao da pequena corrupção. Embora ambas sejam legalmente crimes, a 

pequena corrupção, por não sofrer um elevado grau de desaprovação da sociedade, 

é, de alguma forma, tolerada em nosso país. 

Ao tentar criminalizar determinadas ações, como no caso do PL 

apresentado em 2015, no curso da Lava Jato, que ficou conhecido como “As 10 

Medidas Contra a Corrupção” (figura 5), o MP contribui, ao mesmo tempo, para o 

processo de criminação da grande corrupção, legitimando, por fim, seu papel como 

instituição investigadora e responsável pelo processo de criminação e incriminação 

no Brasil. 

 
75 Entendemos também que no Brasil a grande corrupção praticada por empresários não tem a 
mesma reprovabilidade social que praticada por polítcos e agentes públicos. Não obstante ambas as 
categorias terem sido denunciadas e condenadas em decorrência da Lava Jato, a corrupção 
praticada por políticos e agentes públicos é sempre vista socialmente como mais danosa do que a 
praticada por empresários, mesmo sendo, na verdade, a mesma corrupção. Isso poderia se explicar 
pelo discurso de que a classe empresária é massacrada com uma grande burocracia, altos custos de 
mão de obra, alta carga tributária, ou seja, problemas que afetariam investimentos no país. Dessa 
forma, cria-se em um imaginário a ideia de que não há outra saída para as empresas investirem e se 
desenvolverem que não seja sucumbir às demandas corruptas de agentes públicos. Isso se torna 
uma espécie de justificação das condutas corruptas de empresários, que, no entanto, não atinge a 
classe de agentes públicos. Seriam as regras do jogo impostas pela corrupção “pública” que o setor 
privado seria obrigado a se submeter. Na realidade, precisamos entender que a responsabilidade 
pelos danos causados pela corrupção é a mesma e que estes não são maiores ou menores a 
depender de quem a pratica. 
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FIGURA 5: Campanha “10 medidas contra a corrupção” (MPF 2015)

 

Fonte: <http://www.dezmedidas.mpf.mp.br/> Acesso em: 07 jul. 19 

 

Outra forma que o MP utiliza para se legitimar como instituição 

investigadora e responsável pelo processo de criminação e incriminação no Brasil é 

a divulgação de seus resultados na imprensa e mídia. No sítio do MPF, é possível 

encontrar uma ilustração da Lava Jato, em números, indicando a quantidade de 

http://www.dezmedidas.mpf.mp.br/
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medidas adotadas no curso das investigações e dos valores recuperados dos 

desvios da corrupção (figura 6). O MPF costuma atualizar tais dados com 

frequência, sendo a última atualização feita em 5 de julho de 2019. 

 

FIGURA 6: Dados da Lava Jato levantados pelo MPF (2019) 

 
Fonte: <http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-lava-jato/atuacao-na-1a-

instancia/parana/resultado> Acesso em: 07 jul. 19 

 

Além disso, são escolhidos casos de maior repercussão para divulgação 

pública, que geralmente abrangem políticos e pessoas conhecidas envolvidas nos 

http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-lava-jato/atuacao-na-1a-instancia/parana/resultado
http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-lava-jato/atuacao-na-1a-instancia/parana/resultado
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chamados “crimes do colarinho branco”. O resultado disso é ampla atuação da mídia 

e de jornalistas investigativos, “que alimentam diariamente o sucesso da 

investigação, somando outras “provas” ao trabalho inicial dos procuradores” 

(MOUZINHO, 2007, p.107-108). Temos observado, desde 2014, em decorrência da 

Operação Lava Jato, uma pauta da imprensa baseada na divulgação de escândalos 

de corrupção frequentes, envolvendo grandes empresas públicas e nomes de 

diversos políticos influentes. 

A incessante atuação da mídia em escândalos de corrupção, como tem 

ocorrido no caso da Lava Jato, possui grande influência no direcionamento da 

opinião pública. Ao desenvolver a teoria do agendamento, McCombs argumenta que 

os assuntos das notícias mais veiculadas pela imprensa serão aqueles considerados 

mais importantes pelo público. Dessa forma, “a agenda da mídia estabelece a 

agenda pública” (MCCOMBS, 2009, p.22). O público, dessa forma, reage a uma 

realidade que é construída pela mídia.76 

A corrupção e a política fazem parte dessa realidade. Um fenômeno que 

tem se intensificado no Brasil, é o que Lopes Jr. (2010, p.128) chama de 

“midiatização da atividade política”: 

Essa midiatização, fenômeno expressivo das transformações da 
esfera pública dos últimos decênios, traduz uma “nova visibilidade” 
das elites dirigentes. Com o desenvolvimento das novas tecnologias 
de informação, em especial aquelas que permitem uma “intimidade 
não-recíproca”, como a TV, temos um aprofundamento de uma 
tendência não exatamente nova: a teatralização da vida política. O 
“escândalo político” é a melhor expressão dessa teatralização 
(LOPES JR, 2010, p.128). 

Os escândalos político-midiáticos originam-se da crescente atuação da 

chamada “mídia de massa”, associada à difusão de novas tecnologias, que facilitam 

a transmissão da informação em tempo real. A mídia tem se tornado, cada vez mais, 

o principal palco “onde as relações do campo político se realizam e as reputações 

são criadas, sustentadas e, ocasionalmente, destruídas” (LIMA, 2012, p.443). 

 
76 “Em outras palavras, na maior parte, esta influência de agendamento é subproduto inesperado da 
necessidade dos noticiários diários de focar a atenção em somente alguns tópicos. Os telejornais têm 
uma capacidade muito limitada, e mesmo os jornais com suas dezenas de páginas têm espaço para 
somente uma fração das notícias que está disponível a cada dia. Mesmo os sites da web com suas 
imensas capacidades precisam organizar seus conteúdos numa agenda útil, e cada página do site é 
altamente limitada” (MCCOMBS, 2009, p.42). 
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As consequências do excessivo número de escândalos político-midiáticos 

na atualidade são impactantes para o cenário político. Tais escândalos contribuem 

para “anestesiar a opinião pública, de maneira que novas revelações sobre a 

corrupção deixem de ser escandalosas, ou simplesmente fomentem atitudes de 

descrença frente às instituições representativas” (PERUZZOTTI, 2012, p.405). 

Se por um lado, o excessivo número de escândalos veiculados pela mídia 

pode aumentar a descrença quanto às instituições, pode também estabelecer a 

pauta de temas a serem discutidos pela opinião pública.  

Desde a deflagração da Operação Lava Jato, o tema corrupção tem sido 

o principal assunto dos jornalistas. Jessé Souza afirma, por exemplo, que a 

emissora Globo contribuiu sobremaneira para a promoção da Operação Lava Jato e 

dos atores envolvidos na investigação e julgamentos. Para Jessé, a mídia como um 

todo e, sobretudo a Globo, foram responsáveis por “uma série de vazamentos 

seletivos e ilegais, então criminalizando unilateralmente o PT, [levando] ao 

"golpeachment" da presidente eleita [Dilma Roussef] pelo voto popular” (SOUZA, 

2017, p.219). 

A Lava Jato ficou conhecida por diversas divulgações de mensagens e 

ligações de pessoas denunciadas. Entre os casos mais repercutidos em 2016, 

estavam as ligações telefônicas entre o ex-presidente Lula e diversos ministros e 

políticos. Uma das ligações mais emblemáticas, foi a que Dilma realizou para ele, 

combinando que um de seus funcionários levaria o termo de posse como ministro 

para Lula usar “em caso de necessidade”. Se Lula se tornasse ministro de Dilma  na 

época, o TRF4 não seria mais competente para julgar os seus processos, 

garantindo-lhe foro privilegiado. Dessa forma, o juiz responsável pelo julgamento, 

Sérgio Moro, autorizou a divulgação desta ligação77 entre os dois ex-presidentes, 

além de diversas outras conversas, aumentando ainda mais a instabilidade política 

que o Brasil vivia naquele ano. Ao final da ligação, quando se despede, Lula utiliza a 

expressão “tchau, querida”, que fora amplamente usada por opositores do PT na 

votação do impeachment de Dilma, no dia 31 de agosto de 2016. 

Dilma fora afastada da presidência da República no dia 12 de maio de 

2016, em decorrência da instauração do processo de impeachment, assumindo 

 
77 <https://www.youtube.com/watch?v=z-ha2775aNo> Acesso em: 23 jun. 19. 

https://www.youtube.com/watch?v=z-ha2775aNo
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interinamente Michel Temer, então vice-presidente da República. Nesta ocasião, 

Romero Jucá fora nomeado Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão. Onze 

dias depois, em 23 de maio, foi divulgado um diálogo telefônico entre Sérgio 

Machado, ex-presidente da Transpetro e Jucá, ex-deputado federal e então Ministro 

de Temer, sobre o alcance que a Operação Lava Jato estava atingindo. Machado 

afirmou que a solução era colocar Michel Temer na presidência da República, em 

um grande acordo nacional para delimitar a Operação. Jucá complementa que, 

neste acordo, deveria estar ainda o STF.78 Após a divulgação do telefonema, Jucá 

deixa o cargo de Ministro. 

No dia 9 de junho de 2019, o Jornal The Intercept divulgou supostos 

grampos em mensagens trocadas pelo coordenador da Operação Deltan Dallagnol, 

outros procuradores e Sérgio Moro.79 O jornal acusa os membros do MPF e Sérgio 

Moro de articularem as investigações com o objetivo de criminalizar Lula e impedi-lo 

de concorrer às eleições de 2018. Lula teria, segundo o Jornal, sido condenado sem 

provas robustas. Moro teria dado diversos aconselhamentos a Dallagnol, que, 

mesmo tendo dúvidas sobre as provas no processo, teria oferecido diversas 

denúncias em face de Lula. Em razão da divulgação dessas mensagens, a 

Operação recebeu de seus críticos a alcunha de “Vaza Jato”. 

Muito se discute sobre as semelhanças da Operação Lava Jato com a 

Operação Mãos Limpas, na Itália, iniciada em 1992. Como aponta Fábio Kerche, 

houve em nosso país, sobretudo no âmbito das investigações da Operação Lava 

Jato, ”uma espécie de “italianização” do ponto de vista institucional e de estratégia 

de judicialização do combate à corrupção em instância ordinária que, assim como na 

Itália, gerou impacto na política do país” (KERCHE, 2018, p.259). 

No caso italiano, o desenho institucional dos órgãos responsáveis por 

combater a corrupção possui algumas semelhanças e diferenças com o brasileiro. 

Na Itália, o MP é um órgão detentor de autonomia perante o governo, não sendo 

seus integrantes subordinados hierarquicamente a uma autoridade política. Por 

outro lado, ao contrário do Brasil, o MP é parte integrante do Poder Judiciário e 

controla a polícia durante as investigações. Em razão disso, na Itália, é importante 

 
78 <https://www.youtube.com/watch?v=pu7TYjtg67U> Acesso em: 08 jul. 19 
 
79 <https://theintercept.com/series/mensagens-lava-jato/> Acesso em: 08 jul. 19 

https://www.youtube.com/watch?v=pu7TYjtg67U
https://theintercept.com/series/mensagens-lava-jato/
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notar que “os órgãos de investigação, acusação e julgamento se confundem, em um 

modelo institucional em que altas doses de discricionariedade e autonomia não são 

limitadas por mecanismos de accountability externo” (KERCHE, 2018. p.273). Dessa 

forma, esse desenho institucional foi responsável por permitir uma ampla atuação 

independente de juízes e membros do MP italiano, e contribuir para a utilização de 

duas táticas, que também foram amplamente utilizadas no âmbito da Lava Jato: as 

delações premiadas e a busca de apoio da sociedade através da mídia. Como 

ressalta Fabio Kerche: 

[...] a Lava Jato, no seu núcleo de primeira instância, foi facilitada 
porque o modelo judicial brasileiro, que já era próximo do italiano, 
aproximou-se ainda mais do desenho do país europeu. Por meio de 
leis e acordos tácitos entre os agentes judiciais, investigar e 
processar políticos sem cargo ou mandato e empresários foi 
facilitado na instância inferior. A Operação Mãos Limpas foi mais que 
simplesmente a inspiradora dos juízes e promotores da Lava Jato em 
primeira instância: na verdade, a operação só pôde ganhar grandes 
dimensões quando aproximou-se ainda mais, do ponto de vista 
institucional, do modelo italiano (KERCHE, 2018, p.259). 

Na Itália, a mídia foi amplamente solicitada pelos magistrados e 

promotores a apoiar as investigações da Mãos Limpas. Se antes ocorria uma 

espécie de competição entre políticos e juízes por apoio da opinião pública, esta 

batalha migrou para a arena partidária, tendo diversos membros do MP se 

candidatado a cargos eletivos e fundado até mesmo partidos políticos (KERCHE, 

2018. p.274). Este último fato não chegou a ocorrer no Brasil por força do art. 128, 

§5º, II, “e” da CRFB80, que impede o exercício de atividade político-partidária por 

membros do MP.  

Do ponto de vista legal, os acordos de colaboração permitiram que 

procuradores brasileiros atuassem com bastante independência, em razão da 

possibilidade de poderem negociar penas menores junto aos acusados, “nivelando 

 
80 Art. 128. O Ministério Público abrange: 
[...] 
§ 5º Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos 
Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério 
Público, observadas, relativamente a seus membros: 
[...] 
II - as seguintes vedações: 
[...] 
e) exercer atividade político-partidária; (CRFB) 
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com matérias cíveis a discricionariedade do Ministério Público para assuntos 

criminais” (KERCHE, 2018. p.278). 

Além disso, uma estratégia comumente utilizada por procuradores para se 

justificar como instituição investigatória consiste na migração de casos da esfera do 

Direito Civil para o Direito Penal. A partir das provas coletadas em investigações 

inicialmente de caráter cível, o MP pode migrar a investigação para a seara criminal, 

como em casos de improbidade administrativa, “com acusações de corrupção, 

sonegação fiscal, evasão de divisas e/ou outros tipos penais” conexos (MOUZINHO, 

2007, p.108). 

Não obstante essa ampla discricionariedade da atuação dos procuradores 

brasileiros, as investigações da Lava Jato ocorreram a partir da organização de 

forças-tarefas, incluindo, além do MPF, órgãos como a PF, Receita Federal, COAF e 

TCU, representando a “passagem de um modelo baseado em “competição” e 

“sobreposição” entre as instituições do sistema de justiça para um modelo 

“cooperativo”” (KERCHE, 2018. p.279).  

A Operação Mãos Limpas provocou profundos impactos no sistema 

político da Itália, fazendo com que partidos políticos tradicionais perdessem força. 

Como aponta Sérgio Moro, em seu artigo de 2004:  

A operação mani pulite ainda redesenhou o quadro político na Itália. 
Partidos que haviam dominado a vida política italiana no pós-guerra, 
como o Socialista (PSI) e o da Democracia Cristã (DC), foram 
levados ao colapso, obtendo, na eleição de 1994, somente 2,2% e 
11,1% dos votos, respectivamente. Talvez não se encontre paralelo 
de ação judiciária com efeitos tão incisivos na vida institucional de 
um país (MORO, 2004, p.57). 

Nesse contexto, Sílvio Berlusconi, grande empresário do país e detentor 

de diversos veículos de comunicação, e até então pouco influente no meio político, 

fundou um partido de centro-direita e se tornou o primeiro ministro italiano em 1994 

(KERCHE, 2018, p.255-256). 

Sérgio Moro aponta para uma “deslegitimação da classe política” italiana, 

que foi acentuada pelas prisões e investigações da Operação Mãos Limpas. Dessa 

forma, “a deslegitimação da classe política propiciou um ímpeto às investigações de 

corrupção e os resultados desta fortaleceram o [próprio] processo de 

deslegitimação” (MORO, 2004, p.57). 
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Processo semelhante ocorreu no Brasil em função da Operação Lava 

Jato. Em razão do envolvimento de diversos políticos do PT nos escândalos de 

corrupção na Petrobrás, partidos de esquerda perderam força nas eleições de 2018, 

abrindo caminho para a intensificação da polarização política da sociedade e 

contribuindo para a vitória do atual presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2018, 

vinculado a uma ideologia de extrema-direita. Seus apoiadores sustentaram um 

discurso anticorrupção, que o ajudou a vencer seu principal adversário, candidato 

pelo PT, Fernando Haddad. 

Como Sérgio Moro, após a vitória de Jair Bolsonaro nas eleições de 2018, 

renunciou ao cargo de juiz para assumir, em 2019, o de Ministro da Justiça, os 

críticos da Operação direcionaram questionamentos sobre sua imparcialidade 

enquanto juiz da causa de Lula, acusando-o de perseguir politicamente o ex-

presidente da República. 

Se por um lado, os críticos da Lava Jato concentram seus 

questionamentos à atuação de Moro enquanto juiz, por outro lado, pouco ainda se 

discute sobre a atuação do MP no caso. Como vimos acima, após a Constituição de 

1988, houve algumas tentativas de limitação do escopo de atuação da instituição. 

Futuramente, um dos efeitos da Operação poderá ser a retomada das discussões 

sobre a legitimidade investigatória do MP, tornando-se a Lava Jato um parâmetro 

para se debater até que ponto as prerrogativas de que dispõe os procuradores 

legitimam a instituição para realizar investigações criminais. 

Do ponto de vista social, a Operação Lava Jato intensificou ainda uma 

tendência já observada anteriormente por José Murilo de Carvalho. Como aponta 

esse autor, no Brasil a reação contra a corrupção ocorre em maior intensidade em 

setores da classe média, por ser a classe que mais paga impostos e a que menos 

dispõe de políticas sociais do Estado, além de possuir a parcela da população com 

maiores índices de escolaridade, o que permite a formulação de uma visão crítica da 

política (CARVALHO, 2012, p.202-203). 

No intuito de sintetizar e ilustrar a análise orquestrada pela Operação 

Lava Jato nesta dissertação, apresentamos a seguir um organograma, elaborado 

pelo autor: Figura 7. 
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FIGURA 7:  

Organograma sobre os principais fatores conexos à Operação Lava Jato 

 
Fonte: elaboração do autor, 2019. 
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CONCLUSÃO 

Buscamos nesta dissertação desenvolver uma discussão sobre o 

combate à corrupção no Brasil, a partir do estudo de caso da Operação Lava Jato, 

analisando os diversos conceitos que a palavra corrupção pode admitir e nos 

vinculando à sua noção ligada à macrocriminalidade. A corrupção, tomada como 

categoria lato sensu de análise, pode abarcar diversos outros crimes como lavagem 

de dinheiro e fraude à licitação, não se restringido apenas às tipificações de 

corrupção ativa e passiva de nosso Código Penal. 

Partimos da ideia de que o Brasil cria e desenvolve técnicas jurídicas que 

foram amplamente usadas nas investigações em decorrência das convenções 

internacionais de combate à corrupção.  

Vimos que tais convenções surgiram de um contexto de crise econômica, 

que abriu caminho para a consolidação de uma agenda internacional de combate à 

corrupção, a partir da atuação dos EUA e de diversas outras instituições. 

Após a apresentação das principais fases e desdobramentos da 

Operação, debatemos o papel desempenhado pelo Ministério Público no cenário 

brasileiro. Com a promulgação da Constituição de 1988, o MP se legitima como 

instituição independente em relação aos outros poderes, o que lhe garante ampla 

autonomia no poder de investigação criminal.  

Contudo, ocorreram algumas tentativas de se limitar a atuação de 

promotores e procuradores da instituição, como a apresentação da PEC 37, que foi 

arquivada sob ampla manifestação popular em junho de 2013. A atuação do MP foi 

crucial para o surgimento e expansão da Lava Jato.  

Discutimos os principais efeitos políticos e sociais da Lava Jato no Brasil, 

em cotejo com as principais consequências da Operação Mãos Limpas na Itália. Em 

ambos os países, o combate à corrupção favoreceu a ascensão de grupos políticos 

que até então não detinham significativa influência política nos países. 

Por fim, cabe uma reflexão sobre o efeito que a cobertura excessiva do 

tema corrupção e seus desdobramentos podem causar em nosso cenário político. 

Alguns autores, como Moisés Naím e Kalin S. Ivanov (2007, p.28-45), ao analisarem 

o período correspondente à virada do milênio, ressaltaram que a luta contra a 

corrupção poderia provocar alguns efeitos indesejados, quando não produzisse, de 
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fato, resultados concretos. Embora tais efeitos fossem fruto de uma análise realizada 

em um momento anterior ao nosso, é interessante abordá-los, pois fatores 

conjunturais semelhantes no presente ou no futuro podem levar o combate à 

corrupção a atingir certos efeitos adversos. 

O principal efeito colateral que uma campanha anticorrupção pode 

provocar, quando infrutífera em algum país, é o “cinismo popular sobre a política” 

(IVANOV, 2007, p.39, tradução nossa81). Se o combate à corrupção se torna uma 

verdadeira obsessão, ocorre um esvaziamento do verdadeiro propósito das 

discussões políticas, abrindo cada vez mais espaço para acusações de corrupção 

entre os políticos, sobretudo de bandeiras ideológicas diferentes.  

A obsessão pelo combate à corrupção pode ainda gerar a falsa ideia de 

que, retirando políticos corruptos do poder, necessariamente o progresso social, 

político e econômico aconteça. Como aponta Naím (2005, p.95), as eleições de 

Silvio Berlusconi, na Itália, Hugo Chavez, na Venezuela e Vladimir Putin, na Rússia 

foram impulsionadas pelo descontentamento da população com a corrupção em 

mandatos anteriores. Contudo, em seguida, esses países não apresentaram um 

grande desenvolvimento esperado nem tampouco deixaram de presenciar casos de 

corrupção. 

Por outro lado, em países como China, Vietnã e Paquistão, segundo 

Ivanov (2007, p.41), governos autoritários utilizavam, no final do século passado, um 

discurso anticorrupção com o propósito de perseguir opositores políticos. Dessa 

forma, a discurso contra a corrupção pode, de forma paralela, debilitar a democracia, 

contribuindo para que certos líderes políticos sejam eleitos, afastando a população 

da reflexão acerca dos demais problemas enfrentados pelo país. 

Se a corrupção se torna a causa de todos os males em um país, isso 

pode comprometer os debates a respeito de outras questões relevantes, como já 

afirmamos acima. É certo que a corrupção atinge diversas políticas como as de 

educação ou saúde. No entanto, os problemas nas diversas áreas em um país não 

se reduzem apenas a corrupção.  

 
81 “For example, if anti-corruption rhetoric lacks tangible results, it may reinforce popular cynicism 
about politics” (IVANOV, 2007, p.39). 
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Dessa forma, o excessivo apelo ao combate à corrupção pode obscurecer 

a percepção da sociedade sobre outras questões prioritárias de um Estado, 

ofuscando inúmeros outros problemas enfrentados pelo país, como desigualdade 

social, falta de saneamento básico, dentre outros.82 

 

 

 
82 “Inevitably, the public's understanding of what it would take to tackle other national priorities 
becomes clouded by the corruption obsession” (NAÍM, 2005, p.95). 
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APÊNDICE A – Fases da Operação Lava Jato 

TABELA 1: Fases da Operação Lava Jato 

FASES OPERAÇÃO DATA 

1 ª Lava Jato 17/03/2014 
2 ª Bidone 20/03/2014 
3 ª Dolce Vita 11/04/2014 
4 ª Casablanca 11/06/2014 
5 ª Bidone II 01/07/2014 
6 ª Bidone III 02/09/2014 
7 ª Juízo Final 14/11/2014 
8 ª * 14/01/2015 
9 ª My Way 05/02/2015 

10 ª Que País é 
Esse? 16/03/2015 

11 ª A Origem 10/04/2015 
12 ª * 15/04/2015 
13 ª * 21/05/2015 
14 ª Erga Omnes 19/06/2015 

15 ª Conexão 
Mônaco 02/07/2015 

16 ª Radioatividade 28/07/2015 
17 ª Pixuleco 03/08/2015 
18 ª Pixuleco II 13/08/2015 
19 ª Nessum Dorma 21/09/2015 
20 ª Corrosão 16/11/2015 
21 ª Passe Livre 24/11/2015 
22 ª Triplo X 27/01/2016 
23 ª Acarajé 22/02/2016 
24 ª Alethéia 04/03/2016 
25 ª Polimento 21/03/2016 
26 ª Xepa 22/03/2016 
27 ª Carbono 14 01/04/2016 
28 ª Vitória de Pirro 12/04/2016 
29 ª Repescagem 23/05/2016 
30 ª Vício 24/05/2016 
31 ª Abismo 04/07/2016 
32 ª Caça Fantasmas 07/07/2016 
33 ª Resta Um 02/08/2016 
34 ª Arquivo X 22/09/2016 
35 ª Omertá 26/09/2016 
36 ª Dragão 10/11/2016 
37 ª Calicute 17/11/2016 

 

 

FASES OPERAÇÃO DATA 

38 ª Blackout 23/02/2017 
39 ª Paralelo 28/03/2017 
40 ª Asfixia 04/05/2017 
41 ª Poço Seco 26/05/2017 
42 ª Cobra 27/07/2017 
43 ª Sem Fronteiras 18/08/2017 
44 ª Abate 18/08/2017 
45 ª Abate II 23/08/2017 
46 ª * 20/10/2017 
47 ª Sothis 21/11/2017 
48 ª Integração 22/02/2018 
49 ª Buona Fortuna 09/03/2018 
50 ª Sothis II 22/03/2018 
51 ª Deja Vu 08/05/2018 
52 ª Greenwich 21/06/2018 
53 ª Piloto 11/09/2018 
54 ª Conexão Lisboa 25/09/2018 
55 ª Integração II 26/09/2018 
56 ª Sem Fundos 23/11/2018 
57 ª Sem Limites 05/12/2018 
58 ª Piloto II 25/01/2019 
59 ª Quinto Ano 31/01/2019 
60 ª Ad Infinitum 19/02/2019 

61 ª Disfarces de 
Mamom 08/05/2019 

 
Fonte: Elaboração do autor, a partir de 

sites oficiais, 2019 
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APÊNDICE B – Principais desdobramentos da Operação Lava Jato 

TABELA 2: Principais desdobramentos da Operação Lava Jato 

DESDOBRAMENTO DATA 

Politeia 14/07/2015 
Crátons 08/12/2015 

Vidas Secas 11/12/2015 
Catilinárias 15/12/2015 

Sangue Negro 17/12/2015 
O Recebedor 26/02/2016 

Janus 20/05/2016 
Custo Brasil 23/06/2016 

Tabela Periódica 30/06/2016 
Saqueador 30/06/2016 

Sépsis 01/07/2016 
Pripyat 06/07/2016 

Irmandade 10/08/2016 

Deflexão 05/12/2016 

Descontrole 13/12/2016 
Cui Bono 13/01/2017 
Eficiência 26/01/2017 
Mascate 02/02/2017 
Leviatã 16/02/2017 

Hic et Hubique 03/03/2017 
Tolypeutes 14/03/2017 
Satélites 21/03/2017 

O Quinto do Ouro 29/03/2017 

Fatura Exposta 11/04/2017 
Satélites 2 28/04/2017 

Patmos 18/05/2017 

De Volta aos 
Trilhos 25/05/2017 

Ratatouille 01/06/2017 

Cifra Oculta 01/06/2017 
Manus 06/06/2017 

Barão Gatuno 08/06/2017 
Ponto Final 03/07/2017 

Rio 40 Graus 03/08/2017 
Gotham City 09/08/2017 

Étimos 16/08/2017 
Unfair Play 05/09/2017 

Tesouro Perdido 05/09/2017 
Cadeia Velha 14/11/2017 

 
 
 
 

DESDOBRAMENTO DATA 

C’est Fini 23/11/2017 
Baixo Augusta 11/12/2017 

Jabuti 23/02/2018 
Descarte 01/03/2018 

Pão Nosso 13/03/2018 
Skala 29/03/2018 

Tira Teima 10/04/2018 
Rizoma 12/04/2018 

Câmbio, Desligo 03/05/2018 
Pedra no Caminho 21/06/2018 

Ressonância 04/07/2018 
Hashtag 03/08/2018 
S.O.S. 31/08/2018 

Marakata 04/09/2018 
Furna da Onça 08/11/2018 
Boca de Lobo 29/11/2018 

Alameda 10/12/2018 
Descontaminação 21/03/2019 
 

Fonte: Elaboração do autor, a partir de 
sites oficiais, 2019 

 
 


