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E

m 2019, o Brasil somou 35 pontos e assumiu o 106º lugar no Índice de Percepção da Corrupção (IPC), elaborado pela Transparência Internacional do Brasil,
sendo essa sua pior posição desde o ano de 2012. O IPC varia entre 0 e 100
para medir o grau em que a corrupção é percebida no setor público de cada país
do ranking – quanto maior a pontuação, menor a percepção de corrupção em relação ao país avaliado1. O resultado obtido pelo Brasil, em grande medida, se explica
pelo avanço exitoso de investigações e operações de enfrentamento da corrupção.
Trata-se do conhecido paradoxo de indicadores de percepção: a revelação de um
maior número de esquemas de corrupção afeta negativamente a percepção sobre
a integridade em curto prazo, por revelar as fragilidades institucionais, mas costuma
ser, ao mesmo tempo, um indicativo de efetividade e aumento da capacidade das
instituições para superarem dificuldades históricas no combate à corrupção2.
Na história democrática recente, a identificação dos casos de corrupção, especialmente daqueles que envolvem o alto escalão da política brasileira, é decorrente de
múltiplos fatores, entre os quais se destacam as reformas legislativas da última década, o fortalecimento e a independência dos órgãos de persecução e de julgamento,
além da imprensa investigativa livre. De fato, com novos mecanismos jurídicos disponíveis e com instituições operando em ambiente de estabilidade institucional, foi
possível que, assumiu o 106º lugar processos instaurados pela Operação Lava Jato,
houvesse a punição de figuras notórias envolvidas em casos de corrupção.
Essa conjuntura institucional viabilizou o desmonte de organizações criminosas que,
segundo o Ministério Público Federal (MPF), movimentaram mais de 6,4 bilhões de
reais em pagamento de propinas, somando apenas os valores referentes à Operação
Lava Jato. Nas palavras do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, por ocasião da análise da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5874, esse
dinheiro desviado do setor público “mata na fila do SUS, na falta de leitos, na falta de
medicamentos, nas estradas que não têm manutenção adequada”3.
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A Operação Lava Jato reacendeu o debate sobre a corrupção no Brasil; tanto é assim
que, segundo levantamento feito pela Anistia Internacional em 2019, jovens brasileiros
entre 18 a 25 anos destacam a corrupção como o principal problema do país4. Ademais, tamanha é a relevância desse tema para os cidadãos que, nas últimas eleições
presidenciais, mais de 10% dos eleitores mencionaram, como motivo determinante
para escolha do atual presidente, o combate à corrupção e à impunidade5. Cabe ressaltar que a atenção que vem sendo dada ao tema da corrupção no Brasil não remonta
exclusivamente à Operação Lava Jato, mas também a outros escândalos recentes.
O caso do Mensalão, desencadeado em 2005, gerou grande instabilidade na política brasileira ao revelar um esquema de pagamento de propina do Poder Executivo
a membros do Congresso Nacional em troca de apoio político. Esse escândalo
pode ser considerado o primeiro momento em que a corrupção foi enfrentada de
maneira transparente e efetiva no Brasil, visto que suas investigações culminaram
na responsabilização criminal de ex-dirigentes de partidos políticos e ex-parlamentares, os quais eram, até então, dificilmente alcançáveis pelo sistema penal.
Entre o julgamento do Mensalão e a deflagração da Operação Lava Jato, novos
mecanismos de combate à corrupção foram criados, fator que, como citado, em
muito contribuiu para o sucesso desta última operação. Exemplo disso foi a edição
da Lei n. 12.850/2013, também chamada de Lei das Organizações Criminosas, a
qual prevê a possibilidade de celebração de acordos colaboração premiada com
os réus que prestarem informações que contribuam efetivamente para o avanço das
investigações. A Lei Anticorrupção, n. 12.846/2013, também contribuiu para possibilitar os avanços de investigações sobre irregularidades cometidas por empresas
ao prever, entre outros institutos, o acordo de leniência. Ademais, devem-se citar as
modificações trazidas por outros diplomas normativos, como a Lei n. 12.683/2012 e
a Lei n. 9.613/98, que tornaram mais efetiva a persecução dos crimes de lavagem
de dinheiro, intrinsecamente ligados aos crimes de corrupção.
Dada a relevância do estudo da corrupção no Brasil, o presente relatório, por ocasião da pesquisa “O papel do sistema judicial no combate à corrupção na América
Latina”, propõe identificar e avaliar criticamente as variáveis organizacionais, legais
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e procedimentais que facilitam ou dificultam a detecção e a punição dos casos de
corrupção no Brasil a partir da análise dos seguintes casos: Mensalão, Trensalão,
Tríplex, Odebrecht e Petrobras, tal como ficaram popularmente conhecidos. Os três
últimos destacam-se por serem desdobramentos da Operação Lava Jato.

Casos que subsidiaram a análise
Os estudos desenvolvidos neste Relatório têm como base cinco casos de corrupção
que alcançaram grande notoriedade nos cenários nacional e internacional. São eles:
(i) Mensalão; (ii) Petrobras; (iii) Tríplex do Guarujá; (iv) Odebrecht; e (v) Trensalão.
(i) Mensalão
O primeiro caso em estudo trata de um esquema de corrupção revelado pela imprensa em 2005, que ficou conhecido como “Mensalão”. Conforme a acusação
do Ministério Público Federal, a arquitetura do caso consistia no pagamento de
propina a políticos e partidos do Congresso Nacional para que favorecessem as
pautas do governo6. O esquema foi deflagrado a partir do vazamento de um vídeo
no qual Maurício Marinho, funcionário dos Correios (Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos), recebia propina de empresários.
Posteriormente, Roberto Jefferson, na época deputado federal e presidente do
Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), que possuía vínculo com Marinho, por tê-lo
indicado ao cargo, concedeu uma entrevista denunciando o esquema de corrupção e afirmando tê-lo levado ao conhecimento de diversos ministros do governo e,
inclusive, ao então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Em entrevista
ao jornal Folha de S.Paulo, quando perguntado sobre sua opinião acerca dos possíveis motivos que levaram ao Mensalão, Jefferson respondeu: “é mais barato pagar
o Exército do que dividir o poder. É mais fácil alugar um deputado do que discutir
um projeto de governo. É por isso. Quem é pago não pensa”7.
Os valores pagos giravam em torno de 30 mil reais por mês por deputado, e a
operacionalização do esquema era feita pelo tesoureiro do Partido dos Trabalha-
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“Relembre o surgimento e a evolução do Mensalão”. G1, 2012. Disponível em: <http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2012/07/
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fc0606200504.htm>. Acesso em: 16 ago. 2019.

O sistema de justiça criminal e sua luta contra a corrupção na América Latina
Relatório sobre o Brasil

Introdução

dores (PT), Delúbio Soares, bem como pelo empresário Marcos Valério de Souza,
proprietário das agências de publicidade SMP&B e DNA Propaganda. Era Valério
quem se encarregava de lavar o dinheiro oriundo, principalmente, de verbas desviadas do setor público, o que era feito por meio da contratação de empréstimos
falsos junto ao BMG, Banco Rural e Banco do Brasil.
As investigações mostraram que o esquema se organizava a partir de uma divisão
em três núcleos principais: operacional, financeiro e político. O primeiro consistia
na assessoria financeira provida por Marcos Valério a fim de estabelecer o funcionamento da organização, que, em contrapartida, facilitava a contratação das
agências de publicidade de Valério pela Administração Pública. O segundo núcleo
consistia na efetivação de empréstimos fraudulentos realizados pelo Banco Rural
(foco central do esquema financeiro), que permitia saques e transferências para o
exterior sem identificação dos políticos que os realizavam. O intuito de tais operações financeiras era dificultar o acompanhamento das transações pelos órgãos
oficiais do Estado e, assim, inviabilizar a identificação dos destinatários finais dos
recursos8. O terceiro núcleo era liderado por José Dirceu (então ministro-chefe da
Casa Civil da Presidência da República), que, em conjunto com José Genoíno, Sílvio Pereira e Delúbio Soares, coordenava o esquema. Era esse o núcleo responsável por negociar cargos na Administração Pública Federal e os pagamentos ilegais
com membros do Congresso, principalmente líderes de partidos, em troca de apoio
político às pautas do governo.
Assim que surgiram suspeitas em relação à existência do Mensalão, foram instauradas as Comissões Parlamentares Mistas de Inquérito (CPMIs) do Mensalão
e dos Correios. Apesar de a CPMI do Mensalão ter sido inconclusiva, a CPMI
dos Correios, encerrada em março de 2006, constatou que de fato houve o
pagamento de mesadas para deputados e que, portanto, o Mensalão realmente
havia ocorrido 9.
O avanço das investigações fez com que fosse iniciada a Ação Penal n. 470 no Supremo Tribunal Federal (STF), tribunal com competência originária para julgar os de-
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“Esquema do Mensalão desviou pelo menos R$ 101 milhões”. O Globo, 2012. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/brasil/
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tentores de foro por prerrogativa de função envolvidos10, conforme previsto nos artigos
53, §1º, e 102, I, b, da Constituição Federal de 1988 (ver Súmula 451 do STF11). No
decorrer desse processo, encerrado em 17 de dezembro de 2012, 38 pessoas foram
acusadas, das quais 25 foram condenadas, incluindo líderes do Partido dos Trabalhadores12. De acordo com apurações feitas pelo MPF, PF e TCU, estima-se que tenham
sido desviados pelo menos 101,6 milhões de reais ao longo do esquema criminoso13.
É importante relembrar que, à época do esquema, ainda não vigorava a Lei n.
12.850/2013 (Lei das Organizações Criminosas). Por isso, a “colaboração voluntária” de Roberto Jefferson, ao revelar o esquema de corrupção, acarretou a aplicação do art. 14 da Lei 9.807/99 (Lei de Proteção a Vítimas e Testemunhas)14, que
prevê um benefício de redução de pena aos réus que colaboram com a justiça.
Esse e outros benefícios também constam da Lei de Organizações Criminosas,
atualmente aplicada nos casos da Lava Jato.
(ii) Petrobras
O segundo caso analisado foi o esquema criminoso ocorrido no âmbito da Petrobras, sociedade de economia mista do setor petroleiro, revelado após a deflagração, em 2014, da Operação Lava Jato, a maior operação de combate à corrupção
da história do Brasil. A referida operação teve início no estado do Paraná, após a
descoberta de uma cadeia de lavagem de dinheiro envolvendo postos de combustíveis, os quais também ofereciam serviço de limpeza de automóveis (lava a jato), o
que acabou por nomear a operação15.
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“[A] instituição do foro especial por prerrogativa de função ‘não se trata [...] de um privilégio, o que seria odioso, mas de uma garantia,
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e para cercar o seu processo e julgamento de especiais garantias, protegendo-os contra eventuais pressões que os supostos
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em: 30 out. 2019.
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A cadeia de lavagem de dinheiro pode ser dividida em quatro organizações criminosas, cada uma liderada por um doleiro16. A primeira organização, comandada por Carlos Habib Chater, foi alvo da primeira fase das investigações, intitulada
“Operação Lava Jato”, nome que alcunhou a força-tarefa responsável pelas operações subsequentes. A segunda organização, cuja líder era Nelma Kodama, foi
investigada pela “Operação Dolce Vita”19. Já a terceira era chefiada por Alberto
Youssef, principal alvo da chamada “Operação Bidone”. Por fim, a quarta era comandada por Raul Henrique Srour, tendo sido objeto da “Operação Casa Blanca”.
Por meio das investigações em relação a Alberto Youssef, foi possível identificar a
entrega, pelo doleiro, de um veículo de luxo ao ex-diretor de Abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa. A partir de então, as investigações em face dos funcionários da Petrobras intensificaram, resultando na apreensão de equipamentos
de informática, de celulares e de mais de 80 mil documentos17. Com a análise dos
materiais colhidos, o esquema de corrupção e lavagem de dinheiro na empresa,
com a participação de empreiteiras e políticos, foi, então, exposto.
O esquema de corrupção da Petrobras pode ser definido com base em uma triangulação entre: i) empreiteiras do Brasil e seus dirigentes; ii) três partidos políticos (PT, MDB
e PP); e iii) diretores e servidores da Petrobras. Nesse contexto, os diretores da empresa eram indicados por políticos e, em troca, favoreciam um cartel de empreiteiras, que,
por sua vez, pagavam propina aos políticos e aos diretores com o auxílio de doleiros18.
De acordo com as investigações, as grandes empreiteiras subornavam agentes públicos com cerca de 1% a 5% do valor de contratos (e aditivos) firmados com a Petrobras
em troca de favorecimento em processos licitatórios e outras vantagens indevidas19.
As empreiteiras envolvidas constituíram cartel para forjar a concorrência nos procedimentos licitatórios da Petrobras. Segundo o acordo ilegal celebrado, que continha até
mesmo regras de conduta, as empreiteiras ajustavam os valores das licitações, com
valores superfaturados, a serem pactuadas junto à Petrobras, e também definiam a
distribuição das obras, ou seja, qual empresa venceria cada licitação. Mesmo as em-
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14 de julho de 2020.
“Os esquemas da Lava Jato”. Veja, 2018. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/especiais/os-esquemas-da-lava-jato/>. Acesso em:
30 out. 2019.
“Entenda o caso da LJ”. MPF. Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/lava-jato/entenda-o-caso/curitiba>. Acesso em
14 de julho de 2020.

O sistema de justiça criminal e sua luta contra a corrupção na América Latina
Relatório sobre o Brasil

Introdução

presas que não estavam destinadas a vencer a licitação tinham um papel importante:
participavam do processo licitatório apresentando propostas menos atrativas, mas
garantindo a aparência de um ambiente concorrencial.
A contribuição dos funcionários da Petrobras era essencial para o funcionamento do cartel, por serem eles que impediam a participação de novas empreiteiras
nos processos licitatórios. Tal vedação ocorria por meio da realização de reuniões
secretas nas quais as empreiteiras e os funcionários da Petrobras envolvidos no
esquema de corrupção estabeleciam o preço que seria oferecido a Petrobras na licitação e definiam quem seria a ganhadora do certame realizado pela estatal. Para
viabilizar a combinação prévia de resultados, eram eliminadas potenciais concorrentes não envolvidas no cartel, criando uma “concorrência de fachada” por meio
de práticas como combinação de preços, divulgação de informações privilegiadas
e direcionamento dos editais das licitações para beneficiar as empreiteiras participantes do esquema. Ademais, eram recorrentes aditivos contratuais injustificados,
em prejuízo dos cofres públicos20.
O prejuízo à Petrobras assumiu a cifra de bilhões de reais, fato corroborado pelos acordos celebrados com as empresas responsáveis pelas irregularidades. Por exemplo,
duas das empresas envolvidas nas práticas ilícitas – Technip Brasil e Flexibras –, foram
responsáveis pelo pagamento de mais de 819 milhões de reais à sociedade de economia mista em virtude de um acordo de leniência21. Na mesma esteira, as empresas
Andrade Gutierrez22 e Camargo Corrêa23, em razão de outros acordos de leniência, se
comprometeram a pagar, cada uma, aproximadamente, 1,4 bilhão de reais.
No caso em tela, a utilização do instrumento da colaboração premiada foi recorrente. Entre os acordos mais emblemáticos e que mais contribuíram para o andamento
das investigações, estavam os do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa24,
e o do doleiro Alberto Youssef25. A partir das informações reveladas pelas colabo-
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rações premiadas, houve a verticalização das investigações, dado que, à época
desses acordos, a Procuradoria-Geral da República requereu ao STF a abertura de
inquéritos criminais para investigar condutas delituosas de 49 indivíduos titulares
de foro por prerrogativa de função (“foro privilegiado”); ou seja, ocupantes de altos
cargos públicos passaram a ser investigados.
(iii) Tríplex do Guarujá
Ainda no âmbito da Operação Lava Jato, o processo que gerou maior repercussão
midiática foi o caso do “Tríplex do Guarujá”. Em síntese, suspeitava-se de que o
ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, favoreceu, durante seu mandato,
a empreiteira OAS em contratos com a Petrobras e, em contrapartida, teria usufruído um apartamento tríplex, localizado no Guarujá, em São Paulo, e reformas no
mesmo imóvel, pagas pela empreiteira. Além disso, Lula também teria recebido um
financiamento da OAS para pagar o armazenamento de seu acervo presidencial.
De acordo com a denúncia do MPF, as vantagens indevidas oferecidas ao ex-presidente totalizam aproximadamente 3,7 milhões de reais26.
Segundo as investigações, Marisa Letícia, falecida ex-primeira dama, possuía desde
2005 uma quota no valor de 195 mil reais, que dava direito à compra de um apartamento no mesmo condomínio do tríplex, o “Edifício Solaris”, até então chamado de “Edifício
Mar Cantábrico”. O próprio ex-presidente declarou em 2006, durante sua campanha
para a reeleição à Presidência, possuir a cota de direito de compra em tal condomínio27.
Em 2009, a propriedade do condomínio foi transferida para a OAS, uma vez que a
Bancoop, responsável pela construção do edifício, passava por dificuldades financeiras. No momento em que ocorreu esse repasse, os proprietários do condomínio
passaram a ter duas opções: retomar o dinheiro pago até então à Bancoop ou integralizar o novo valor do apartamento. Diante dessas opções, a ex-primeira dama
nada fez; suspendeu os pagamentos do valor-quota e, consequentemente, perdeu
seu direito de compra28. A tese defendida pela acusação é a de que, ao assumir
o empreendimento, a OAS reservou a unidade 174, que na época era um duplex,
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para o ex-Presidente Lula, sem, no entanto, receber uma contraprestação correspondente ao valor do imóvel e tampouco transferir o apartamento para o nome de
Lula ou de sua esposa. Alguns meses depois, a empreiteira reformou tal unidade,
que passou a ser um tríplex e ter uma nova numeração: 16429.
Para o MPF, uma das evidências de que Lula teria se tornado dono de fato do apartamento é o relato de uma publicação de 2010 do jornal O Globo30. Tal reportagem
relatava que o ex-presidente e a ex-primeira dama seriam donos de uma cobertura
na praia das Astúrias, no Guarujá, mas que ainda não tinham recebido o imóvel, já
que as obras no condomínio ainda não haviam terminado.
As obras no Edifício Solaris somente terminaram em 2014, quando a OAS realizou uma nova reforma na unidade 164 e entregou o edifício aos proprietários. As
reformas realizadas no apartamento supostamente usufruído pelo ex-presidente
custaram aproximadamente 1,1 milhão de reais, incluindo o custo das obras, da
mobília e de eletrodomésticos incorporados ao imóvel31. O MPF defende que essas
reformas teriam sido feitas a pedido de Lula e Marisa Letícia, visto que seriam os
reais beneficiários do apartamento32. Para subsidiar a alegação, a denúncia reuniu
depoimentos testemunhais e uma foto de uma visita realizada por Lula, em 2014, ao
apartamento, junto a Léo Pinheiro, presidente da OAS à época.
Em março de 2016, em meio à Operação Aletheia, 24ª fase da Operação Lava Jato,
Lula foi conduzido coercitivamente pela Polícia Federal (PF), a pedido da 13ª Vara
Federal Criminal de Curitiba, para prestar depoimento no Aeroporto de Congonhas.
Tal condução ocorreu sob a motivação de que, de acordo com o MPF, havia indícios de que o ex-presidente seria o verdadeiro proprietário do tríplex do Guarujá e,
portanto, beneficiário das reformas realizadas no imóvel33.
A decisão da PF de conduzir o ex-presidente coercitivamente foi severamente criticada por juristas, tendo sido por eles considerada desnecessária e ilegal, sob o
argumento de que o art. 218 do Código de Processo Penal dispõe que o instru-
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mento da condução coercitiva só pode ser utilizado caso o investigado tenha sido
previamente intimado e não compareça ao depoimento sem uma justificativa adequada. Na ocasião, o advogado de Lula no caso Tríplex, Cristiano Zanin Martins,
afirmou que seu cliente não recebeu intimação para prestar depoimento antes da
condução pela PF e que, portanto, tal ação se efetivou em descompasso com a
legislação penal34.
Quando questionado sobre a condução coercitiva, Cristiano Zanin explicou que
entendia pela inconstitucionalidade do instituto:
“Com relação à condução coercitiva: eu penso que ninguém pode ser obrigado a prestar um depoimento perante uma autoridade para responder
uma hipótese acusatória, sem ciência daquilo que consta nos autos da
investigação e sem ter a oportunidade de se entrevistar com um advogado
antes do ato. Só dessa forma, ao meu ver, você estará atendendo à garantia constitucional do devido processo legal e da ampla defesa. Então, ao
meu ver, a condução coercitiva é incompatível com essas garantias constitucionais que eu citei”35.
Posteriormente, o próprio instituto da condução coercitiva foi declarado inconstitucional pelo STF em relação a investigados36.
Durante a Operação Aletheia também foram realizadas buscas e apreensões em
diversos imóveis ligados ao ex-presidente, incluindo o tríplex no litoral paulista. Em
um desses endereços, o do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, foram encontrados itens do acervo presidencial e uma caixa contendo a palavra
“praia”, o que, segundo a acusação, seria um indício de que Lula pretendia enviar
alguns bens para o apartamento no Guarujá37.
Diante dos depoimentos e provas coletadas, em agosto de 2016, Lula foi indiciado
criminalmente pela PF, e pouco tempo depois, em setembro do mesmo ano, denunciado pelo MPF. Na denúncia que deu início ao processo do Caso Tríplex, o MPF indicou que o ex-presidente teria incorrido nos delitos de corrupção passiva e lavagem
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de dinheiro por ter aceitado vantagens indevidas da empreiteira OAS, materializadas
no financiamento do armazenamento do acervo presidencial e na “entrega” e reforma
do tríplex do Guarujá, bem como por ter ocultado a verdadeira titularidade do imóvel
(que, segundo o MPF, seria de Lula e Marisa Letícia, e não da OAS)38.
Ademais, Lula foi apontado como o principal articulador do esquema de corrupção
da Petrobras. De acordo com os procuradores, o ex-presidente era o “comandante
máximo” do esquema criminoso, uma vez que detinha o poder de escolher quem
ocuparia os principais cargos da sociedade de economia mista petroleira. Assim,
segundo o MPF, sem o poder de decisão do petista o esquema não seria viável39.
Além de Lula, outras sete pessoas foram processadas criminalmente no Caso Tríplex, sendo elas: Marisa Letícia Lula da Silva (ex-primeira dama do Brasil), José
Adelmário Pinheiro Filho (o “Léo Pinheiro”, ex-presidente do grupo OAS), Agenor
Franklin Magalhães Medeiros (ex-diretor da construtora OAS), Fábio Hori Yonamine
(presidente da OAS Empreendimentos), Paulo Roberto Valente Gordilho (diretor de
engenharia e técnica da OAS Empreendimentos), Roberto Moreira Ferreira (diretor regional de incorporação da OAS Empreendimentos) e Paulo Tarciso Okamotto
(presidente do Instituto Lula). Os crimes imputados aos réus variam entre corrupção, ativa e passiva, e lavagem de dinheiro40.
O Caso Tríplex ainda não transitou em julgado, porém, em abril de 2019, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) confirmou a condenação de Lula no caso e diminuiu sua
pena para oito anos de prisão com possível antecipação do regime semiaberto41.
Até o momento, dos oito réus denunciados, três foram condenados: o ex-presidente Lula, Léo Pinheiro e Agenor Franklin. Quanto aos crimes relacionados ao valor
pago ilegalmente pela OAS para manutenção do acervo presidencial, todos os réus
– Lula, Léo Pinheiro e Paulo Okamotto – foram absolvidos em primeira instância42.
Após ter sido condenado em primeira instância, o ex-presidente, que estava em
caravana pelo Rio de Janeiro durante sua campanha como pré-candidato à pre-
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sidência de 2018, manifestou surpresa pela decisão do juiz Sérgio Moro, já que,
para Lula, era clara a insuficiência de provas43. Entre os argumentos alegados por
sua defesa estavam a inconsistência do depoimento de Léo Pinheiro, a ausência
de demonstração de que o ex-presidente detinha a posse do imóvel do Guarujá e
a não validade da utilização de reportagens de jornais como elemento de prova44.
Apesar de o processo ainda não ter chegado ao fim, a condenação do ex-presidente em segunda instância pelo TRF4, em janeiro de 2018, tornou-o inelegível à luz
da “Lei da Ficha Limpa”45. Isso porque essa lei dispõe que réus condenados por
determinados tipos de crimes em órgãos judiciais colegiados não podem concorrer
a cargos eletivos durante um período de oito anos. Desse modo, o Caso Tríplex teve
um impacto direto nas eleições presidenciais de 2018, dado que, apesar de apontado como um dos principais candidatos à presidência pelas pesquisas eleitorais,
Lula teve sua candidatura negada pelo TSE, que justificou tal decisão com base na
aplicação da “Lei da Ficha Limpa” ao ex-presidente46.
Outra decorrência da condenação de Lula na segunda instância foi a decretação
de sua prisão pelo juiz Sérgio Moro. Em 2018, época do julgamento do ex-presidente no TRF4, prevalecia no STF o entendimento de que a prisão logo após a condenação em segunda instância era constitucional e, assim, não havia a necessidade
de aguardar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para que fosse
ordenado o início do cumprimento de pena privativa de liberdade47.
Em novembro de 2019, com o julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 54, o entendimento do STF sobre prisão em segunda instância foi alterado, tornando inconstitucional, por seis votos a cinco, o início de
cumprimento da pena sem o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
Como consequência, o ex-presidente passou a aguardar em liberdade o desfecho do Caso do Tríplex48.
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(iv) Odebrecht
O caso Odebrecht teve origem a partir da revelação de que a construtora que dá
nome ao caso, a maior empresa de engenharia e construção da América Latina
à época dos fatos, participava de um esquema de cartel, que tinha por objetivo
articular uma organização criminosa em desfavor da Administração Pública, especialmente de estatais, como a Petrobras. O esquema contava com a participação do alto escalão da estatal petroleira, bem como dos empresários das grandes
empreiteiras, entre elas, a Odebrecht. Nesse sentido, os agentes políticos eram
responsáveis pela indicação daqueles que ocupariam os cargos de chefia da Petrobras, os quais, por sua vez, eram responsáveis pelo recebimento de propina em
troca de favores às empreiteiras participantes do cartel do qual a Odebrecht fazia
parte, a exemplo da fraude de licitações de serviços necessitados pela Petrobras49.
Os valores pagos aos agentes públicos da Petrobras eram distribuídos por meio
de operadores financeiros, sendo os mais famosos os doleiros Alberto Youssef e
Bernardo Freiburghaus. Com o desenrolar das investigações, notou-se que a Odebrecht possuía uma estrutura e procedimentos padronizados para o pagamento
de propinas aos funcionários das empresas e políticos, constituindo o chamado
“setor de operações estruturadas”. Para dissimular a origem do dinheiro, a empresa
utilizava o sistema de “dólar-cabo”50 e, assim, realizava entregas de valores em espécie no Brasil ao mesmo tempo em que transferências eram realizadas no exterior
em nome de offshores.
A participação da Odebrecht nos casos de corrupção praticados na Petrobras
só foi revelada a partir da Operação Bidone, que investigou a organização criminosa da qual Alberto Youssef fazia parte. No bojo das investigações, notaram-se indícios de superfaturamento da unidade de refinamento retardado da
Refinaria de Abreu e Lima, em Pernambuco, que era de responsabilidade da
empreiteira Camargo Corrêa. Nesse caso, Paulo Roberto Costa, então diretor de
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abastecimento da Petrobras, respondeu pela prática de lavagem de dinheiro e
corrupção. A partir de então, o Ministério Público Federal descobriu a existência
de um grande cartel formado pelas principais empreiteiras do país, como OAS,
Odebrecht, UTC, Camargo Corrêa, Queiroz Galvão, entre outras, o qual atuava
ilicitamente junto a diversas estatais, incluindo a Petrobras.
Diante dos fatos, todos os envolvidos foram investigados pela Força-Tarefa da
Operação Lava Jato de Curitiba e, consequentemente, denunciados e processados perante a 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba. Ao total, 163 pessoas foram
condenadas e 57, absolvidas; ou seja, 75% dos levados a julgamento foram condenados51.
De acordo com o levantamento realizado pela PF, em laudo anexado em um dos
inquéritos da Operação Lava Jato, que tinha como indiciados Marcelo Odebrecht,
um dos donos da empreiteira, e Renato Duque, ex-diretor da Petrobras, o prejuízo
à Petrobras chegou a 5,6 bilhões de reais com relação aos danos causados pela
empreiteira Odebrecht52. Não obstante, é importante destacar que tais laudos não
abarcam todos os contratos celebrados entre a Odebrecht e a Petrobras; por isso,
é possível que os prejuízos tenham sido ainda maiores.
Em 2016, o MPF do Paraná firmou acordo de leniência com a Odebrecht S.A., uma
das holdings do grupo Odebrecht, com o aval da 5ª Câmara de Combate à Corrupção do Ministério Público Federal. Entre os deveres assumidos pela empresa
estava a revelação de fatos ilícitos apurados não só na Petrobras, mas também
em outras esferas de poder53. Cabe ressaltar que o acordo foi firmado de maneira
global, ou seja, com autoridades brasileiras, suíças e norte-americanas. Sob este
escopo, a Odebrecht comprometeu-se a pagar R$ 3.828.000.000,00 (três bilhões
e oitocentos e vinte e oito milhões de reais), dos quais, aproximadamente, 3 bilhões
serão direcionados às autoridades brasileiras. Em 2018, a Controladoria-Geral da
União (CGU) e a Advocacia-Geral da União (AGU) assinaram acordo de leniência
com a construtora Odebrecht, que prevê o pagamento de 2,72 bilhões de reais
ao longo dos próximos 22 anos. Os valores envolvem os pagamentos de danos,
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enriquecimento ilícito e multa em 49 contratos fraudulentos envolvendo recursos
públicos federais54.
Por sua vez, Marcelo Odebrecht, um dos donos da empreiteira, destaca-se entre
as pessoas que celebraram acordo de colaboração premiada nesse contexto55. O
ônus assumido pelo empreiteiro foi o pagamento de multa que, somente em 2017,
representou o montante de R$ 73.399.314,07, pagos por meio de depósito judicial
à vista. O valor da multa foi calculado com base nos rendimentos auferidos por
Marcelo no período dos fatos criminosos, ou seja, dez anos. Desse modo, 70% do
valor auferido ilicitamente foi pago a título de multa. Ademais, o empreiteiro, em
consonância com o art. 7º da Lei n. 9613/98, teve, em seu desfavor, a decretação
do perdimento dos bens móveis e imóveis que recebeu a partir de práticas ilícitas.
O caso da Odebrecht deu origem à chamada “Lista de Fachin”56, tendo em vista
que o ministro do STF autorizou a Procuradoria-Geral da República a investigar
8 ministros, 3 governadores, 24 senadores e 39 deputados federais, visto que os
ocupantes de tais cargos faziam jus, no momento da decisão, ao foro por prerrogativa de função (art. 102, I, b e I, Constituição Federal) e, por isso, não poderiam
ser julgados pelo juízo de primeiro grau, ou seja, pela 13ª Vara Federal Criminal de
Curitiba, e muito menos investigados pela Procuradoria da República do Paraná57.
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(v) Trensalão
O Trensalão consistiu em um esquema de formação de cartel entre empresas que
disputavam licitações para a construção de metrô em São Paulo entre os anos de
1998 e 2008. De acordo com as investigações, essas empresas também estavam
envolvidas em outros crimes, como pagamento de propina a funcionários públicos,
evasão de divisas e lavagem de dinheiro, todos com o objetivo de facilitar a obtenção de contratos públicos.
Em 2013, por meio das informações obtidas a partir da colaboração de funcionários da Siemens, uma das empresas envolvidas no esquema, constatou-se que o
cartel reunia sete empresas (T’Trans, Tejofran, MGE, TCBR Tecnologia, Temoinsa,
Iesa e Serveng-Civilsan)58, e que o seu funcionamento consistia em duas partes.
A primeira tratava da combinação de preços entre as empresas participantes e da
definição de qual ganharia determinada licitação superfaturada. Essa decisão era
realizada em um sistema de rodízio. Todas essas acusações foram confirmadas no
decorrer das investigações conduzidas pelo Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade), uma vez que as empresas realizavam reuniões e firmavam acordos nos próprios escritórios e, até mesmo, por meio de e-mails institucionais. Todas
as provas foram obtidas por meio de mandados judiciais e encontram-se anexadas
no Inquérito Administrativo59 instaurado pelo Cade.
A segunda parte do esquema consistia na subcontratação de empresas derrotadas
para custear o pagamento de propina aos funcionários públicos responsáveis por
gerir os processos de licitação. O dinheiro circulava em paraísos fiscais, passando por contas de pessoas físicas e jurídicas até chegar aos políticos e servidores
envolvidos. Nessa parte, o caso contou também com o envolvimento de lobistas
como Arthur Teixeira e Sérgio Teixeira60.
Ainda que os relatos indicassem a participação de políticos ligados ao PSDB, nenhum deles, assim como nenhuma das outras pessoas físicas envolvidas, foi con-

58

59

60

19

“Empresa alemã Siemens delata cartel em licitações do metrô de SP”. UOL, 2013. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/
cotidiano/2013/07/1310864-empresa-alema-siemens-delata-cartel-em-licitacoes-do-metro-de-sp.shtml>. Acesso em: 24 out. 2019.
“Inquérito Administrativo n. 08700.004617/2013-41”. CADE. Disponível em: <https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_
pesq_documento_consulta_externa.php?j4i2q-cDlHOXFW-U1U1ZGsi1sKt-bSyYoPuKfr1F_h-S6xQV9erNmVekWuP6UN9qt1i1SLw_
zpx6FQiYV7cZTeC33OUXBMyp3fMFQEonemdeBtjpOtqaIMk0MVY2kDJP>. Acesso em: 5 set. 2019.
“O esquema que saiu dos trilhos”. IstoÉ, 2013. Disponível em: <https://istoe.com.br/315089_O+ESQUEMA+QUE+SAIU+DOS+TRILHOS/>.
Acesso em: 24 out. 2019.

O sistema de justiça criminal e sua luta contra a corrupção na América Latina
Relatório sobre o Brasil

Introdução

denado criminalmente, em razão da prescrição dos crimes apurados. No entanto,
na esfera administrativa, o Cade conseguiu comprovar envolvimento e sancionar
empresas e 42 pessoas físicas, entre elas empresários, engenheiros, diretores e
administradores das empresas mencionadas.
A multa administrativa imposta pelo Cade foi a mais alta imposta até então, chegando a 535,1 milhões de reais. Além de multadas, algumas empresas, como a Alstom
Brasil Energia e Transporte Ltda., também foram impedidas de participar de licitações por um prazo de 5 anos61, como previsto no art. 38, II, da Lei n. 12.529/2011.
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1. Judicial
1.1 Independência (interna e externa)
O artigo 2º da Constituição Federal do Brasil, promulgada em 198862, estabelece o
princípio da separação de poderes no Estado brasileiro e os divide em Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário, sendo eles independentes e harmônicos
entre si. Tal harmonia é garantida pelo sistema de freios e contrapesos (checks
and balances), materializado por mecanismos expressamente previstos no texto
constitucional63, a exemplo do art. 66, §1º, que permite ao Poder Executivo vetar leis
aprovadas pelo Poder Legislativo.
Todavia, o texto constitucional admite o exercício de funções atípicas por cada um
dos Poderes, ou seja, o exercício de funções que, em tese, seriam atribuídas a
outro Poder. Alguns exemplos são: função jurisdicional exercida pelo Poder Legislativo ao julgar o presidente da República por crimes de responsabilidade (art. 52, I,
da CF) e a instituição de súmulas vinculantes – normas genéricas e abstratas – pelo
Poder Judiciário (art. 103-A da CF).
Ao Poder Judiciário, especificamente, cabe a tarefa de defender os direitos violados ou ameaçados de violação, conforme previsto no art. 5°, XXXV, da CF, cabendo a este “[...] o poder-dever de recusar aplicação a preceitos que não respeitem
os direitos fundamentais”64. Nessa linha, segundo Luís Roberto Barroso, ministro
do STF, o Poder Judiciário exerce três papéis essenciais à manutenção do Estado
Democrático de Direito:
contramajoritário, quando invalidam atos dos outros Poderes; representativo,
quando atendem demandas sociais não satisfeitas pelas instâncias políticas;
e iluminista, quando promovem determinados avanços sociais que ainda não
conquistaram adesão majoritária, mas são uma imposição do processo civilizatório65.
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A independência do Poder Judiciário é garantida por mecanismos que visam ao
distanciamento dos interesses políticos das decisões judiciais. Para a efetivação
de tal independência, é fundamental a vinculação dos operadores do Direito às
leis e à Constituição Federal, bem como a separação entre os Poderes Judiciário
e Executivo.
1.1.1 Independência interna
O Poder Judiciário goza de autonomia administrativa e financeira (Constituição Federal, art. 99), sendo os próprios tribunais competentes para organizar-se internamente (Constituição Federal, art. 96). O processo de nomeação de juízes de primeira instância segue um rígido processo objetivo (concurso público), além disso,
os magistrados gozam de vitaliciedade, podendo permanecer no cargo até os 75
anos de idade, quando devem se aposentar compulsoriamente (art. 2º da Lei Complementar n. 152/2015).
Quanto ao cargo de juiz – ou magistrado –, a quem cabe a decisão sobre a responsabilidade civil ou criminal dos acusados de crimes de corrupção, há importantes
características que evidenciam a existência de independência interna. A investidura
no cargo é facultada a cidadãos brasileiros natos ou naturalizados, graduados em
Direito e com experiência mínima de três anos de atividade jurídica. Cumpridos os
requisitos, para que ingresse na carreira, o cidadão deve ser aprovado em concurso público, constituído por prova objetiva, escrita, oral e de títulos (art. 93, I, da CF).
A vitaliciedade no cargo, uma das maiores garantias de independência, é concedida após dois anos de efetivo exercício (chamado período de estágio probatório);
a partir dela, só se pode remover o magistrado do cargo após decisão judicial
transitada em julgado (art. 22 da Lei Complementar n. 35/79). Há, ainda, a garantia
da inamovibilidade segundo a qual os juízes não podem ser removidos de suas comarcas sem prévio consentimento, exceto em casos de relevante interesse público
(art. 95, II, da CF, e art. 30 da Lei Complementar [LC] n. 35/79)66.
Com o passar do tempo, o juiz pode ser promovido ou concorrer às vagas em comarcas de segunda entrância, como dispõem os arts. 93 da Constituição Federal
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e 80 da LC n. 35/79. As promoções estão sujeitas à disponibilidade de vagas e
obedecem a critérios relacionados à antiguidade e ao merecimento. Em média, o
período necessário para que um juiz chegue ao posto de desembargador, quando
passa a atuar diretamente no tribunal e se torna responsável pelo julgamento de
recursos ou casos originários relacionados a indivíduos com foro por prerrogativa
de função, é de 20 a 25 anos67.
Há que se ressaltar que a progressão para o cargo de desembargador pode estar sujeita à considerações políticas, visto que, segundo o art. 94 da Constituição
Federal, um quinto das cadeiras dos Tribunais será composto por membros do
Ministério Público, com mais de dez anos de carreira, e por advogados de notório
saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade
profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. Posteriormente, o Tribunal formará lista tríplice a partir dos nomes
indicados e encaminhará ao Poder Executivo, que escolherá um dos integrantes
para a nomeação (art. 94, §1º, da CF).
Da mesma forma, a escolha dos ministros dos Supremo Tribunal Federal também
está sujeita a considerações políticas, já que é formalizada pelo presidente da República, mediante aprovação do Senado Federal, sem qualquer formulação de lista
prévia pela categoria. Nota-se que as únicas exigências para a ocupação do cargo
são: i) ter mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade; ii) ter
notório saber jurídico e reputação ilibada (art. 101 da CF).
No que se refere às regras de competência jurisdicional, é necessário observar se
as ações são cíveis ou penais, porque as regras para cada uma delas as regras são
bem diferentes. No âmbito das ações penais, a competência é determinada pelo
local onde se consumou a infração ou, no caso de tentativa, pelo local onde ocorreu o último ato de execução (art. 70, CPP). Caso a infração tenha ocorrido em local
desconhecido, a competência será deslocada para o local de domicílio do réu (art.
72, CPP). Também podem ocorrer casos de deslocamento de competência por
conexão, continência ou por prerrogativa de função (arts. 76-82, 84-87, todos do
CPP). Determinado o órgão jurisdicional competente, a distribuição do caso para

67

24

“Saiba como funciona a carreira de magistrado”. Conselho Nacional de Justiça, 2016. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/noticias/
cnj/82067-cnj-servico-saiba-como-funciona-a-carreira-de-magistrado>. Acesso em: 19 jun. 2019.

O sistema de justiça criminal e sua luta contra a corrupção na América Latina
Relatório sobre o Brasil

Capítulo I:
Âmbito institucional

o juiz responsável é feita por sorteio68. Essa determinação, juntamente com outras
normas processuais, é uma garantia de que os indivíduos terão seus casos julgados por juízes naturais e imparciais.
Para além disso, existia uma vinculação do juízo responsável pela investigação criminal àquele caso, ou seja, o mesmo juiz que atuava na fase de investigação preliminar
instruía o processo e proferia a sentença. Entretanto, a Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) asseverou a figura do “juiz de garantias”, de maneira a estabelecer uma distinção entre o juízo com competência para atuar na investigação preliminar e aquele
com competência para atuar no processo69.
Sobre o tema do “juiz de garantias”, Cristiano Zanin comenta:
“Primeiro, eu tenho uma posição de que o juiz que faz, que acompanha as
investigações, o chamado juiz das garantias, não pode ser o juiz que vai depois julgar o mérito de uma futura ação penal. Essa necessidade de distinguir
o juiz das garantias do juiz que vai julgar o mérito da futura e eventual ação
penal é reconhecida por diversos estudos, que mostram que aquele juiz que
autorizou medidas cautelares, como busca e apreensão, prisões cautelares,
interceptações telefônicas, ele acaba sendo influenciado pela tese acusatória precipitadamente e dificilmente vai deixar aquela tendência à tese acusatória de lado, no momento do julgamento do mérito da ação penal”70.
No contexto da Operação Lava Jato e, especificamente, da prisão do ex-presidente
da República Luiz Inácio Lula da Silva, muito se discutiu sobre a competência da
13ª Vara Federal Criminal de Curitiba para o processamento dos crimes a ele imputados. Isso porque, conforme explica Afrânio Silva Jardim71, os supostos crimes
perpetrados pelo ex-presidente teriam sido praticados em São Paulo, portanto, seguiriam a regra disposta no art. 70 do Código de Processo Penal – a competência
para o processamento dos delitos seria determinada pelo local de consumação da
infração, ou seja, o foro de São Paulo.
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Nesse sentido, é pertinente dizer que a 13ª Vara Federal de Curitiba reafirmou sua
competência sob o argumento de que estaria respaldada pelo critério da conexão
(art. 76 do Código de Processo Penal), tendo em vista a suposta relação entre os
delitos praticados por Lula e os delitos investigados no escopo da Petrobras. No
entanto, Afrânio Silva Jardim afirma que nenhuma das hipóteses de conexão, como
causa modificativa de competência, pode ser aplicada ao caso.
Cabe ressaltar, ainda nesse contexto, que o STF, em março de 2019, afirmou a competência da Justiça Eleitoral, um dos ramos da Justiça brasileira, para os crimes
relacionados a delitos eleitorais72. Sob esses argumentos, a defesa do ex-presidente Lula requereu a anulação de um dos delitos a ele atribuído, o “Caso do Tríplex”,
sob a alegação de que a narrativa dos fatos continha supostos desvios de dinheiro
para campanhas eleitorais. No entanto, o STJ recusou o pleito73. Tal discussão é
importante frente aos princípios do juiz natural e da vedação do juízo ou tribunal
de exceção, garantidos pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, LIII e XXXVII.
Sobre o tema, o procurador Carlos Fernando Lima afirma:
“A Justiça Eleitoral no Brasil é uma justiça emprestada [...] Os juízes são...
alternam, não há uma especialidade, não há uma carreira, não há nada disso. No segundo grau, os tribunais são compostos por indicações [...] Muitas
delas influenciadas pelo poder político. Existem juízes de carreira, mas estão
lá emprestados; existem advogados, que são levados para lá e muitas vezes
defendem posições políticas. Então eu não acredito na Justiça Eleitoral”74.
Também preocupado com as consequências dessa decisão João Gebran Neto
pontua:
“Hoje, nós podemos dizer com toda certeza que nós temos uma excelente
Justiça Eleitoral e que confere credibilidade aos nossos processos eleitorais, mas ela não tem essa feição para jurisdicionar temas outros. E quando
ela jurisdiciona matéria penal, ela jurisdiciona o que? Crimes eleitorais, fraudes eleitorais, algumas informações falsas no que diz respeito à prestação
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de contas da campanha, enfim, o Código Eleitoral estabelece ali alguns artigos eleitorais muito próprios da Justiça Eleitoral. Poderiam, esses crimes,
não estar na competência da Justiça Eleitoral. Poderiam estar na Justiça
Comum. Talvez até fosse bom, porque juízes criminais iriam analisar essas
peculiaridades próprias. Mas, está dentro dessa Justiça especializada que
é a Justiça Eleitoral e julga crimes, diferente de outros setores da Justiça.
Por exemplo, a Justiça do Trabalho não julga crime porque não tem essa
expertise, não tem essa competência. Eu até acho que poderia sair da
Justiça Eleitoral, mas o fato é que ela tem a competência criminal, exercida
pelos juízes de 1º grau e de 2º grau, ela tem essa conformação política e
agora, com essa decisão do Supremo, acaba recebendo os crimes conexos. O que são e o que podem ser crimes conexos? Isso é uma questão
que o Supremo Tribunal Federal, bem ou mal, não estabeleceu um corte.
O que disse é que vai julgar “o caixa 2”, que é basicamente se trata de
falsidade nas informações, porque declara que vai gastar 2 milhões, que
a contabilidade é esta aqui, mas o candidato gasta 20 milhões, tudo fora
da contabilidade. Vai julgar, também, a forma como esse dinheiro chegou
na conta da caixa 2. Se decorre de corrupção, de lavagem de dinheiro, de
outros ilícitos, ou mesmo se tem origem lícita. Nós temos que verificar qual
é o limite dessa conexão. É qualquer crime? Cometido a qualquer tempo?
Dinheiro repassado a um partido político fora do período eleitoral é caixa 2?
Ou caixa 2 é só o dinheiro que foi repassado para o período de campanha?
O caixa 2 é só dinheiro para fins eleitorais? É só o dinheiro que foi passado
para o período de campanha que foi usado e não contabilizado? Essas são
questões que não estão bem resolvidas. E quando nós estamos tratando,
no caso da Lava Jato, de mega esquemas de corrupção que duraram por
anos, o que a Justiça Eleitoral vai julgar? É mandar todo o processo para
a justiça eleitoral? Todo processo que envolve desde fraude à licitação,
desde a corrupção, desde a lavagem de dinheiro, porque eles têm lá na
eleição municipal, no município tal, no ano tal, uma pessoa que recebeu
dinheiro e era candidata? Então esse corte precisa ser feito e eu espero que
o Supremo Tribunal Federal estabeleça um corte sobre a competência que
a jurisdição eleitoral vai exercer. A Justiça Eleitoral certamente não estava
preparada para essa competência, com todo o respeito que ela merece da
minha parte, mas, também, tenho certeza de que ela vai se preparar para
essa competência. Tenho certeza de que o juiz eleitoral, que é um juiz de
Direito, que é um juiz concursado, esse juiz eleitoral vai se especializar. Eu
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sei de iniciativas em diversos Tribunais Regionais Eleitorais para a realização de cursos, de especialização para servidores públicos e magistrados,
tudo para dar conta dessa demanda que está indo para eles. Muitos processos já chegaram e outros tantos vão chegar para a Justiça Eleitoral. Nós
vamos perder aquilo que nós falamos no início da nossa conversa, sobre
a especialização da Justiça Federal. Nós vamos perder aqueles aspectos
sobre o sucesso da formação de forças-tarefas e da expertise que já detinham com as experiências anteriores de muitos processos. Se os processos forem integralmente para a Justiça eleitoral, nós infelizmente vamos ter
alguns processos anulados, se a compreensão for a mais ampla possível,
isso pode prejudicar diversos processos que já foram julgados. A minha
preocupação nunca foi com a transferência da competência para a Justiça
Eleitoral, porque eu tenho certeza que ela vai dar conta dessa tarefa, mas
nós vamos perder muito com os retrocessos, anulações, etc.”75.
Atentando para o tempo que os juízes permanecem no cargo na Justiça Eleitoral,
Gabriel Hardt entende que:
“por mais que possa ser lógico e haja fundamento jurídico – e vejo com muito
respeito as decisões, por exemplo, do ministro Celso de Mello –, está lá no
Código, tem previsão legal, mas a Justiça Eleitoral é uma justiça composta
por juízes transitórios. [A] cada dois anos, muda sua composição. E esse
tipo de crime não se investiga em dois anos. Esse tipo de crime, por vezes,
a gente fica cinco, seis anos investigando. É cooperação internacional, é
quebra de sigilos, é o follow the money. Às vezes, para você chegar até o
ponto, é uma quebra que leva a uma cooperação internacional, que leva a
outra quebra, que leva a outro pedido. Não é uma coisa que se faça em dois
anos. Se mudar de juiz a cada dois anos, o juiz que chega não entende o
começo. E como é que ele vai dar sequência nessa investigação? Da mesma
forma, o Ministério Público Eleitoral também é temporário. É muito claro que
não tem como funcionar de uma forma adequada para a investigação de
crime complexo, a Justiça Eleitoral, que funciona muito bem para o controle
das eleições... Não estou dizendo que a Justiça Eleitoral seja melhor ou pior,
é que ela não é para isso, ela não é para investigar crime complexo”76.
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Quanto à remuneração, os magistrados gozam da garantia de irredutibilidade de
vencimentos, prevista na Constituição Federal, art. 95, III, e na Lei Orgânica da
Magistratura, arts. 25 e 32. Ademais, há transparência em relação aos salários dos
magistrados, disponibilizados nos Portais de Transparência do CNJ77 ou nos sites
específicos dos tribunais, como o do TRF 2, por exemplo78. Todavia, não são disponibilizadas informações referentes ao patrimônio dos magistrados.
Alguns questionamentos surgem com relação à remuneração dos magistrados,
como a possibilidade de juízes realizarem palestras remuneradas. Essa situação
foi levantada após o Intercept Brasil divulgar que Sérgio Moro, quando ainda era
juiz, cobrava mais de 10 mil reais para ministrar palestras. Esse valor corresponde a
quase metade do rendimento de um magistrado no nível de carreira ocupado pelo
então magistrado. O fato de essa fonte de renda ter sido omitida por Moro em suas
prestações de contas também levantou questionamentos acerca da sua imparcialidade, já que algumas de suas palestras e participações deram-se em eventos
organizados por representantes do mercado financeiro e de partidos políticos79.
Apesar da vedação expressa na Lei Complementar n. 35 de 1979, art. 36, inciso III,
não é incomum no Brasil juízes emitirem opinião sobre casos ainda em tramitação.
Há inúmeros exemplos relacionados à Operação Lava Jato. Até mesmo o Conselho
Nacional de Justiça (CNJ)80, nesse contexto, criou grupo de trabalho com vista à
consecução de um “Manual de Conduta” dirigido aos magistrados, com o objetivo
de esclarecer regras claras para o uso de redes sociais e declarações públicas,
evitando uma mácula à imparcialidade dos decisores.
Recentemente, o Conselho Nacional de Justiça aprovou resolução que estabelece diretrizes aos magistrados brasileiros para uso de redes sociais. Com base
no texto da resolução, é vedado “manifestar opinião sobre processo pendente
de julgamento, seu ou de outrem, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças, de órgãos judiciais” e “emitir opinião que caracterize discurso
discriminatório ou de ódio, especialmente os que revelem racismo, LGBT-fobia,
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misoginia, antissemitismo, intolerância religiosa ou ideológica, entre outras manifestações de preconceitos concernentes a orientação sexual, condição física, de
idade, de gênero, de origem, social ou cultural”81.
Ademais, há de se notar que a estrutura hierárquica do Poder Judiciário, aliada
ao princípio do duplo grau de jurisdição e da independência funcional, permite
a revisão dos processos da primeira instância pelos tribunais superiores, o que,
por vezes, gera atrito entre os diferentes membros do Poder Judiciário. A exemplo
disso, em recente decisão, o STF, em consonância com o princípio da ampla defesa, decidiu pela anulação das sentenças da Operação Lava Jato nos casos em
que o colaborador apresentou alegações finais simultaneamente aos delatados,
e não em momento anterior, juntamente com a acusação. Assim, os processos
retornaram à fase de alegações finais82.
Quanto aos mecanismos sancionatórios internos, a Lei Complementar n. 35, de 14
de março de 1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional), aborda algumas possibilidades de punições aos magistrados por parte dos Tribunais e Conselhos, advertindo que o poder sancionatório deve ser utilizado com resguardo, a fim de proteger
a dignidade e a independência do magistrado. O mesmo diploma normativo, em
seu art. 42, dispõe sobre as penas disciplinares cabíveis, quais sejam: advertência;
censura; remoção compulsória; disponibilidade com vencimentos proporcionais ao
tempo de serviço; aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais ao
tempo de serviço; e demissão.
No mesmo sentido, a Resolução n. 135 do CNJ, de 13 de julho de 201183, que uniformiza os procedimentos administrativos de responsabilização dos magistrados,
define que, no caso de descumprimento dos deveres estabelecidos na legislação,
os magistrados receberão penas que variam de advertência a aposentadoria compulsória, após processo administrativo disciplinar. Ressalta-se que juízes vitalícios,
ou seja, que superaram o período de estágio probatório, podem ser demitidos apenas por decisão judicial transitada em julgado.
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Quanto à sanção criminal de atores do Poder Judiciário envolvidos em esquemas
de corrupção, Eduardo El Hage esclarece:
“Infelizmente, nós, aqui na força-tarefa, não temos atribuição para investigar
o Judiciário. Um crime praticado por um juiz federal de primeira instância é
atribuição da segunda instância. Se for no nível estadual, também, na área
estadual. Mas eu diria que, enfim, a tendência é que também as investigações cheguem ao Poder Judiciário. O fenômeno da corrupção não é um
fenômeno exclusivo de políticos ou de servidores públicos de outros órgãos
e todos os poderes são potencialmente afetados por esse fenômeno. Então,
não vejo motivos para que o Poder Judiciário não seja envolvido nisso em
algum momento”84.
1.1.2 Independência externa
Quanto à independência externa, mais especificamente, quanto à capacidade de
resistir às pressões oriundas de atores externos ao sistema judicial, o princípio da
separação dos Poderes não permite que um Poder exerça controle sobre outro.
Dessa forma, os Poderes Executivo ou Legislativo não podem compor órgão de
controle externo do Judiciário. Assim, o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário compete ao CNJ, instituição pública que visa aperfeiçoar
o trabalho do sistema judiciário brasileiro, principalmente no que diz respeito ao
controle e à transparência administrativa e processual, criado pela Emenda Constitucional n. 45, de 200485.
Outro aspecto relevante são os mecanismos de fiscalização dos ministros do STF.
Em hipótese absolutamente excepcional, o Senado Federal é responsável por processar e julgá-los por crimes de responsabilidade (Constituição Federal, art. 52,
II), dispostos no art. 39 da Lei n. 1.079/50. Na hipótese de crime comum, a competência para o processamento e julgamento é do próprio STF, como previsto na
Constituição (art. 102, I, b) e no Regimento Interno do Tribunal (art. 5º), mas não
há legislação que especifique o rito do processo. Segundo levantamento da Folha
de S.Paulo 86, os ministros do STF foram alvos de 33 pedidos de impeachment nos
84

85

86

31

EL HAGE, Eduardo. História Oral da Lava Jato. Entrevista concedida a Matias Spektor, Michael Mohallem, Eduardo Achilles e Bruno
Brandão. Rio de Janeiro, 26 fev. 2019. No prelo.
“Quem somos”. CNJ. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/ouvidoria-cnj/carta-de-servicos-ao-cidadao/quem-somos-visitase-contatos/#:~:text=Quem%20somos-,Quem%20somos,%C3%A0%20transpar%C3%AAncia%20administrativa%20e%20
processual>. Acesso em: 19 dez. 2019.
“STF nunca teve ministro processado ou afastado por crime comum ou de responsabilidade”. Folha de S. Paulo, 2019. Disponível
em:
<https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/08/stf-nunca-teve-ministro-processado-ou-afastado-por-crime-comum-ou-deresponsabilidade.shtml>. Acesso em: 19 dez. 2019.

O sistema de justiça criminal e sua luta contra a corrupção na América Latina
Relatório sobre o Brasil

Capítulo I:
Âmbito institucional

últimos dez anos, mas nenhum seguiu adiante. Da mesma forma, nunca houve julgamento de ministros do STF por crimes comuns.
Ainda que a legislação preveja inúmeras garantias à liberdade de atuação de
juízes e promotores, existem instrumentos que visam evitar que esses agentes públicos cometam arbitrariedades, como a Lei n. 13.869/201987, a nova Lei de Abuso de Autoridade. Essa lei tipifica crimes relativos à atuação abusiva de agentes
públicos, incluindo membros dos três Poderes e do Ministério Público. Estabelece
como ilícito, por exemplo, “realizar interceptação de comunicações telefônicas,
de informática ou telemática, promover escuta ambiental ou quebrar segredo de
Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei”, prevendo uma pena de dois a quatro anos de reclusão para essa infração (art. 41)88.
Manifestarem-se contra a Lei a Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR), por considerá-la um enfraquecimento ao combate à corrupção e ao
crime organizado89, e a Associação dos Magistrados Brasileiros, que protocolou
ação junto ao STF para que trechos do diploma legal sejam considerados inconstitucionais90. De forma prática, foram questionados os tipos penais abertos dispostos, como o art. 9°, o qual prevê punição para aqueles que determinarem medida
privativa de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais, e o
art. 30, que veda dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa
sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente, o que foi entendido
como “criminalização da atividade interpretativa da lei”91.
Ainda sobre a Lei de Abuso de Autoridade, João Gebran Neto afirma que:
“Então, por mais que o Brasil possa precisar de uma revisão da Lei de Abuso
de Autoridade, e tenho certeza que nenhuma autoridade é contra a atualização legislativa e o aperfeiçoamento da lei (pelo menos eu não tenho proble-
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ma nenhum quanto a isso), a forma como foi feita a revisão, a redação dada
a vários de seus dispositivos e, mais do que isso, a forma como foi aprovada
na Câmara, é um sinal de alerta. Há vários dispositivos que, se não inconstitucionais, são preocupantes, porque demonstram que há certo revanchismo
por parte de algumas pessoas. O atropelamento com que ela foi aprovada
na Câmara dos Deputados foi tamanho, sendo que um projeto que estava
parado há bastante tempo, em uma única noite foi submetido e aprovado
em regime de urgência, com votação simbólica. Aprovado e no dia imediatamente seguinte o próprio relator do projeto diz: “nós precisamos mudar a
questão do uso de algemas”. Então, se o relator do projeto que levou a essa
aprovação em menos de 24 horas constatou um erro, a ponto de sugerir o
veto àquilo que ele tinha votado, é sintomático de que há algum erro, para
não falar de diversos outros. O projeto de lei que revisa a Lei de Abuso de
Autoridade ou cria uma nova Lei de Abuso de Autoridade deveria merecer
maior escrutínio”92.
Indagado sobre o tema, ainda quando a Lei não havia sido aprovada, Eduardo El
Hage indicou que:
“O projeto é 95% adequado e justo. Havia apenas um único acréscimo nele
que o tornava bastante pernicioso, que era justamente criminalizar a conduta
de um agente público em razão da sua interpretação de um ato. Isso poderia
ensejar que um juiz que desse uma decisão num sentido, seja de determinar
uma prisão cautelar, fosse responsabilizado, caso o tribunal a reformasse, o
que é um total absurdo e foge de qualquer... foge da razoabilidade. Então,
naquele momento, nós entendemos que isso poderia ser um grande entrave. Seria surreal se isso acontecesse. E por isso nós nos manifestamos de
maneira tão enfática. Mas a lei, o projeto de lei do abuso de autoridade, em
95% é um projeto razoável e adequado e que merece, sim, ser aprovado”93.
Cabe destacar que, durante o andamento do caso do Mensalão, ocorreram momentos de tensionamento na relação entre os Poderes, a exemplo da decisão do
STF, na qual a corte atribuiu competência a si para cassar o mandato dos parlamentares, e da tentativa do Congresso de mudar o procedimento de indicação dos
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ministros do Supremo Tribunal Federal. No primeiro momento, Joaquim Barbosa,
ex-ministro do STF, defendeu que a condenação criminal de parlamentares era, por
si só, suficiente para que houvesse a cassação do mandato, não sendo necessária
outra deliberação pelo Poder Legislativo. Ricardo Lewandowski, por sua vez, amparado pelo art. 55 da Constituição Federal, argumentou que apenas a Câmara dos
Deputados poderia tomar a decisão de cassar ou não os mandatos. A posição de
Joaquim Barbosa obteve a maioria dos votos e, assim, o STF aumentou sua própria
competência e o seu poder de influência sobre o Poder Legislativo94.
No caso da tentativa do Congresso de mudar o procedimento de indicação dos
ministros do STF, sob o argumento de que o Tribunal exerce um papel político além
do jurídico, o deputado Rubens Bueno (PPS-PR) propôs uma Emenda à Constituição (PEC 17/2011)95 que atribui a escolha dos ministros não só ao presidente
da República, mas também ao STJ, à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), ao
procurador-geral da República, e ao Congresso Nacional96. A proposta foi arquivada e desarquivada algumas vezes, mas permanece em tramitação, tendo sido
desarquivada em março de 2019.
Além disso, a cobertura midiática durante o andamento do caso do Mensalão pode
ser compreendida como um fator de influência sobre a independência dos Poderes, mais especificamente sobre o Judiciário. Essa discussão levou alguns partidos, como o PT, a se posicionarem. O partido acusou o STF de agir politicamente
para condenar aliados da então presidente Dilma Rousseff. Essas acusações foram
rebatidas pelo ministro Gilmar Mendes, que afirmou que o Supremo era, à época,
composto “basicamente por pessoas indicadas pelo ex-presidente Lula e por Dilma”, ambos ex-presidentes petistas, e que, por isso, não via razões para críticas de
que houve um julgamento político97.
Outro caso emblemático foi a suspensão pelo STF da nomeação do ex-presidente
Lula como ministro-chefe da Casa Civil do governo da ex-presidente Dilma Rousseff.
Na decisão monocrática em que vetou a indicação, o ministro Gilmar Mendes susten-
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tou que a nomeação seria uma “fraude à Constituição”98. Destaca-se que a decisão
teve como substrato fático o vazamento de um telefonema entre Lula e Dilma, gravado fora do período autorizado pela autoridade judicial, em que ambos demonstravam
apreensão com a possibilidade da prisão do ex-presidente. Desse modo, o ministro
identificou um desvio de finalidade na nomeação, visando dificultar a persecução
penal de Lula pelos crimes a ele imputados no âmbito da Operação Lava Jato.
1.2 Imparcialidade
O sistema normativo brasileiro conta com garantias que podem favorecer o exercício
da jurisdição com imparcialidade. Entre elas estão o princípio do juiz natural e as
regras de competência do ordenamento jurídico nacional relacionadas à distribuição
dos processos. Conforme previsto no artigo 5º, incisos XXXVII e LIII, da Constituição
Federal99, o princípio do juiz natural preleciona a utilização de regras objetivas de
competência jurisdicional, não sendo compatível a escolha de determinado juiz ou a
exclusão de um magistrado para um caso específico. Nessa esteira, a Constituição
Federal veda a instituição de juízo ou tribunal de exceção (art. 5º, XXXVII), ou seja,
proíbe a instituição de uma corte de julgamento com caráter temporário ou excepcional, em conformidade aos princípios norteadores do Estado Democrático de Direito.
Ainda com o intuito de garantir a imparcialidade, o art. 95, parágrafo único, da
Constituição Federal100 veda aos juízes a possibilidade de exercer outro cargo ou
função, com exceção do magistério; receber custas ou participação em processo;
dedicar-se a atividades político-partidárias; receber auxílios ou contribuições de
pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previs98
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tas em lei; e exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de
decorridos três anos. Por fim, o artigo 1º do Código de Ética da Magistratura101
preleciona que o exercício da magistratura deve ser norteado pelo princípio da
imparcialidade. Nessa esteira, o magistrado imparcial seria aquele que “busca nas
provas a verdade dos fatos, com objetividade e fundamento, mantendo ao longo de
todo o processo uma distância equivalente das partes, e evita todo tipo de comportamento que possa refletir favoritismo, predisposição ou preconceito” (Código de
Ética da Magistratura Nacional, artigo 8º).
Ainda, como garantia da imparcialidade processual, o juiz deve se afastar da causa,
de ofício ou a pedido das partes, quando incorrer em um dos casos de suspeição
ou impedimento previstos no Código de Processo Penal (art. 112) e no Código de
Processo Civil (arts. 144 a 148)102. O que se nota, ainda que haja tal previsão legal, é
que os órgãos jurisdicionais não atuam devidamente nos casos de suspeição e impedimento. Segundo pesquisa da Fundação Getulio Vargas (FGV)103, nenhuma das
111 arguições de impedimento ou suspeição dirigidas aos ministros do Supremo
Tribunal Federal (STF), em mais de 30 anos, foi levada a julgamento em plenário.
No decorrer dos casos analisados, foram realizados diversos questionamentos
quanto à imparcialidade dos juízes. Durante o Mensalão, integrantes condenados
do PT, como o ex-ministro José Dirceu, chegaram a se declarar presos políticos,
uma vez que acusavam o STF de agir politicamente para prejudicar aliados do
partido104. Na ocasião, o ministro Gilmar Mendes lembrou que membros de outros
partidos, como PP e PR, também haviam sido condenados, o que seria mais um
indicativo da ausência de parcialidade dos julgadores.
O empresário Marcos Valério foi outro a questionar a imparcialidade do STF ao
longo do julgamento do Mensalão. De acordo com a defesa de Valério na época,
o ministro Joaquim Barbosa, relator do Mensalão, manifestou-se diversas vezes
sobre o empresário durante a apreciação de uma denúncia contra o ex-senador

101

102

103

104

36

BRASIL. Código de Ética da Magistratura Nacional. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/images/programas/publicacoes/codigo_de_
etica_da_magistratura_nacional.pdf>. Acesso em: 29 jul. 2019.
BRASIL. Lei nº 13105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 1 ago. 2019.
“Em 30 anos, Supremo arquiva todos os pedidos de impedimento de ministros, diz pesquisa da FGV”. G1, 2019. Disponível em:
<https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/08/12/em-30-anos-supremo-arquiva-todos-os-pedidos-de-impedimento-de-ministrosdiz-pesquisa-da-fgv.ghtml>. Acesso em: 20 out. 2019.
“Julgamento do mensalão não foi político e ministros foram indicados pelo PT, diz Mendes”. UOL, 2013. Disponível em: <https://www1.
folha.uol.com.br/poder/2013/11/1377262-julgamento-do-mensalao-nao-foi-politico-e-ministros-foram-indicados-pelo-pt-diz-mendes.
shtml>. Acesso em: 29 ago. 2019.

O sistema de justiça criminal e sua luta contra a corrupção na América Latina
Relatório sobre o Brasil

Capítulo I:
Âmbito institucional

Eduardo Azeredo, o que caracterizaria um “prejulgamento”105. Posteriormente, com
a ocupação da presidência do Tribunal por Barbosa, a defesa de Valério, acompanhada pelas defesas de Dirceu, Jefferson, Henry, Salgado e Hollerbach, pediu o
afastamento do ministro, já que, de acordo com o Regulamento Interno do STF, o
processo deveria ser redistribuído a um dos dez ministros que compunham o Plenário. No entanto, Barbosa manteve a Ação Penal 470 sob sua relatoria.
Ainda no âmbito do Mensalão, dois episódios polêmicos também suscitaram debates a respeito da imparcialidade dos ministros do STF: o vazamento de mensagens
trocadas entre Cármen Lúcia e Ricardo Lewandowski e uma conversa telefônica
desse mesmo ministro. No episódio, Lewandowski, em ligação particular, sugeriu
que a imprensa havia pressionado os ministros do STF, o que teria influenciado
nas tomadas de decisão. De acordo com os jornalistas da Folha de S.Paulo que
escutaram a conversa106, Lewandowski teria afirmado que “todo mundo votou com
a faca no pescoço”107. Na ocasião, o ministro votou contra a imputação do crime
de formação de quadrilha ao ex-ministro José Dirceu, sendo o único a divergir de
Joaquim Barbosa, relator do caso.
Ainda tratando da questão da imparcialidade do STF, desta vez no contexto da
decisão que anulou a sentença condenatória em desfavor de Aldemir Bendine,
ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras preso durante a Operação Cobra,
braço da Força-Tarefa Lava Jato, Carlos Fernando Lima afirma:
“Na verdade, direito é o que menos se discute no Brasil. O que nós discutimos são interesses. E, infelizmente, é isso que basicamente norteia boa parte
das decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, não creio que isso esteja
correto. [...] Hoje a Lava Jato é conhecida de todo mundo, e a própria figura
institucional do Supremo hoje está sendo muito questionada. Não está sendo
questionada por causa das redes sociais, está sendo questionada porque
hoje as pessoas já sabem que boa parte das decisões são baseadas em interesses, e não em lei, e não em direito efetivamente. Então eu acho que isso
tudo... Hoje nós vivemos uma guerra aberta, uma guerra de pelados, porque
ninguém mais está tentando se vestir de fantasias de juristas ou outras coi-
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sas. Nós vivemos abertamente uma guerra franca, que está sendo travada
no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal e até na Presidência
da República, em relação à Operação Lava Jato”108.
Para além das instituições, a forma como as investigações foram conduzidas também é criticada. Assim como o Mensalão, a Operação Lava Jato foi alvo de inúmeras críticas quanto à sua suposta parcialidade. Questionado sobre esse suposto
“ataque coordenado à Lava Jato”, Carlos Fernando Lima responde:
“Então nós ganhamos, ao mesmo tempo, um forte apoio popular, e aos poucos as pessoas foram percebendo que nós não tínhamos essa pecha, essa
pecha de partidários. Mesmo porque uma força-tarefa, pela quantidade de
pessoas envolvidas, você não tem nem controle de paixões partidárias e
ideológicas. Nós temos pessoas que votaram no Haddad, dentro da força-tarefa; outros votaram no Bolsonaro; outros votaram branco. Não existe isso,
não existe esse domínio. Existe um interesse público. Então, pelo menos isso
ainda a gente conseguiu controlar: não tentar o ideológico contaminar a análise puramente criminal das questões”.
Ainda no aspecto da suposta influência político-ideológica na Lava Jato, Eduardo
El Hage entende que:
“Nós temos tentado nos pautar aqui de maneira mais isenta e apartidária
possível. Muitas pessoas criticam a operação dizendo que haveria uma criminalização da política. Eu vejo a situação como a politização do crime. Principalmente aqui no Rio, o que havia eram organizações criminosas, na sua
definição mais estrita e ilegal possível, sem qualquer tipo de exagero, que
tomaram conta de alguns órgãos do Estado e que a medida penal era a mais
adequada e necessária possível. Eram seis conselheiros no Tribunal de Contas do Estado que estavam ali só para desviar recursos públicos; era grande
parte da Assembleia Legislativa, que qualquer cidadão fluminense sabe que
é voltada para a prática de crimes de corrupção; é o Governo do Estado,
que dispensa maiores comentários. Existe aquele ditado que não basta ser
honesto, tem que parecer ser honesto. No Rio era: não basta ser corrupto,
tem que parecer corrupto. O cara tem que botar o guardanapo na cabeça,
comprar a joia de 1 milhão de dólares. Isso não é uma criminalização da
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política; isso é uma politização de uma organização criminosa muito grande
e muito extensa. Se alguns atores velhos e antigos e corruptos vão cair e
outros vão se suceder, em razão do voto popular, foge totalmente do nosso
controle. O nosso dever aqui é aplicar a legislação e defender a sociedade.
Se isso vai acarretar algum tipo de inclinação para o viés A ou B, nós não
temos o controle disso nem somos os responsáveis. Se essas novas pessoas
continuarem a praticar crimes ou começarem a praticar crimes, cabe a nós
atuar e processá-los com o mesmo vigor que os antigos foram processados.
Mas essas acusações que por vezes eu vejo na imprensa são totalmente
infundadas, a meu ver”109.
Tais críticas se intensificaram quando o site The Intercept Brasil divulgou conversas privadas entre os principais atores da Operação Lava Jato, entre eles o então
juiz Sérgio Moro e o procurador da República Deltan Dallagnol, no episódio que
ficou conhecido como “Vaza Jato”. As mensagens vazadas, embora não tenham
a veracidade comprovada, geraram questionamentos sobre a imparcialidade de
Moro, dado que expuseram supostas orientações, dadas pelo então magistrado ao
procurador, sobre processos em curso110.
Sobre a comunicação entre juízes e outras partes no processo, Carlos Fernando
Lima se posiciona da seguinte forma:
“Você conversa com o juiz. Essa ideia de que os juízes são olímpicos, acho
que só o Marco Aurélio é, no Brasil, que diz que não conversa nem com
assessor. Então, todo mundo se conversa: conversa com advogados – eu
conheço... o dr. Sérgio Moro tem bons amigos na advocacia –, conversa com
os procuradores, conversa com delegados, conversa com a Receita Federal.
Isso é normal, mesmo porque, no nosso sistema, ainda o juiz tem esse direito
de buscar a verdade real. Eu gostaria que o sistema fosse mais acusatório,
ao estilo americano, mas não é. Então, você conversa com o juiz. E você, muitas vezes, leva para ele ponderações a respeito do que está acontecendo.
Porque você não quer surpreender o juiz com uma petição. [...] O importante
é que eles sejam corretos na hora de decidir efetivamente; sejam isentos na
hora de decidir. Agora, muitas vezes, nós ficamos... E, historicamente, nós
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ficamos muito irritados com decisões do Sérgio. Ele frequentemente, principalmente mais antigamente, nos dava canetadas difíceis de engolir. Mas
você aprende que você tem que lidar da melhor forma possível”111.
Ainda sobre o mesmo tema, Gabriela Hardt acrescenta que considera a comunicação necessária na fase de investigação e oferece um exemplo prático sobre a
questão da parcialidade do juiz após esse contato:
“Então, acho que, nesse tipo de investigação, nesse tipo de operação, fica
muito nítido que, pelo menos durante a fase de investigação, há essa necessidade de trabalhar de forma mais próxima, a Polícia, o Ministério Público e o
Judiciário. Se isso pode afetar mais tarde o entendimento do juiz durante o julgamento de uma ação penal... Somos humanos, é claro. Não acho que possa
se descartar essa possibilidade, mas eu sempre tentei... A partir do momento
em que recebi a denúncia, esquece o que passou, vamos analisar as provas
a partir de agora, vamos ouvir de forma aberta o que a defesa tem a dizer. E
já houve caso que eu decretei, na fase de inquérito, uma preventiva e, na ação
penal, eu absolvi a ré. Eu falei: ‘eu deixei ela presa um mês e agora eu vou absolver’. Dá aquela sensação ruim, mas eu acho que isso também prova que eu
estava aberta para ouvir as alegações da defesa e as provas que foram produzidas, daí já sob o crivo do contraditório. Então, eu acho que essa discussão
que está acontecendo no momento tem que ser feita, mas tem que ser feita de
uma forma menos vinculada ao caso concreto Lava Jato”112.
Dentro do escopo da Lava Jato, o caso que mais fomentou críticas em relação à
falta de imparcialidade do Judiciário foi o caso do tríplex do Guarujá. Questionamentos à imparcialidade dos julgadores de Lula já vinham sendo apresentados por
renomados juristas durante o decorrer de todo o processo do ex-presidente; contudo, com os vazamentos do The Intercept113, a acusação de parcialidade do então
juiz Sérgio Moro tornou-se mais sólida.
De acordo com o jurista italiano Luigi Ferrajoli114, crítico da forma como o processo
do tríplex foi conduzido, há diversos elementos que demonstram a ausência de im111
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parcialidade dos juízes, entre eles, o “inaceitável protagonismo dos juízes”, fomentado pela imprensa, e a aceleração da tramitação da apelação de Lula no TRF4.
O jurista argumentou que as manifestações de juízes fora dos autos do processo
já constituem motivo suficiente para afastá-los do caso e que a aceleração da tramitação da apelação do ex-presidente indica que o objetivo era impedir que Lula
concorresse à Presidência da República, dado que a condenação em segunda
instância o tornou automaticamente inelegível.
Além dos problemas já citados, houve um evento em especial que, segundo o PT,
evidenciou a partidarização da Lava Jato. No dia 16 de junho de 2016, Sérgio Moro
divulgou conversas entre Lula e a então presidente Dilma Rousseff gravadas por
meio de interceptações telefônicas pela Polícia Federal115. A gravação continha um
diálogo entre os ex-presidentes petistas a respeito da nomeação de Lula como
ministro da Casa Civil, algo especulado na época. Na mesma noite em que Moro
retirou o sigilo das interceptações, o Jornal Nacional, da Rede Globo, reproduziu as
falas da gravação durante a exibição do programa.
O despacho no qual Moro liberou as gravações foi muito criticado por juristas pelo
fato de não possuir nenhuma ligação aparente com as investigações. Na ocasião,
os ministros do STF Marco Aurélio e Teori Zavascki consideraram a atitude do ex-juiz “inadequada”; já o advogado do ex-presidente definiu a decisão como uma
“arbitrariedade”. Moro justificou o levantamento dos áudios argumentando que isso
propiciaria “não só o exercício da ampla defesa pelos investigados, mas também o
saudável escrutínio público sobre a atuação da administração pública”116. O vazamento também teve consequências jurídicas, já que o ministro Gilmar Mendes citou
os áudios divulgados como um dos fundamentos de sua decisão de conceder a
liminar que impediu a posse de Lula como ministro da Casa Civil.
Cristiano Zanin, por sua vez, endossa a tese de que as captações foram ilícitas e,
portanto, deveriam ser descartadas:
“Então, o primeiro aspecto que deve ser ressaltado é que essa captação
foi feita sem autorização judicial vigente, ou seja, foi uma captação ilícita.
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Pois bem, o que diz a lei para essa situação? Que esse material tem que
ser descartado. Não poderia ter sido captado. E se foi, por qualquer motivo,
deveria ser descartado. É isso que a lei determina a toda e qualquer autoridade judiciária que faça. No caso do ex-presidente, o que aconteceu? O juiz
Moro, tomando contato com aquele material, fruto de interceptação ilícita,
ao invés de descartar o material, promove a divulgação desse material no
Eproc, na base processual – portanto, com acesso de toda a imprensa –, no
dia em que Lula havia sido nomeado ministro. Então, claramente, a decisão
proferida pelo juiz Moro, além de ser ilegal, além de não ter amparo na lei,
ser contrária à Constituição, ela teve uma finalidade política evidente, que foi
a de causar aquelas manifestações que impugnavam a assunção daquele
cargo de ministro de Estado”.
E continua, comentando de maneira mais ampla a condução do processo por
Moro:
“Nós entendemos que a condução dada ao processo por ele [Moro] violou
diversas garantias fundamentais do ex-presidente Lula, notadamente porque
ele não teve direito a um julgamento justo, imparcial e independente; porque
houve claramente violação ao direito de intimidade do ex-presidente; houve violação ao direito de defesa do ex-presidente; houve violação a prerrogativas profissionais nossas, os advogados do caso... Enfim, diversos atos
incompatíveis com a nossa Constituição e com as leis. Dentre os atos de
enorme gravidade praticados pelo dr. Sérgio Moro enquanto juiz, você tem,
por exemplo, a autorização para que o principal ramal do nosso escritório
fosse interceptado. Isso é algo realmente inaceitável, dentro de um Estado
Democrático de Direito. Aquele episódio gerou a interceptação de cerca de
25 advogados, ouvindo não só as estratégias desse caso, mas outros assuntos que são do escritório, que são protegidos pelo sigilo [...] Eu acho
que o direito de defesa, as prerrogativas dos advogados jamais podem ser
violadas, seja qual for a justificativa. Se há um interesse positivo no combate
à corrupção, isso tem que ser feito dentro da lei, dentro dos marcos constitucionais. Não se pode admitir jamais a máxima de que os fins justificam os
meios, mas, muitas vezes, durante a Operação Lava Jato, nós vimos claramente isso acontecer”117.
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Quando perguntado sobre o legado da Lava Jato e a maneira de enfrentar a corrupção sistêmica no futuro, Cristiano Zanin afirma:
“Quem for analisar esse momento no futuro vai identificar uma preocupação
do Brasil com o tema do combate à corrupção. Mas, se fizer uma análise
correta, isenta e adequada, vai também identificar um momento no país em
que ocorreram inúmeras violências jurídicas, atos incompatíveis com a nossa
Constituição, atos incompatíveis com obrigações que o Brasil se obrigou a
cumprir internacionalmente, e isso é um legado negativo, até porque essas
violações, essas ilegalidades, essas arbitrariedades acabaram se normalizando e hoje acontecem também fora da Lava Jato”118.
Os impactos dos vazamentos do The Intercept também foram sentidos em outros
processos. No caso da Odebrecht, mensagens reveladas pelo veículo apontaram
que os procuradores da Operação Lava Jato excluíram a empreiteira e sua cúpula executiva da aplicação de medidas mais severas nos acordos de colaboração
premiada. Além disso, apontou o The Intercept que Sérgio Moro e membros do
Ministério Público Federal teriam utilizado arbitrariamente as informações obtidas a
partir dos acordos de colaboração envolvendo a empreiteira119.
No caso do Trensalão, por sua vez, o arquivamento do processo não permitiu grandes questionamentos sobre a parcialidade dos juízes. No entanto, o tempo que o
Ministério Público do Estado de São Paulo levou para judicializar o caso foi considerado por partidos da oposição como sendo um posicionamento enviesado dos
membros do MPSP120. De acordo com o deputado estadual Luiz Claudio Marcolino
(à época, líder do PT na Alesp), os membros do MPSP “sentaram em cima do processo. Tinham a denúncia, as informações, podiam ter ido a fundo – feito a quebra
de sigilo bancário, fiscal, colhido depoimentos, buscando suspensão de contratos,
uma série de encaminhamentos que não fizeram. Passaram-se anos para que o
processo fosse retomado”. Essa demora fez com que o processo fosse arquivado
por prescrição.
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1.3 Especialidade e idoneidade
Quanto ao nível de especialização dos tribunais que julgaram os casos, há que
se dizer que, no Brasil, não há varas especializadas em “corrupção”. Entretanto,
a Recomendação n. 03/2006, do Conselho Nacional de Justiça, e a Resolução n.
273/2013, do Conselho da Justiça Federal, dispõem sobre a especialização das
varas federais em crimes contra o sistema financeiro, crimes de lavagem ou ocultação de bens, valores e direitos e crimes praticados por organizações criminosas121.
Quanto à distribuição de processos para as varas especializadas, nota-se que, episodicamente, um Tribunal pode reduzir o fluxo de novos processos para uma vara de
modo a facilitar o seu trabalho em uma grande investigação. Por exemplo, o Tribunal
Regional Federal da 4ª Região, em 2015, determinou a suspensão da distribuição
de novos processos para a 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba122, já que esta é
responsável pela Operação Lava Jato, a maior investigação de corrupção e lavagem
de dinheiro que o Brasil já teve, o que acarretou um excessivo volume de trabalho.
O oferecimento de cursos de capacitação aos magistrados para desenvolvimento
de expertise no processamento dos casos de corrupção é escasso, ao contrário do
que ocorre com o MPF123, em que os servidores dispõem de cursos oferecidos pela
Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU), bem como de cursos em
parceria com o Poder Executivo, por meio do Ministério da Justiça124.
No Mensalão, não houve atuação de varas especializadas. No Trensalão, todavia,
o processo foi arquivado pela Sexta Turma do STJ, especializada em Direito Penal125. Ainda que com alguma especialização, o arquivamento do processo não
traz muitas informações acerca da possível influência da especialização na sua
resolução. No entanto, no Trensalão, a atuação do Cade – autarquia vinculada
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ao Ministério Público, com competência para julgar delitos administrativos– foi
fundamental para a responsabilização dos envolvidos na esfera administrativa.
A especialização no combate a cartéis e a expertise nos acordos de leniência,
possibilitaram a instauração do Inquérito Administrativo n. 08700.004617/2013-41,
que resultou na condenação das empresas envolvidas e na aplicação de multa
de 535,1 milhões de reais.
Já nos casos ligados à Força-Tarefa Lava Jato, percebe-se maior presença das
varas especializadas. Atendendo à resolução do CNJ, a criação de varas especializadas aumentou desde 2006, ainda que de maneira insatisfatória. A justificativa
do CNJ para tal sugestão é o aumento de efetividade e eficiência na atuação do
Judiciário126. No entanto, juristas criticam os impactos dessa especialização, por
considerarem que a concentração da matéria em uma vara específica pode “engessar” o direito, como defende Victória-Amália Sulocki, professora de Direito Penal
da PUC-Rio. Além disso, criminalistas citam a existência dessas varas como incentivo ao surgimento de “juízes heróis”127.
No caso do tríplex do Guarujá, a ampliação de competência da 13ª Vara Federal
Criminal de Curitiba (antiga 2ª Vara) foi alvo de muitas críticas. A vara se especializou em crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Ressalta-se que, desde 2006, foram publicadas
oito Resoluções, aumentando sua competência128.
Com relação à especialização de varas, Cristiano Zanin acredita que:
“a criação de varas especializadas, elas podem ter um resultado positivo
para a efetividade dos processos, para que a jurisdição seja efetivamente
atendida, desde que isso não signifique, primeiro, você concentrar exageradamente a interpretação da lei e da Constituição na pessoa de alguns poucos juízes, e dois, desde que seja possível, também, separar esta fase de investigação da fase do julgamento. Você tem, hoje, varas especializadas que
têm como juízes pessoas extremamente preparadas, extremamente compe-
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tentes naquilo que fazem. Isso há de ser reconhecido. Agora, insisto nesse
ponto: muitas vezes, a concentração excessiva de determinados temas em
poucas pessoas, poucos julgadores, acaba por impedir uma discussão mais
ampla, e mais, talvez teses jurídicas sejam fixadas a um ponto a não permitir
sequer o debate com a defesa”129.
Sobre o mesmo tema, Gabriela Hardt entende que:
“é uma experiência que já existe há algum tempo e é super relevante, porque é
uma matéria muito específica... a criminalidade financeira, lavagem de dinheiro
ou crimes contra o sistema financeiro nacional é um tema muito específico, as
formas de produção de prova, a linguagem, coisa que a gente não aprende
na faculdade, o que é um dólar-cabo... agora até ficou bem popular..., mas na
época não era algo comum na judicatura. Então, a especialização é necessária, absolutamente necessária, para esse tipo de crime mais elaborado. A
gente tem que estudar e se preparar para trabalhar com isso”130.
Aduz Fausto de Sanctis sobre o tema:
“E o Brasil já tinha optado pela especialização de varas de lavagem de dinheiro porque, em 1991, foi feita uma pesquisa para o Conselho da Justiça
Federal, eu mesmo participei dessa pesquisa, que concluiu que, no Brasil
inteiro, só existiam duzentos e sessenta inquéritos de lavagem de dinheiro
e nenhum processo. E desses duzentos e sessenta, muitos eram apenas
um carimbo na capa do inquérito policial... Colocava a lavagem para fins
estatísticos, mas, quando se ia olhar a investigação, não tinha nada de
lavagem. Era assim a investigação do crime antecedente: descaminho ou
outro crime. E foi a primeira medida da Estratégia Nacional de Combate à
Lavagem de Dinheiro [Enccla]... a criação de varas especializadas porque
se viu no Judiciário um obstáculo: que o Judiciário não dava fluência, primeiro, aos crimes de colarinho branco, e, mesmo a lavagem de dinheiro,
que dependia de um conhecimento mais específico, inexistia. Pouco se
falava. Existia a lei contra. Mas ninguém falava na prática de lavagem”131.
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João Gebran Neto, no mesmo sentido, diz que:
“Esse é um fenômeno bastante interessante. Primeiro, toda a especialização
me parece bem vinda, porque, na medida em que se especializa, você tem
pessoas que passam a estudar especificamente aquele tema e começam
a ter conhecimento de como as coisas funcionam. Isso vale para a especialização dentro do Direito Previdenciário, vale para especialização dentro
do Direito Tributário, vale para as diversas especializações que a Justiça
Federal tem e, também, nós já tínhamos especialização nas varas criminais,
mas passamos a ter uma especialização de vara dedicada exclusivamente à
lavagem de dinheiro e aos crimes praticados por organizações criminosas.
Isso foi uma proposta do ex-ministro do STJ, Gilson Dipp, que foi também
presidente do Tribunal Regional, da 4ª Região. O ministro Gilson Dipp implantou varas especializadas no Brasil, difundindo a ideia de que deveríamos ter
pelo menos uma vara por estado especializada no combate a esse tipo de
criminalidade. No Paraná foi especializada a vara, salvo engano, a 2ª Vara
Criminal de Curitiba, que depois se tornou a 13ª Vara Federal, e hoje nós já
temos até mais de uma vara especializada nesse tema com jurisdição sobre
todo o Estado do Paraná. Também tem uma vara especializada, em Porto
Alegre, com competência sobre o Estado do Rio Grande do Sul”132.

1.4 Imagem e confiança pública
O Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope) realiza anualmente
uma pesquisa denominada Índice de Confiança Social (ICS), que mensura a confiança dos brasileiros em algumas instituições. Em sua última análise, de 2018133, o
Poder Judiciário registrou um Índice de Confiança de 40 pontos (o índice varia de
0-100), o que representou uma queda de cinco pontos em relação ao ano anterior.
Entre as vinte instituições avaliadas, o Poder Judiciário ficou na 12ª posição, sendo
o Corpo de Bombeiros a mais bem avaliada, com 82 pontos.
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Na mesma esteira, o Barômetro Global da Corrupção, divulgado pela Transparência Internacional em 2019134, mostra uma piora da percepção do Poder Judiciário
pela população brasileira135.
A percepção da atuação do Poder Judiciário no julgamento de casos de corrupção
também vem sendo aferida em algumas pesquisas que questionam o apoio da
população em relação aos acontecimentos da Operação Lava Jato e aos atores
específicos que participam ou participaram desta, em especial Sérgio Moro. Em
2016, nos anos iniciais da Operação Lava Jato, o índice de aprovação de Moro
chegava a 65%, de acordo com o Barômetro Político136.
Ademais, há pesquisas que recorrentemente mensuram o apoio da população à
Operação Lava Jato como um todo. Para fins exemplificativos, em abril de 2019,
o Instituto Datafolha apurou que 61% dos brasileiros adultos, após cinco anos de
operação, avaliam como ótimo ou bom o desempenho da Lava Jato137. Segundo
pesquisa realizada no mesmo ano, encomendada pela Revista Exame, a imagem
de Moro sofreu impactos negativos com os vazamentos divulgados pelo site The
Intercept. O índice de aprovação de Sérgio Moro foi de 60%, em maio, para 50,4%,
em julho de 2019138.
Apesar do desgaste recente, a Operação Lava Jato obteve, desde seu início,
muito apoio popular. Desde 2016, foram vários os momentos em que a população brasileira realizou manifestações a favor da continuidade da operação e em
apoio ao então juiz Sérgio Moro139, o que também contribuiu para que o combate
à corrupção se tornasse tema central do debate público dos anos seguintes. Tamanha foi a empolgação inicial com a Lava Jato que a Operação chegou a ser
descrita pelo juiz norte-americano Peter Messitte como sendo um exemplo para
o mundo140.
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Um dos momentos de grande engajamento popular no decorrer da Lava Jato
ocorreu na véspera do julgamento do habeas corpus n. 152752, impetrado pelo
ex-presidente Lula, perante o STF141. Manifestantes ocuparam a Avenida Paulista,
vestidos, como virou costume, de verde e amarelo, munidos de cartazes de apoio
à Operação Lava Jato e ao então juiz Sérgio Moro, e portando bonecos infláveis
que representavam Lula com roupas de presidiário e Moro como um super-herói142.
Além do apoio, havia, também, grande pressão sobre o STF, que decidiria sobre a
possibilidade ou não da prisão do ex-presidente após a condenação em segunda
instância. A ministra Rosa Weber, cujo voto era considerado decisivo para o julgamento, tornou-se o principal alvo das manifestações.
A pressão sobre alguns dos ministros do Supremo não veio apenas por parte da
mídia e da população, mas dos próprios pares. Alguns ministros criticaram a decisão da então presidente do Tribunal, a ministra Cármen Lúcia, que decidiu pautar
o caso de Lula antes de pautar duas ações de controle de constitucionalidade que
aguardavam julgamento143. Essas ações – abstratas – definiriam o entendimento a
ser a aplicado a todos os casos, inclusive ao do ex-presidente.
A decisão do STF, desfavorável à prisão após a condenação sem segunda instância, em modificação do entendimento anterior da Corte, foi seguida por mais uma
série de manifestações tanto a favor da Lava Jato quanto contra a decisão do Tribunal e a prisão de Lula. Essas manifestações levaram milhares de pessoas às ruas,
e alguns confrontos entre os dois grupos de manifestantes ocorreram144.
Não foi a primeira vez que o STF se viu sob os holofotes ao julgar um escândalo de
corrupção. No Mensalão, o Tribunal foi acompanhado de perto pela mídia e pela
população, sendo um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, o que deu
origem a uma série de polêmicas, como o vazamento de conversas entre ministros
e a escuta de conversas pessoais por jornalistas145.
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2.1 Independência
O Ministério Público (MP) é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbida da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme a Constituição Federal
(art. 127)146. A Constituição assegura autonomia funcional e administrativa ao MP,
que atua tanto no âmbito da União quanto no âmbito dos estados147.
A estrutura do Ministério Público da União (MPU) é composta da seguinte forma
(Constituição Federal, art. 128, I): a) Ministério Público Federal; b) Ministério Público
do Trabalho; c) Ministério Público Militar; e d) Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios. O MPU é regido pela Lei Complementar n. 75/1993148, sendo assegurada aos seus membros autonomia funcional, administrativa e financeira. Cabe dizer
que seus membros ingressam na instituição mediante concurso público concernente ao respectivo ramo, com exceção da carreira técnico-administrativa, única
para todos do MPU.
2.1.1 Independência interna
No que diz respeito à independência interna dos membros do Ministério Público
Federal, ou seja, a capacidade de lidar com pressões que visam interromper, manipular ou interferir em investigações ou processos criminais, é possível afirmar que
há normas consolidadas que a favorecem. O ingresso dos membros do Ministério
Público se dá por meio de concurso público e é restrito, a bacharéis em direito. As
normas e instruções de ingresso na carreira ficam a cargo do Conselho Superior do
Ministério Público Federal, conforme denota o artigo 57, I, b, da Lei Complementar
n. 75, de 20 de maio de 1993.
Sobre a necessidade de concurso público para ingresso no Ministério Público, Eduardo El Hage opina:
“Eu estava no México, tive uma oportunidade de participar de um seminário
internacional no México, e a plateia ficou: ‘Mas como assim, um concurso
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público?! Aqui, todo mundo é indicado’. Eu falei: ‘Mas como assim?!’. ‘É, o
presidente indica o procurador-geral, que vai indicando cada um e vai indicando todos...’ Eu falei: ‘Mas e se mudar?’. ‘Aí muda todo mundo, cai todo
mundo.’ Isso pode funcionar bem nos Estados Unidos, onde já tem um amadurecimento institucional maior, mas, nos países da América Latina, a gente
sabe que isso pode levar a um desastre completo. Então, no Brasil, apesar
de tudo o que acontece na política, nós nunca sofremos nenhum tipo de
pressão, nenhum tipo de... de achar que temos garantias que são relevantíssimas, e nunca tivemos... nenhum tipo de... nada a temer, a não ser o desafio
de encontrar a prova e buscar a verdade”149.
O ingresso no Ministério Público Federal se dá, inicialmente, no cargo de procurador
da República. Posteriormente, caso haja promoção, o procurador da República pode
alcançar o cargo de procurador regional da República. Sob este escopo, os cargos
hierarquicamente superiores subsequentes são o de subprocurador-geral da República e procurador-geral da República (art. 44 da Lei Complementar n. 75, de 20 de maio
de 1993). Entre as garantias desfrutadas pelos procuradores, pode-se citar a vitaliciedade, ou seja, sua demissão depende de sentença judicial transitada em julgado, e a
inamovibilidade, segundo a qual o procurador só pode ser transferido de seu local de
trabalho mediante consentimento ou motivo de interesse público (Lei Complementar
n. 75/93, artigos 182 a 265 - Lei Orgânica do MPU).. Cumpre observar que, segundo
previsto no art. 32 da Lei Complementar n. 75, de 20 de maio de 1993, “[...] as carreiras
dos diferentes ramos do Ministério Público da União são independentes entre si”150.
Entre os princípios assegurados pela Constituição Federal ao Ministério Público Federal (art. 137, § 1º) estão: (i) independência funcional, que trata da autonomia da
atuação de seus membros, sendo a hierarquia considerada apenas para os atos administrativos e de gestão; (ii) unidade, segundo a qual a manifestação de qualquer
membro valerá como posicionamento de todo o Ministério Público Federal; (iii) indivisibilidade: os membros não ficam vinculados aos processos nos quais atuam, podendo ser substituídos por outros. Tal qual ocorre na função de juiz, há o princípio do
“promotor natural”, segundo o qual a escolha do procurador da República para atuar
em determinado caso deve obedecer a regras previamente estabelecidas pelo órgão.
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Questionado se o grau de autonomia funcional do Ministério Público no Brasil possui algum lado negativo, Eduardo El Hage responde:
“Sim, acho que há problemas, sim. Há essa grande vantagem de você conseguir desafiar grandes pessoas poderosas e grandes instituições sem temer, mas, também, isso gera, em algumas situações, uma falta de coordenação entre as instâncias, uma falta de coordenação entre vários colegas e,
por vezes, é difícil coordenar uma atuação institucional no Brasil – ou até no
mesmo estado –, e isso gera uma série de dificuldades. Existem prós e contras. Mas eu acho que, na média, isso gerou muito mais benefícios do que
malefícios para a sociedade brasileira. Talvez... Há a necessidade de corrigir
uma coisa ou outra, mas, para a nossa realidade, eu não vejo como outro
modelo possa ser benéfico aqui”151.
Ainda no contexto da autonomia, mais especificamente sobre as decisões relacionadas à Força-Tarefa da Operação Lava Jato, Eduardo El Hage comenta:
“A gente sempre teve total autonomia aqui para escolher quem a gente quisesse, para compor da melhor maneira que a gente entendesse a força-tarefa. Então, todos os colegas que vieram posteriormente foram por indicação
ou do coordenador, ou de outros colegas que compunham a força-tarefa. As
decisões são todas colegiadas e não há nenhum grau de hierarquia de nenhum procurador sobre o outro. A única limitação são as limitações orçamentárias. Às vezes, a gente se vê num universo... Atualmente, somos onze colegas, sendo que sete são dedicação exclusiva, e por vezes tentamos chamar
mais colegas, mas a unidade de origem ou não libera, ou não há recursos
para cobrir as diárias e passagens. Enfim, há limitações orçamentárias, mas
a escolha... a administração da força-tarefa em si é única e exclusivamente
nossa. Não há interferências externas de qualquer outro ramo e nem de instâncias superiores”152.
Perguntado se a Lava Jato inspira outros procuradores do Brasil, por estar deixando um legado que antes era inalcançável, Eduardo El Hage afirma:
“Com certeza. Eu vejo colegas nossos falarem: ‘Nossa! Mas que trabalho bacana!’. Há um reconhecimento muito grande dentro da própria carreira, como
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se nós estivéssemos fazendo algo muito além do que eles também podem
fazer. Então tem gerado sentimentos de que é possível fazer, e pessoas querendo também se espelhar para fazer igual e fazer parte desse movimento.
Infelizmente, pelas limitações orçamentárias, a gente não consegue chamar
todo mundo para a força-tarefa, mas eu vejo que, realmente, as pessoas têm
se espelhado e têm se motivado com o trabalho”153.
Novas designações e/ou substituições de membros do Ministério Público Federal
só podem ocorrer por força da lei, em hipóteses como suspeição, impedimento ou
incompatibilidade, férias, licenças, remoções e promoções154. Segundo previsto no
art. 112 do Código de Processo Penal, “[...] O juiz, o órgão do Ministério Público, os
serventuários ou funcionários de justiça e os peritos ou intérpretes abster-se-ão de
servir no processo, quando houver incompatibilidade ou impedimento legal, que
declararão nos autos. Se não se der a abstenção, a incompatibilidade ou impedimento poderá ser arguido pelas partes, seguindo-se o processo estabelecido para
a exceção de suspeição”155.
O controle interno do MPF é exercido pela Corregedoria do Ministério Público Federal,
responsável pela fiscalização das atividades funcionais e conduta dos membros do
MPF. A nomeação do corregedor-geral fica a cargo do procurador-geral da República, que escolhe um dos nomes que compõem a lista tríplice elaborada pelo Conselho
Superior do MPF156 (art. 64 da Lei Complementar n. 75, de 20 de maio de 1993).
Durante o estudo dos casos, foi possível observar como algumas dessas regras que visam garantir a independência interna do Ministério Público funcionaram na prática. No
decorrer do Trensalão, por exemplo, surgiram suspeitas de que o procurador Rodrigo
de Grandis não estaria cooperando com autoridades suíças na apuração do caso Alstom, que investigava um esquema de contratos ilícitos do metrô de São Paulo157. Com
isso, foi instaurado um procedimento administrativo disciplinar pelo Conselho Nacional
do Ministério Público (CNMP) para apurar a conduta de De Grandis. Na ocasião, o procurador justificou a demora para fornecer apoio à justiça suíça com a alegação de que
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havia atrasado o envio de alguns documentos ao país com o intuito de não prejudicar
as investigações que estavam ocorrendo no Brasil.
Conforme já especificado neste relatório, episódios marcantes da Operação Lava
Jato também contribuíram para demonstrar como a independência do MPF funcionou na prática. Após os vazamentos dos diálogos pelo The Intercept Brasil, que
teriam demonstrado que o procurador Deltan Dallagnol e o então juiz Sérgio Moro
discutiam estratégias relacionadas ao andamento de processos da Lava Jato, foi
aberto um processo administrativo contra o procurador pelo CNMP. Ainda assim,
o ministro do STF Gilmar Mendes fez severas críticas ao conselho. De acordo com
Mendes, o CNMP “praticamente não funciona”, já que é “muito lento quando se
trata de punir os seus próprios”158.
Em outra situação, ocorrida semanas depois, o ministro Edson Fachin criticou a ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, por “segurar” demais processos
da Lava Jato, gerando lentidão nas investigações159. A procuradora, por sua vez,
manifestou que o empenho com o qual trabalhou no combate à corrupção iria se
expressar no próprio tempo. Tais casos servem para ilustrar as tensões internas entre os membros do MPF no exercício de suas funções, bem como para demonstrar
as repercussões práticas de determinadas ações do Parquet.
2.1.2 Independência externa
Em relação à capacidade dos membros do Ministério Público Federal de resistirem
às pressões externas, o sistema normativo brasileiro concede importantes garantias. O art. 22 da Lei Complementar n. 75 assegura autonomia funcional, administrativa e financeira ao Ministério Público Federal, cabendo aos seus membros: (i)
propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de cargos e serviços auxiliares
e ajustes nos vencimentos dos membros e servidores; (ii) promover os cargos de
suas carreiras e dos servidores auxiliares; (iii) organizar os serviços auxiliares; e (iv)
praticar atos próprios de gestão.
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O procurador-geral da República, chefe do Ministério Público da União, tem mandato de dois anos e só pode ser exonerado pelo presidente com a aprovação de
maioria absoluta do Senado. Sua indicação, todavia, é feita livremente pelo presidente da República, entre os integrantes da carreira, estando sujeita a confirmação
pelo Senado Federal. Desde 2003, os presidentes vinham adotando o costume de
indicar um nome incluído na lista tríplice elaborada pela Associação Nacional dos
Procuradores da República (ANPR), a partir de votação entre membros do MPF,
mesmo sem existir norma legal prevendo tal processo. Entretanto, o presidente Jair
Bolsonaro rompeu com tal costume ao indicar para o cargo um procurador não
pertencente à lista tríplice, o procurador Augusto Aras. Portanto, a indicação fica
sujeita a considerações políticas.
Comentando sobre a escolha de um procurador-geral fora da lista tríplice e o debate sobre corporativismo versus independência e autonomia da categoria, Carlos
Fernando Lima comenta:
“Há certas coisas que são dadas como verdadeiras. Entre elas, a independência do Ministério Público. Nós estamos sofrendo um ataque muito coordenado, muito pontual, muito claro, muito inteligente em relação à independência do Ministério Público. Nós temos visto... Principalmente vindo de
uma tentativa de submeter procuradores a sucessivos procedimentos administrativos, por suas decisões, por suas manifestações diante do CNMP.
[...] Entretanto, nós temos um grau de independência em relação às nossas
atribuições, abstraindo todas as possibilidades de sermos punidos. Cada
procurador é uma ilha, na sua atribuição. O procurador-geral tem muito pouca ingerência no dia a dia dos trabalhos dos procuradores, e é uma ilusão
qualquer um que venda ideias em contrário. O procurador-geral da República não tem influência no que os procuradores ambientais ou da área indígena vão fazer. Muito pouca. Se ele vendeu isso para o Bolsonaro, então, ele
vendeu um equívoco”160.
O CNMP, por sua vez, é composto, em sua maior parte, por membros do Ministério
Público, e é competente para “o controle da atuação administrativa e financeira do
Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros”
(Constituição Federal, art. 130-A).
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2.2 Objetividade
A objetividade dos membros do Ministério Público da União, o qual inclui o Ministério Público Federal, é garantida pela Lei Complementar n. 75/93161. O artigo 236
do diploma legal estabelece que seus membros, em respeito à dignidade de suas
funções e à da Justiça, devem observar as normas que regem seu exercício, entre
elas, declarar-se suspeito ou impedido, nos termos da lei, e guardar segredo sobre
assunto de caráter sigiloso que conheça em razão do cargo ou função. É vedado
ao membro do Ministério Público da União, nesse contexto, receber, a qualquer
título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais,
bem como exercer atividade político-partidária, ressalvada a filiação e o direito de
afastar-se para exercer cargo eletivo ou a ele concorrer (art. 237).
Ainda de acordo com a Lei Complementar n. 75/93, os membros são passíveis
das seguintes sanções disciplinares (art. 239): a) advertência; b) censura; c) suspensão; d) demissão; e) cassação de aposentadoria ou de disponibilidade. Nesse sentido, as infrações disciplinares serão apuradas em processo administrativo,
e quando lhes forem cominadas penas de demissão, de cassação de aposentadoria ou de disponibilidade, a imposição destas dependerá, também, de decisão
judicial com trânsito em julgado (art. 242). No tocante ao processo administrativo,
é assegurada ampla defesa ao acusado (art. 252), bem como revisão do processo de que houver resultado a imposição de penalidade administrativa (artigo 262).
O Regimento Interno Diretivo do Ministério Público Federal162 estabelece que é
de competência do procurador-geral da República, como chefe do Ministério Público Federal, decidir processo disciplinar contra membros (artigo 6º, XI). Nessa
esteira, cabe ao Conselho Superior do Ministério Público Federal, presidido pelo
procurador-geral da República, determinar o afastamento preventivo do exercício
de suas funções do membro do Ministério Público Federal indiciado ou acusado
em processo disciplinar, bem como seu retorno (artigo 24, XVI). Por sua vez, a
instauração de sindicância e processo administrativo disciplinar contra servidores
e a aplicação de penalidades de advertência e suspensão de até trinta dias fica
a cargo dos procuradores chefes das Procuradorias Regionais da República e
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das Procuradorias da República nos Estados e no Distrito Federal (artigo 56, IX).
O sistema de controle interno da corrupção no MPF conta com uma ouvidoria163,
cuja finalidade é contribuir para garantir a transparência, a eficácia, a economicidade, a efetividade, a presteza, o compromisso público e a ética nas atividades
desempenhadas pelos membros, órgãos, servidores e serviços auxiliares do MPF,
assim como assegurar a interlocução com a sociedade (Portaria PGR/MPF n. 519,
art. 2º).
Entre as competências da ouvidoria está o recebimento, a análise e o encaminhamento devido de representações, reclamações, denúncias, elogios, sugestões,
pedidos de informações e de providências, e quaisquer outras manifestações acerca das atividades desenvolvidas pelos órgãos, membros, servidores e serviços
auxiliares do MPF. Sua competência abarca também a representação, quando necessário, aos demais órgãos da Administração Superior do MPF para promover as
providências cabíveis, inclusive visando à responsabilização pela ação ou omissão
verificadas (Portaria PGR/MPF n. 519, art. 3º).
O Conselho Nacional do Ministério Público, por sua vez, é competente para “receber e conhecer as reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da
União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com
subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções
administrativas, assegurada ampla defesa; e rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos
Estados julgados há menos de um ano” (Constituição Federal, art. 130-A, § 2º).
No âmbito das investigações do Trensalão, conforme já mencionado neste Relatório, o CNMP instaurou processo administrativo contra o procurador da República
Rodrigo de Grandis164, responsável pela investigação do caso Alstom – empresa
que fornecia trens para o metrô de São Paulo –, que funcionava em parceria com
o Ministério Público suíço. Após a decisão do governo da Suíça de trancar as in-
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vestigações por falta de cooperação do MPF brasileiro, Alessandro Tramujas, o
corregedor nacional do Ministério Público, entendendo que houve “violação dos
deveres de cumprir prazos processuais”, deu início ao processo administrativo165.
De Grandis impetrou Mandado de Segurança STF alegando que o processo iniciado de forma monocrática era um exercício que não competia ao corregedor
nacional, e sim ao órgão colegiado. Além disso, aduziu que fora surpreendido pela
intimação e que houve violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. O ministro Gilmar Mendes deferiu o pedido do procurador, anulando o
processo administrativo166.
Nos casos envolvendo a Operação Lava Jato, conforme já mencionado, o CNMP
decidiu reabrir procedimento administrativo investigatório, que havia sido arquivado, contra o procurador Deltan Dallagnol em razão das conversas divulgadas pelo
The Intercept167. As investigações ainda estão em andamento.

2.3 Especialidade e idoneidade
A partir da Resolução n. 148/2014 do Conselho Superior do Ministério Público Federal168, a instituição passou a contar com câmara temática destinada ao combate à corrupção. Atualmente, a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão (Combate
à Corrupção)169 possui atribuição para atuar nos feitos relacionados aos atos de
improbidade administrativa (Lei n. 8.429/92), aos crimes praticados por funcionário
público ou particular contra a administração em geral (artigos 332, 333 e 335 do
Código Penal) e aos crimes de responsabilidade de prefeitos e vereadores (Lei n.
8.666/93).
A atividade de coordenação é exercida pela edição de enunciados, assessoramento aos grupos de trabalho, realização de encontros nacionais e regionais e
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gerenciamento de projetos relacionados à atividade da Câmara170. A atividade de
revisão, por sua vez, é caracterizada pelo exame dos processos e procedimentos
distribuídos aos seus membros, para verificação da documentação constante dos
autos e elaboração de síntese do conteúdo por meio de minuta de voto, com vistas
a facilitar a análise final171.
O MPF oferece cursos de capacitação e aperfeiçoamento funcional de membros
e servidores constantemente, por meio de cursos nacionais, pela ESMPU172, e internacionais173, pelo trabalho de cooperação internacional. Ademais, o incentivo à
expertise dos profissionais encontra referência no artigo 2º da Portaria PGR/MPU n.
42, de 25 de junho de 2014174, que prevê que, após cada quinquênio de exercício
do cargo, o servidor pode afastar-se, por até três meses, para participar de evento
de capacitação profissional.
Com relação à formação dos profissionais envolvidos nas forças-tarefas, Eduardo
El Hage destaca a experiência internacional como chave para o desenvolvimento
do trabalho:
“Então, acho que essa vivência no exterior é essencial para a gente ter um
parâmetro de o que é o normal, digamos assim, e o que está fora da normalidade institucional. Acho que isso foi muito bom para a força-tarefa como um
todo e foi essencial para agregar valor, a força-tarefa ser composta por colegas que estudaram nas melhores faculdades do Brasil e do mundo, e acho
que os colegas não devem nada para nenhum grande escritório de advocacia. Acho que o serviço público brasileiro tem vários problemas, várias coisas
que podem ser corrigidas, mas isso, eu acho que... O instituto do concurso
público agregou muito: pessoas muito qualificadas estão ingressando nos
cargos e têm prestado um bom serviço para a sociedade”175.
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Com vistas a garantir uma maior eficácia no combate à corrupção, foram criados
Núcleos de Combate à Corrupção (NCCs)176 em todos os estados da federação.
Tais núcleos possuem atribuição mista, visto que atuam tanto na esfera cível quanto
na criminal177. Dessa forma, os procuradores podem ajuizar ações penais e de improbidade administrativa contra danos ao patrimônio público e ao interesse coletivo. Na legislação esparsa, a Lei de Improbidade Administrativa – Lei n. 8.429/92 – é
uma das principais em relação ao tema do combate à corrupção e regulamenta a
previsão constitucional sobre improbidade administrativa (art. 37, § 4º), de maneira
a estabelecer sanções a agentes públicos envolvidos em casos de corrupção em
outras esferas que não a penal. Nesse escopo, a lei pune, no âmbito civil e administrativo, os responsáveis por atos que importam dano ao erário, violação aos
princípios da administração pública e enriquecimento ilícito (art. 37, caput, CF).
Além disso, entre as equipes de investigação do MPF que ganharam maior notoriedade no combate à corrupção estão: Força-tarefa da Lava Jato no Paraná; Força-tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro; Força-tarefa da Lava Jato em São Paulo; e
as Forças-Tarefas atuantes nos Tribunais Regionais Federais e nos Tribunais Superiores, todas dedicadas às investigações da Lava Jato.
Sobre a questão da multiplicação de forças-tarefas, Eduardo El Hage afirma:
“Quando eu estava nas diversas unidades por onde passei, eu era um procurador só e investigava 200, às vezes 300 inquéritos. Então, era muito complicado você ter um conhecimento mínimo que fosse sobre aquelas 300, 200
investigações. A ideia da constituição da força-tarefa nos permite atuar com
exclusividade em cima de um mesmo núcleo de pessoas, em cima de uma
mesma organização criminosa, e permite chegar a um nível de detalhamento
que seria impraticável, se cada um de nós atuasse de forma separada. Essas
estruturas criminosas atuam de forma muito, muito organizada e muito sofisticada – parece coisa de filme, mas isso acontece, na verdade –, há pessoas
que só cuidam do transporte do dinheiro; outra, só do ajuste financeiro; outra,
só do envio para o exterior; outra, só da lavagem. E sem uma força-tarefa
seria impossível. Quando nós constituímos a força-tarefa no Rio, chegou um
momento em que a gente tinha um conhecimento tão grande dos envolvi-
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dos que eu sabia o nome dos filhos, do cachorro, da empregada, da mãe,
do pai, literalmente [sabia] o telefone de cor daquela pessoa. Quando você
está com tão pouca prova e com uma dificuldade de achar o dinheiro em
espécie, esses detalhes fazem muita diferença, para você procurar certo tipo
de prova, para você poder mapear aquela evidência. Se eu estivesse com
outros 200 casos para tocar, tendo que fazer relatórios para a Corregedoria
e para o Conselho Nacional, seria totalmente impraticável. Acaba que passa
um carimbo e você se livra daquele processo, em vez de, de fato, cuidar”178.
Esse movimento de capacitação em determinados tipos de crimes começou com o
início da especialização de varas criminais, visto que, com o aperfeiçoamento funcional dos juízes, membros do Ministério Público Federal viram-se obrigados a se
especializar também. Tal especialização de agentes da justiça fez com que o número de processos envolvendo crimes financeiros aumentasse. Em Minas Gerais,
por exemplo, a quantidade de processos dessa espécie aumentou de 57 para 710
em somente cinco anos. Desse total, apenas 181 ainda não haviam sido solucionados quando os dados foram coletados179.
Destaca-se que a especialização da atuação ministerial não ocorreu só no âmbito
do Ministério Público Federal, mas também no âmbito do Ministério Público Estadual.
Exemplo disso foi a criação do Grupo Especial de Delitos Econômicos (Gedec) pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo em 2008. O Gedec tornou-se um grupo
de atuação especial cuja função é combater crimes econômicos, como a formação
de cartel. O órgão participou ativamente das investigações do caso do Trensalão180.

2.4 Imagem e confiança pública
Os dados de 2018 do ICS, que mensura a confiança dos brasileiros em vinte instituições, revelou que o Ministério Público Federal possui 49 de 100 pontos na escala de confiança da população, resultado menos satisfatório do que o registrado
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em anos anteriores – 54 pontos entre 2016 e 2017181. A visibilidade da instituição
vem crescendo justamente em virtude do combate à corrupção e à criminalidade.
Nesse sentido, um levantamento para medir a imagem que a sociedade tem das
atividades do MPF182, em 2017, divulgado pela Assessoria de Comunicação Estratégica da Procuradoria-Geral da República, mostrou que 76,2% consideraram
“satisfatória” a atuação do MPF e 90% consideram que a instituição é importante
para a sociedade.
O Ministério Público Federal compartilhou praticamente do mesmo apoio popular
dado ao Poder Judiciário, mais especificamente ao ex-juiz Sérgio Moro, durante os
primeiros anos da Operação Lava Jato. No entanto, desde a divulgação das mensagens trocadas entre membros do MPF e do Poder Judiciário, sua imagem, assim
como a dos outros atores envolvidos, foi abalada por acusações de suposta parcialidade na condução dos casos.
Nesse contexto, a forma como o órgão conduziu o caso do tríplex do Guarujá, para
os mais críticos às ações do MPF, reforça a deterioração da imagem do órgão. Isso
porque as mensagens indicam, de acordo com os advogados do ex-presidente
Lula, uma “motivação pessoal e política” dos procuradores responsáveis pela investigação. Assim, sob a alegação de ocorrência de violações aos requisitos do
devido processo legal, os advogados da defesa pediram suspeição dos procuradores que atuaram no processo183. O pedido foi seguido pela reabertura do processo administrativo instaurado pelo Conselho CNMP para investigar as condutas do
procurador Deltan Dallagnol, como já mencionado.
Outros juristas também se manifestaram diante das supostas condutas do Ministério Público Federal e do Poder Judiciário. Um texto escrito por juristas, advogados
e ex-membros de cortes superiores brasileiras e estrangeiras foi publicado com
endereçamento ao STF pedindo a anulação do processo do tríplex e a libertação
do ex-presidente Lula184.
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3.1 Independência
No Brasil, a PF vem ganhando destaque no combate à corrupção, sobretudo devido
à atuação coordenada com outras instituições, em especial o MPF, a CGU e a Receita Federal. A PF (órgão submetido ao Poder Executivo) tem suas competências
previstas na Constituição Federal185 (art. 144, § 1º), entre as quais se destaca “apurar
infrações contra a ordem política e social ou em detrimentos de bens, serviços e
interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim
como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional”.
A CGU, por sua vez, pode ser definida como o “órgão de controle interno do Governo Federal responsável por realizar atividades relacionadas à defesa do patrimônio público e ao incremento da transparência da gestão, por meio de ações de
auditoria pública, correição, prevenção e combate à corrupção e ouvidoria”186. Há
Protocolo de Cooperação entre o MPF e a CGU, datado de 2010, ampliando a articulação e a integração para o enfrentamento dos crimes de corrupção envolvendo
recursos federais em todo o território nacional.
Na mesma linha, a Receita Federal é entendida como “órgão específico, singular, subordinado ao Ministério da Fazenda, exercendo funções essenciais para que o Estado
possa cumprir seus objetivos [...] responsável pela administração dos tributos de competência da União, inclusive os previdenciários, e aqueles incidentes sobre o comércio
exterior, abrangendo parte significativa das contribuições sociais do País”187. O escopo
de atuação da Receita Federal inclui a comunicação da prática de ilícitos penais ou
administrativos, abrangendo o fornecimento de informações sobre operações que envolvam recursos provenientes de qualquer prática criminosa, como disciplinado pelo
artigo 1º, § 3º, IV, da Lei Complementar n. 105, de 10 de janeiro de 2001188.
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) foi instituído pela Lei n.
9.613, de 1998, e atua eminentemente na prevenção e no combate à lavagem de
dinheiro e ao financiamento do terrorismo. A competência do Coaf abrange: receber, examinar e identificar ocorrências suspeitas de atividades ilícitas; comunicar
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às autoridades competentes para a instauração dos procedimentos cabíveis nas
situações em que o Conselho concluir pela existência, ou fundados indícios, de
crimes de “lavagem”, ocultação de bens, direitos e valores, ou de qualquer outro
ilícito; coordenar e propor mecanismos de cooperação e de troca de informações
que viabilizem ações rápidas e eficientes no combate à ocultação ou dissimulação
de bens, direitos e valores; e disciplinar e aplicar penas administrativas189.
Em 2019, com a edição da Medida Provisória 893, o Coaf foi transferido do Ministério
da Economia para o Banco Central. A justificativa do presidente Jair Bolsonaro para
essa mudança foi que a transferência do órgão para o Bacen diminuiria as pressões
políticas sobre os integrantes do Coaf, conferindo a este maior autonomia técnica e
operacional190.
O papel da PF restou evidenciado no caso do Trensalão a partir da conclusão da
investigação preliminar, quando 33 pessoas foram indiciadas pelo delito de corrupção ativa, corrupção passiva, cartel, crime licitatório, evasão de divisas e lavagem
de dinheiro191. Cabe ressaltar que, nesse caso, a denunciante dos atos ilícitos foi a
multinacional alemã Siemens, que delatou os atos ilícitos de cartelização por meio
de acordo celebrado junto ao Cade, órgão ligado ao Ministério da Justiça192. Não
obstante, o papel da PF foi essencial, vez que as investigações demonstraram que
o esquema criminoso ocorria em momento anterior aos fatos relatados pela multinacional, tendo sido iniciado na década de 1990.
Com relação ao escândalo do Mensalão, a PF apresentou uma postura ativa durante as investigações, principalmente quando observadas as diversas medidas cautelares requeridas para apurar o rastreio dos supostos repasses de propina a políticos. Os depoimentos de Marcos Valério colhidos pela PF, por exemplo, levaram à
quebra de sigilo bancário de Freud Godoy, apontado à época como segurança e
assessor pessoal do ex-presidente Lula193. No entanto, em que pese o esforço da
polícia encontrar indícios de práticas ilícitas, no caso relatado, não houve qualquer
comprovação do pagamento de valores indevidos ao ex-presidente.
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3.1.1 Independência interna
O sistema de justiça criminal adotado no país, segundo a doutrina majoritária, possui caráter misto. A fase de investigação preliminar possui caráter inquisitorial, ao
passo que a fase processual possui caráter acusatório. É o Estado que, por meio
da investigação, determina a existência de elementos de convicção sobre um determinado crime para que a persecução penal seja levada a juízo, sendo também
o responsável por conduzir a acusação. O instrumento comumente utilizado para
colidir indícios de autoria e materialidade é o inquérito policial, procedimento administrativo pré-processual, conduzido pela polícia judiciária, no exercício de sua
função típica (Código de Processo Penal, art. 4º: “A polícia judiciária será exercida
pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá
por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria”).
Entretanto, outra espécie de investigação preliminar vem ganhando espaço, especialmente no bojo da Operação Lava Jato: o Procedimento Investigatório Criminal
(PIC). Instituído pela Resolução n. 181 do CNMP194, o PIC é caracterizado como
“instrumento sumário e desburocratizado de natureza administrativa e inquisitorial,
instaurado e presidido pelo membro do Ministério Público com atribuição criminal”
(Resolução n. 181 do CNMP, art. 1º). Nota-se, portanto, que a última modalidade de
investigação não conta com a participação da polícia.
Quanto à capacidade que esses organismos têm para atuar de forma independente em seu trabalho, resistindo às pressões que se originam na própria instituição, é
possível afirmar, primeiramente, que o ingresso nas categorias funcionais da carreira da PF ocorre por meio de concurso público (atrelado a exigências quanto à formação acadêmica), sendo a estrutura funcional dividida em: delegado de polícia,
perito criminal, escrivão de polícia, agente de polícia e papiloscopista de polícia.
A progressão funcional deve ocorrer em conformidade com a Lei n. 5.645, de 10
de dezembro de 1970195, e o Decreto-lei n. 1.445, de 13 de fevereiro de 1976, e
suas modificações subsequentes (art. 5º do Decreto-lei n. 2.251, de 26 de fevereiro
de 1985)196. Não há, no entanto, uma regulação que defina claramente a estrutura
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de cargos e carreira, bem como as qualificações e requisitos necessários para o
preenchimento dos cargos de direção, inclusive o de diretor-geral.
O ingresso na carreira não pressupõe o fornecimento de informações a um sistema
de declaração de interesses. Da mesma forma, o Código de Ética da Polícia Federal não veda filiação partidária (Resolução n. 004-CSP/DPF, de 26 de março de
2015)197. Os fatores que levam ao desligamento de um policial estão expressamente
previstos no art. 7º do Código de Ética da Polícia Federal.
Entre as condutas que podem resultar em infração disciplinar estão: “VII – solicitar, sugerir, insinuar, intermediar, oferecer ou aceitar, em razão do cargo, função ou emprego
que exerça, qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação indevida, prêmio, comissão, doação, vantagem, viagem ou hospedagem, que implique conflito de interesses,
para si ou para terceiros; VIII – propor ou obter troca de favores que originem compromisso pessoal ou funcional, potencialmente conflitante com o interesse público”.
As denúncias de infrações estão sujeitas ao conhecimento da Comissão de Ética
e Disciplina (art. 9º), à qual compete conhecer a denúncia, instaurar procedimento
apuratório e, caso constitua infração disciplinar, encaminhar o expediente à Corregedoria-Geral – COGER/DPF, que ficará encarregada de adotar providências disciplinares pertinentes.
Membros da PF, assim como demais servidores públicos no Brasil, gozam de
estabilidade após o cumprimento de estágio probatório de dois anos, só podendo
ser exonerados por meio de processo administrativo ou decisão judicial (art. 22,
Lei n. 8.112)198.
É possível, dessa forma, visualizar que a própria legislação confere meios para
garantir a independência interna dos órgãos de persecução penal. Nos casos em
estudo, não surgiram quaisquer evidências de que houvesse obstáculos ou embaraços à independência interna dos membros dos órgãos de persecução penal.
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3.1.2 Independência externa
O sistema de nomeação e remoção, em regra, não está sujeito à decisão de agente
externo ao corpo institucional, exceto os cargos mais altos da hierarquia, como
superintendente199 e diretor geral200, que são escolhidos pelo Poder Executivo. De
modo geral, a PF é transparente no que diz respeito às operações e às diligências
realizadas: um grande volume de informações é disponibilizado em seu site (http://
www.pf.gov.br/imprensa/noticias). Em relação à Lava Jato, informações sobre todas
as diligências estão disponíveis no seguinte link: http://www.pf.gov.br/imprensa/lava-jato/numeros-da-operacao-lava-jato. Para intermediar a relação da instituição
com a sociedade, a Polícia Federal também disponibiliza uma ouvidoria, diretamente vinculada ao Gabinete da Direção-Geral.
No que diz respeito ao acesso à informação, a Lei de Acesso à Informação (Lei n,
12.527/2011)201 determina a criação de mecanismos que possibilitem a qualquer
pessoa, física ou jurídica, sem necessidade de exposição de motivos, o recebimento de informações públicas dos órgãos e entidades dos três Poderes. Assim,
as informações não disponibilizadas pela PF em seu site podem ser requisitadas.
Conforme definido pelo art. 129, VII, da Constituição Federal, o controle externo da
atividade policial compete ao Ministério Público. Tal controle pode ser de espécie
difusa ou concentrada. O controle difuso é exercido “por todos os membros do Ministério Público com atribuição criminal, quando do exame dos procedimentos que
lhes forem atribuídos”, já o controle concentrado é exercido “através de membros
com atribuições específicas para o controle externo da atividade policial, conforme
disciplinado no âmbito de cada Ministério Público202.
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Em caso de irregularidades ou transgressões cometidas por policial, de acordo
com as Leis n. 4.878 de 1965203 e n. 8.112 de 1990204, a autoridade que tiver ciência
de irregularidade no serviço público é obrigada a promover sua apuração imediata,
mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa. Isto é, no sistema brasileiro, cabe ao próprio órgão, por meio
da instauração de um procedimento sem interferência externa, o sancionamento
do agente. É importante ressaltar que o Poder Judiciário pode reverter decisões
em relação aos processos administrativos disciplinares, em caso de ilegalidade ou
desrespeito às garantias do acusado. Ademais, cabe relembrar que, em 2019, o
ordenamento jurídico brasileiro passou a contar com uma nova lei de abuso de autoridade205, cujo intuito é conferir uma punição criminal a excessos eventualmente
praticados por agentes públicos206.
Em relação à publicidade dos processos disciplinares, é garantido o “sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração” (art. 150 da
Lei n. 8.112/90), portanto, não há dados abertos acerca de sua tramitação. Reitera-se que os demais dados podem ser encontrados no Portal da Transparência, no
seguinte link: http://www.portaltransparencia.gov.br/orgaos/30108.
Quando se fala da independência externa dos órgãos de persecução penal, deve-se levar em consideração também as medidas legislativas que visam à diminuição
dos entraves colocados por outras instituições ao exercício pleno das atividades da
Polícia Federal. Nessa linha, podem ser destacados alguns acontecimentos, como
a tentativa de aprovação da PEC 412/2009, que previa a possibilidade de edição
de lei complementar que garantiria autonomia funcional e administrativa a PF207.
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3.2 Objetividade
O Código de Ética da Polícia Federal208 veda, em seu artigo 7º, o envolvimento
do policial em situações que possam caracterizar conflito de interesses, em razão
do desempenho de suas funções, independentemente da existência de lesão ao
patrimônio público. Caso se configure tal situação, o policial pode ser levado ao
Conselho de Ética, à Corregedoria ou, ainda, à Comissão de Julgamento de Processos Administrativos Disciplinares. Tais órgãos são formados por membros do
corpo policial e julgam internamente a punição adequada ao infrator. É oportuno
dizer que tal punição pode ser revertida pelo Poder Judiciário, em caso de ilegalidade ou desrespeito às garantias do acusado.
A Lei n. 4.878209, de 3 de dezembro de 1965, nesse contexto, dispõe sobre o regime jurídico peculiar dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal.
Nela está previsto que qualquer irregularidade ou transgressão deve ser apurada
em processo disciplinar, no qual será assegurada ampla defesa (art. 52).
Para a aplicação das penas disciplinares, que variam de repreensão a demissão (art.
44), alguns fatores são considerados: a natureza da transgressão, sua gravidade e as
circunstâncias em que foi praticada; os danos dela decorrentes para o serviço público; a repercussão do fato; os antecedentes do funcionário; e a reincidência (art. 45).
É importante mencionar que a competência para a imposição de penalidade varia de
acordo com a natureza do agente penalizado e da penalidade (art. 50).
Especificamente, no que se refere à corrupção, está elencada, entre as transgressões disciplinares, “receber propinas, comissões, presentes ou auferir vantagens
e proveitos pessoais de qualquer espécie e, sob qualquer pretexto, em razão das
atribuições que exerce” (Lei n. 4878, de 3 de dezembro de 1965, art. 43, X).
Os servidores da PF, assim como os demais servidores do Poder Executivo Federal, estão sujeitos à Lei de Conflito de Interesses (Lei n. 12.813/2013)210, especialmente aqueles que têm acesso a informação privilegiada. Devem, também, de
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acordo com a Lei n. 8.730/1993211, apresentar declarações de bens periodicamente
ao Tribunal de Contas da União (TCU).
3.3 Especialidade
A PF não tem uma lei orgânica própria prevendo sua estrutura e distribuição de
competências. Entre os principais órgãos responsáveis pelo combate à corrupção
estão a Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado (Dico) e a Coordenação-Geral de Repressão à Corrupção (CGRC) (art. 2°, Portaria n. 1.252, de 29
de dezembro de 2017)212. Além disso, a Portaria n. 6335213, de 12 de maio de 2016,
instituiu, na estrutura da PF, as Delegacias de Repressão à Corrupção e Crimes
Financeiros (Delecor). No entanto, críticas a esse modelo foram feitas por investigadores214, visto que a PF encerrou os grupos de trabalho da Operação Lava Jato e
da Operação Carne Fraca – que apura corrupção no Ministério da Agricultura – e
os integrou à Delecor.
A atuação da instituição conta com o uso de tecnologia para a melhor apuração
dos delitos. Um exemplo disso foi a criação, pela Portaria da Secretaria Nacional
de Justiça n. 242, de 29 de setembro de 2014, da Rede Nacional de Laboratórios
de Tecnologia (Redelab)215, formada pelo conjunto de Laboratórios de Tecnologia
contra Lavagem de Dinheiro instalados no Brasil, tendo por principal característica
o compartilhamento de experiências, técnicas e soluções voltadas para a análise
de dados financeiros e, também, para a detecção da prática da lavagem de dinheiro, corrupção e crimes relacionados. Além disso, a Associação Nacional dos
Delegados de Polícia Federal (ADPF) e a Faculdade de Direito do IDP de São Paulo
formaram o grupo de estudos “Inteligência Artificial a Serviço da Investigação”,
para desenvolver novos métodos de combate à corrupção216.
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Apesar dos números positivos, são recorrentes as denúncias de sucateamento da
instituição por parte de servidores, principalmente em razão do contingenciamento
de gastos promovido pelo Poder Executivo. Agentes, escrivães e papiloscopistas
da Polícia Federal têm realizado manifestações para pleitear maiores investimentos
na instituição e para cobrar a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional n.
51, a qual prevê a reestruturação das polícias a partir de um processo de integração e nivelamento217.
Como a eficiência das operações está diretamente relacionada à quantidade de
servidores e recursos destinados para a solução das demandas, já podemos perceber uma queda na atuação da instituição. Ainda que o nexo causal dessa afirmação seja discutível, é uma possível justificativa apresentada por Marcelo Figueiredo,
professor de Direito Público da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), para os índices abaixo da expectativa apresentados pela Operação Lava Jato
no primeiro semestre de 2019, já que ocorreu uma diminuição do quantitativo de
policiais ativos na corporação.
Além disso, Figueiredo cita mudanças internas nos quesitos que classificariam uma
ação como “Operação Especial” que podem ter interferido nas estatísticas apresentadas em 2019. De qualquer forma, enquanto no primeiro semestre de 2018
a Polícia Federal realizou 269 operações, em 2019, apenas 204 foram efetivadas,
diminuindo a média de 1,4 ação/dia para 1,1 ação/dia, a menor desde 2015218.
3.4 Imagem e confiança pública
Os dados de 2018 do ICS, que mensura a confiança dos brasileiros em vinte instituições, revelou que a Polícia Federal possui 65 pontos na confiança da população,
em uma escala de 0 a 100. No ano anterior, o resultado foi de 70 pontos219.
Assim como os juízes e os procuradores, os agentes da PF contaram com um significativo apoio popular no decorrer da Operação Lava Jato. Em um levantamento realizado
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pelo Instituto Ipsos no final de semana em que o ex-presidente Lula foi preso, 95%
dos entrevistados afirmaram que as investigações da Lava Jato deveriam continuar,
mas 52% indicaram ter dúvidas acerca de sua imparcialidade ao assinalarem como
incorreto que “a Lava Jato está investigando todos os políticos”. Outro indício dessa
percepção de parcialidade foi o fato de que, quando questionados sobre se “a Lava
Jato está investigando todos os partidos”, 47% dos entrevistados disseram que não220.
Os dados apresentados, ainda que apontem um posicionamento mais crítico da
população acerca das investigações, demonstram uma continuidade do apoio popular dado à atuação da PF ao longo das diversas fases da Operação Lava Jato.
Manifestações recentes em favor da Operação, como as ocorridas em 83 cidades
brasileiras em agosto de 2019221, demonstram que tal apoio ainda é grande, mesmo
que enfraquecido devido aos recentes episódios, como a indicação de Moro para o
Ministério da Justiça e os vazamentos apresentados pelo The Intercept Brasil.
Segundo pesquisa realizada pelo Datafolha em abril de 2019222, 61% dos brasileiros
classificam o trabalho realizado na Lava Jato como ótimo ou bom, mas somente
35% acreditam que a corrupção irá diminuir no país. Em outro levantamento do
Datafolha, divulgado em 13 de dezembro de 2019, mostrou-se que 81% dos 2.948
participantes entendem que a Operação deve continuar, uma vez que ainda não
cumpriu seu objetivo, enquanto 15% acham que a Lava Jato deveria acabar, demonstrando uma pequena perda de apoio em relação a pesquisas anteriores223.
Além da perda de prestígio em geral, há indícios de que a atuação da PF é cada
vez menos defendida pela comunidade jurídica. Alguns dias após a divulgação dos
diálogos da Vaza Jato, a PF tornou-se alvo de críticas de juristas por estar investigando somente o suposto crime de vazamento das mensagens, ignorando o conteúdo das conversas em si. A própria PF do Paraná afirmou que tal conteúdo não
era objeto da investigação. De acordo com Wálter Maierovitch, professor de Direito
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da Universidade de Campinas (Unicamp), todos os aspectos do caso devem ser
investigados conjuntamente, dado que a PF não pode se omitir de investigar o teor
das mensagens do material vazado, que também podem conter crimes224.
3.5 Relações com colaboradores nas investigações
A PF é um órgão subordinado ao Ministério da Justiça (Decreto n. 6.061/2007), não
sendo dotado, formalmente, de autonomia. Seu diretor geral é indicado pelo Poder
Executivo e pode ser destituído a qualquer momento225. Inclusive, o próprio MPF
enviou moção à Câmara dos Deputados contra a proposta de autonomia da PF,
que retira o controle externo feito pelo Ministério Público Federal, sob a justificativa
de que “quem tem o poder da força armada não pode ter autonomia funcional ou
administrativa”, segundo Raquel Dodge226, ex-procuradora-geral da República.
Entretanto, essa falta de autonomia da instituição foi apontada como uma fragilidade pela Organização dos Estados Americanos (OEA) (2012)227, que recomendou
a edição de uma lei orgânica da PF que previsse parâmetros para o seu funcionamento, estruturas de cargos e carreiras, bem como maiores detalhes sobre requisitos para preenchimento de cargos de direção.
Não foram encontradas informações relacionadas a possíveis dificuldades decorrentes de falta de independência da Polícia Federal enfrentadas pela instituição durante
as investigações dos casos tratados no presente Relatório. No entanto, alguns outros
problemas foram mencionados por membros da equipe da Lava Jato. Um deles é a
dificuldade de manter um ritmo eficiente nas investigações, já que são muitas fases
acontecendo ao mesmo tempo e cada uma delas possui uma quantidade significativa de material apreendido a ser analisado228. Outra questão é a necessidade de cooperação internacional com países que, por suas questões próprias, não conseguem
manter um ritmo de investigação parecido com o da Força-Tarefa, o que pode atrasar
os casos que dependam dessa interação internacional229.
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4.1 Tipos penais
As normas concernentes ao combate à corrupção estão dispostas em diferentes pontos do ordenamento jurídico, como: (i) Código Penal (Decreto-lei n. 2.848/1940)230;
(ii) Lei dos Crimes Econômicos (Lei n. 8.137/1990)231; (iii) Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992)232; (iv) Lei das Licitações (Lei n. 8.666/1992)233;
(v) Lei da Lavagem de Dinheiro (Lei n. 13/1998)234; (vi) Lei Anticorrupção (Lei n.
12.846/2013)235; (vii) Lei das Organizações Criminosas (Lei n. 12.850/2013)236; e
(viii) Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei n. 7.492/1986)237. Merecem destaque alguns pontos, os quais serão tratados detalhadamente a seguir.
A maior parte das normas que punem práticas de corrupção está contida no Código Penal, em especial no Título XI (Crimes contra a Administração Pública). Entre as mudanças mais significativas empreendidas pelo Código Penal e que vêm
contribuindo para o combate à corrupção, destacam-se: (i) a publicação da Lei n.
9.127/1995, a qual tipificou o tráfico de influência, que garantiu “o enquadramento
daqueles que lucram com a intermediação no setor público, com prejuízos evidentes a toda a sociedade”; (ii) a publicação da Lei n. 10.467/2002238, que incluiu no
Código Penal um capítulo sobre crimes praticados por particulares contra a administração estrangeira, sendo eles os delitos de corrupção ativa em transação comercial internacional e o tráfico de influência em transação comercial internacional.
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O delito de corrupção passiva, previsto no artigo 317 do Código de Processo Penal,
ganhou destaque no julgamento do caso do Mensalão, oportunidade em que os
ministros do STF argumentaram que o tipo penal em questão não exige a omissão
ou o retardo de ato de ofício, ou ação com violação do dever funcional, entre suas
elementares239. Dessa forma, o delito de corrupção passiva foi considerado um crime
formal, ou seja, para sua consumação, basta a solicitação, recebimento ou aceite de
promessa de vantagem indevida, em razão de sua função, por funcionário público.
O delito de corrupção passiva ganhou novos desdobramentos durante a operação
Lava Jato. No emblemático caso do tríplex, em que o ex-presidente Lula foi condenado, assim argumentou o desembargador federal João Pedro Gebran Neto no
julgamento do recurso de apelação:
“Há cristalina comprovação da capacidade de influência do ex-Presidente
no processo de nomeação dos agentes políticos da Petrobras e sua ciência
a respeito do esquema criminoso. Apesar de sua negativa com relação a
isso, há clara delineação dos bastidores de indicações e os movimentos de
agremiações partidárias na tarefa de manter pessoas de ‘confiança’ que pudessem levar adiante o projeto de financiamento político”240.
Diante do trecho, é patente a adoção da “Teoria do Domínio do Fato” pelo julgador.
Denota-se que, por ocupar posição hierárquica que possibilitava a interrupção da
atividade delitiva, tendo em vista que o ex-presidente possuía ingerência sobre a
nomeação dos diretores da Petrobras, foi imputado a Lula o crime de corrupção. A
referida teoria passou a ser utilizada pela jurisprudência brasileira a partir do julgamento da Ação Penal n. 470 (Mensalão). Na ocasião, o ex-ministro do STF Joaquim
Barbosa utilizou a teoria como fundamento para a condenação do ex-ministro da
Casa Civil José Dirceu241.
Cabe ressaltar que o entendimento representa uma interpretação extensiva do conceito de autoria, uma vez que autor não seria apenas aquele que executa o tipo
penal, mas aquele que tem o poder de decisão sobre a realização do fato típico e
utiliza-se de outrem para executá-lo242.
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Com a condenação de José Dirceu na referida ação, o debate sobre os limites da
aplicação da teoria do domínio do fato ressurgiu na doutrina. Alguns defendem que
ela foi corretamente aplicada; outros, por sua vez, entendem que sofreu adequações para que pudesse ser utilizada no caso. De maneira mais crítica, Claus Roxin,
um dos pensadores da teoria, afirmou em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, em
2012, que a condenação deve sempre ser baseada em provas e que a simples
posição hierárquica de comando não fundamenta o domínio do fato243.
Sobre o debate acerca da necessidade de um ato de ofício para a caracterização
do delito de corrupção passiva, Eduardo El Hage argumenta que:
“Para mim é muito claro que o ato de ofício não é necessário. O ato de ofício, se
ele for caracterizado, ele vai ensejar uma qualificadora. Isso está muito claro na
lei. Se alguém recebeu recursos e é um agente público, ele vai responder por
corrupção; se ele, além de ter recebido, praticou um ato de ofício, seja omitindo ou praticando comissivamente aquele ato, aquilo vai ensejar um aumento
na sua pena. Então, para nós, no Ministério Público Federal, não há sequer
o debate. Isso está muito claro. Obviamente, as defesas vêm tentando alegar isso, numa tentativa de desqualificar as imputações, mas nós não vemos
como sendo necessária qualquer alteração. Talvez, para aclarar isso, caso os
tribunais ainda tenham algum tipo de dúvida. Mas, na seara atual, para nós,
sequer é um debate válido. (...) As decisões que têm sido proferidas não têm
imposto como requisito a caracterização do ato de ofício. E principalmente
depois da Lava Jato, em que houve um grande fluxo de informações, depoimentos e colaborações, foi um grande debate institucional e floresceu muito
como é o modus operandi da corrupção, principalmente no Brasil. Ficou muito
claro que o ato de ofício nem sempre é praticado. Então, condicionar a caracterização da corrupção com o ato de ofício é praticamente torná-lo atípico”244.
Em sentido contrário, Cristiano Zanin afirma:
“No direito penal brasileiro, há a necessidade, ao nosso ver, da existência de
um ato de ofício que corresponda a uma vantagem indevida. É isso que está
pelo menos no artigo 317 e é a leitura jurisprudencial que é feita há muito
tempo no Brasil. (...) No caso do ex-presidente Lula, você não tem nenhum
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ato de ofício que ele tenha praticado. (...) Além disso, a ideia de que, para
alcançar pessoas de nível mais elevado na administração, você possa praticamente supor que a pessoa sabia da conduta e avalizou é algo extremamente grave, porque você, na verdade, está aplicando de uma forma errada
a chamada teoria do domínio do fato, usando essa teoria equivocadamente,
como uma bengala, para superar processos em que você tem uma acusação não comprovada.245”
Ainda sobre o tema da corrupção, uma crítica ao ordenamento brasileiro é a ausência
de um tipo penal específico para a corrupção privada, uma vez que a legislação só
prevê a tipificação da corrupção ativa e passiva, previstas no Código Penal, em seus
artigos 317 e 333. Assim, ainda que a conduta de “dar, prometer ou mesmo aceitar
e receber vantagem indevida, no ambiente privado” possa ser enquadrada em tipos
penais diversos, como o estelionato e concorrência desleal, há uma insegurança no
ramo empresarial e concorrencial promovida pela falta de clareza normativa.
Por sua vez, a Lei n. 9.613, de 3 de março de 1998, além de dispor sobre os crimes
de “lavagem”, até então enquadrados no tipo penal de receptação e ocultação de
bens, representou um marco no combate à corrupção ao criar o Coaf. O diploma
legal inaugurou um sistema de controle de operações financeiras e de fiscalização
da movimentação de capitais a partir da implementação do tratado conselho, “com
a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas nesta Lei” (art. 14).
Vale mencionar a relevância da Lei n. 7.492/86, que definiu uma série de crimes
contra o sistema financeiro nacional, aplicadas especialmente a operadores privados (“doleiros”), cuja participação é fundamental em grandes esquemas de corrupção. São vedadas a movimentação de valores paralelamente à contabilidade exigida pela legislação (art. 11) e a efetuação de operações de câmbio não autorizada
para promover evasão de divisas (art. 22). O relevante papel dos “doleiros” nos
escândalos de corrupção descobertos pela Operação Lava Jato ficou evidenciado
pelo volume de movimentações financeiras paralelas. O principal “doleiro” do país,
Dario Messer, chegou a movimentar, segundo o Ministério Público Federal, cerca
de 1,6 bilhão de dólares por meio de mais de 3 mil offshores, em 52 países246.
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Quanto às leis que favorecem os meios de investigação e obtenção de provas, merece destaque a Lei de Organizações Criminosas (Lei n. 12.850/2013), que instituiu
a colaboração premiada, prevendo a possibilidade de redução de até dois terços
da pena privativa de liberdade, a sua substituição por pena restritiva de direitos ou
a concessão de perdão judicial para acusados que efetivamente contribuírem para
a investigação ou processo criminal (art. 4º).
Entretanto, ainda que a Lei das Organizações Criminosas preveja apenas três tipos
de benefícios aos delatores - redução da pena privativa de liberdade em até 2/3,
substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e concessão de perdão judicial - , percebe-se que os acordos de colaboração premiada
ultrapassam a disposição legal, a partir da concessão de regimes de cumprimento
de pena diferenciados aos colaboradores, por exemplo247.
Ademais, é notório o esforço, até mesmo do Poder Executivo, em favorecer e tornar
atrativo o instituto da colaboração premiada. Por meio da Portaria n.º 157/2019, já
anulada por meio de Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF),
o Poder Executivo tentou restringir as visitas aos presos em presídios federais, de
maneira que o contato entre presos e familiares só se daria por meio de videoconferência ou parlatório, entretanto, a restrição não abarcava colaboradores248.
Ainda sobre a Lei n. 12.850/2013, outro apontamento deve ser feito. O ordenamento jurídico brasileiro prevê a possibilidade de celebração de acordo de colaboração premiada quando verificada participação do agente em uma 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 (art. 1º, § 1º, da Lei n. 12.850).
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Há que se dizer também que os acordos colaboração premiada passaram a ser criticados por supostamente violar cláusulas constitucionais como o direito de defesa,
ao prever a impossibilidade de o colaborador recorrer, o que entraria em conflito com
o artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, que garante o direito de ação e veda que
ameaça ou lesão a direitos sejam excluídos da apreciação do Poder Judiciário.
Na opinião de Guilherme Nucci, desembargador do Tribunal de Justiça de São
Paulo e professor de Direito Penal da PUC-SP, “é ‘lógico’ que essa cláusula viola uma garantia constitucional, e nenhuma lei ou contrato pode estabelecer uma
proibição desse tipo”249. Também é possível citar como exemplo os compromissos
de Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef, que vedam a impetração de habeas
corpus, tido como direito fundamental no artigo. 5º, LXVIII, da Constituição Federal.
Sobre a legislação anticorrupção no Brasil, Eduardo El Hage considera que o instituto da colaboração premiada é um dos principais fatores responsáveis pelo sucesso no combate à corrupção no país:
“Eu reputo três fatores principais. O primeiro seria a questão da introdução,
no direito brasileiro, do instituto da colaboração premiada, que já existia anteriormente, mas sem um desenho institucional que permitisse segurança aos
réus colaboradores. O réu poderia colaborar e ajudar nas investigações, mas
não tinha uma segurança de que ele teria uma pena reduzida e um benefício
que lhe permitisse valer a pena contar a verdade. Então, as colaborações
premiadas geraram um nível de insegurança muito grande nas organizações
criminosas... Antigamente era muito inseguro fazer negócios privados e contratos, porque os contratos eram rompidos e o governo poderia confiscar
sua poupança de um dia para a noite, e era um local muito seguro para cometer crimes, porque a impunidade era certa. Com a colaboração premiada
e também com a evolução institucional do Brasil, hoje em dia os negócios
são… um ambiente favorável e seguro, e cometer crimes tornou-se algo extremamente perigoso. Porque, quando você comete um crime no meio de
uma organização criminosa, se há o instituto da colaboração, você não tem
qualquer garantia que você vai sair impune daquele caso. Gera o dilema do
prisioneiro. E isso, para mim, tem sido uma diferença fundamental, talvez o
principal dos fatores entre os três. Ele também permite uma qualidade da
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prova muito grande. Quando você coloca alguém dentro do seio da organização criminosa para apontar indivíduos e provas e recuperar o produto
do crime, é algo totalmente diferente do que reunir elementos por meio de
terceiros e vigilâncias e elementos externos. Então, o caso já vem com uma
qualidade probatória muito, muito grande. É o sujeito devolvendo US$ 100
milhões e indicando onde o recurso está guardado, como é que ele se comunicou com outros indivíduos”250.
Além do instituto da colaboração premiada, a Lei de Organizações Criminosas
prevê também outras técnicas de investigação, como “II – captação ambiental de
sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos; III – ação controlada; IV – acesso
a registros de ligações telefônicas e telemáticas, a dados cadastrais constantes
de bancos de dados públicos ou privados e a informações eleitorais ou comerciais; V – interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas, nos termos
da legislação específica; VI – afastamento dos sigilos financeiro, bancário e fiscal,
nos termos da legislação específica; VII – infiltração, por policiais, em atividade
de investigação, na forma do art. 11; VIII – cooperação entre instituições e órgãos
federais, distritais, estaduais e municipais na busca de provas e informações de
interesse da investigação ou da instrução criminal”.
O conceito de ação controlada é dado pelo artigo 8º da Lei n. 12.850, sendo:
retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por
organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento
mais eficaz à formação de provas e obtenção de informações.
Cezar Roberto Bitencourt critica tal previsão sob o argumento de que ação controlada nada mais é que um flagrante preparado com o auxílio do Ministério Público,
situação de permissividade incompatível com as regras penais brasileiras. A técnica de investigação tratada ficou evidenciada no caso em que o empresário Joesley
Batista gravou conversa com o ex-presidente Michel Temer, com vistas a incriminá-lo enquanto chefe de organização criminosa251.

250

251

83

EL HAGE, Eduardo. História Oral da Lava Jato. Entrevista concedida a Matias Spektor, Michael Mohallem, Eduardo Achilles e Bruno
Brandão. Rio de Janeiro, 26 fev. 2019. No prelo.
“A delação da JBS e ação controlada travestida de flagrante provocado’. Conjur, 2017. Disponível em: <https://www.conjur.com.
br/2017-mai-23/cezar-bitencourt-acao-controlada-travestida-flagrante-provocado>. Acesso em: 23 out. 2019.

O sistema de justiça criminal e sua luta contra a corrupção na América Latina
Relatório sobre o Brasil

Capítulo IV:
Âmbito penal substantivo

Ainda quanto à legislação vigente sobre corrupção à responsabilização administrativa
e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, também está prevista na Lei n. 12.846, de 1 de agosto de 2013,
chamada de “Lei Anticorrupção”252. Por meio desta, a pessoa jurídica envolvida em
práticas de corrupção, independentemente da comprovação de culpa, pode ser punida com multa administrativa de até 20% de seu faturamento bruto, ou até 60 milhões
de reais, quando não for possível calcular tal faturamento. Outras punições previstas
são a suspensão ou interdição parcial de atividades, a dissolução compulsória da
pessoa jurídica e a proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações
ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público, pelo prazo mínimo de um e máximo de cinco
anos (art. 19). A Lei Anticorrupção também prevê a possibilidade de celebração de
acordos de leniência, por meio dos quais as pessoas jurídicas investigadas podem
contribuir com a investigação em troca de redução das sanções aplicáveis.
Cabe ressaltar que, diferentemente de países como Espanha, em que é possível a
responsabilização penal da pessoa jurídica, no Brasil, essa responsabilização só
pode ser feita no caso de crimes ambientais (arts. 3º e 4º da Lei n. 9.605/98253).
Desse modo, a Lei de Lavagem de Dinheiro, comumente utilizada nos casos de
corrupção, somente prevê a possibilidade de decretação de arresto e sequestro
de bens em face das pessoas jurídicas utilizadas para a prática de atos ilícitos.
O primeiro recai sobre o patrimônio lícito da pessoa jurídica, visando à reparação
dos danos causados pelas práticas de atos delituosos. O segundo, por sua vez,
recai sobre o patrimônio de origem ilícita, ou seja, sobre o produto do crime. Essas
ferramentas foram muito utilizadas pela Operação Lava Jato, principalmente, para
obtenção de valores visando ao ressarcimento dos danos causados ao erário.
Por fim, é notória a importância das seguintes leis no combate à corrupção: i) Lei n.
10.028/2000; ii) Lei n. 12.813; iii) Lei contra a Compra de Votos (Lei n. 9.840/1999);
iv) Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar n. 135/2010); v) Lei dos Partidos Políticos
(Lei n. 9.096/1995); vi) Lei n. 9.504/97; e vii) e Lei n. 12.846/2013.
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Ainda que o aparato normativo para a punição de crimes de corrupção tenha avançado, algumas lacunas ainda permanecem. De acordo com recente pesquisa, desde a entrada em vigor da Lei n. 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), apenas 14 dos 27
estados (contando o Distrito Federal) tinham regulamentado a norma254.

4.2 Penas
O processo penal255 é entendido como o procedimento que visa aferir a responsabilidade criminal do indivíduo com base na tutela jurisdicional. Em caso de atribuição da responsabilidade penal, no momento da sentença penal condenatória, o
juiz procede ao cálculo da pena conforme os critérios previstos em lei (“dosimetria
da pena”). As normas penais sancionatórias, seja no Código Penal256 ou nas leis
extravagantes, preveem penas em abstrato, ou seja, cominam a pena mínima e a
pena máxima, cabendo ao juiz aplicá-la ao caso concreto por meio da dosimetria,
em respeito àqueles parâmetros. São proibidas, pela Constituição Federal257 (art.
5º, XLVII), as penas: “a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos
do art. 84, XIX; b) de caráter perpétuo; c) de trabalhos forçados; d) de banimento;
e e) cruéis”.
Ademais, existem causas extintivas de punibilidade, ou seja, hipóteses em que a
sanção penal deixa de ser aplicada, previstas no art. 107 do Código Penal, sendo
elas: i) morte do agente; ii) anistia, graça ou indulto; iii) abolitio criminis258; iv) prescrição, decadência ou perempção; v) renúncia; vi) retratação; e vii) perdão judicial.
Entre as causas de extinção da punibilidade tratadas, merece destaque a prescrição. Um dos casos de maior notoriedade no combate à corrupção nos últimos
anos, o Trensalão, foi arquivado por prescrição, sendo julgado apenas administrativamente pela autarquia competente, o Cade, com a imposição de sanções como
a proibição de participação em licitações públicas realizadas pela Administração
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Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal e por entidades da Administração Indireta, pelo prazo de cinco anos259.
Durante a dosimetria, o juiz observa três etapas260: fixação da pena-base, análise
das atenuantes ou agravantes e análise das causas de diminuição ou de aumento
da pena (Código Penal, art. 68). A primeira etapa, qual seja, a fixação da pena-base, é regida pelo artigo 59 do Código Penal, que prevê que o juiz, preliminarmente,
tem a incumbência de valorar a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social,
a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do
crime, bem como o comportamento da vítima. Nesse momento, quanto mais negativas são as circunstâncias, mais a pena se aproxima do máximo em abstrato.
Fixada a pena-base, o julgador passa a avaliar as agravantes, previstas nos artigos
61 e 62, ambos do Código Penal, e atenuantes da pena, capituladas no artigo 65
do mesmo diploma legal. Entre as primeiras, podemos citar: reincidência, cometimento de crime por motivo fútil ou torpe, bem como emprego de veneno, fogo ou
tortura. Por sua vez, destacam-se entre as atenuantes: ser o agente menor de 21
(vinte e um) anos, na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença; ter desconhecimento da lei; e ter o agente cometido o crime por motivo de
relevante valor social ou moral. Na última fase da dosimetria, há a aplicação das
causas de aumento e diminuição, que incidem sobre o valor total calculado na segunda fase e podem ser encontradas dispersas no Código Penal ou em outras leis.
É importante mencionar que, no caso de concurso de pessoas, o artigo 29 do Código Penal preleciona: “Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas
penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade; § 1º – Se a participação
for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço; §
2º – Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á
aplicada a pena deste; essa pena será aumentada até metade, na hipótese de ter
sido previsível o resultado mais grave”.
Ainda que a pena fixada pelo juiz ultrapasse quarenta anos, esse é o limite estabelecido pela legislação para o cumprimento da pena privativa de liberdade (Código
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Penal, art. 75). Ainda nesse contexto, o quantum estabelecido é o principal fator
para a fixação do regime de cumprimento de pena (Código Penal, artigo 33). Em regra, a condenação em mais de oito anos de prisão implica no cmprimento de pena
inicialmente fechado. Quando superior a quatro anos e não superior a oito anos, o
regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto e, por sua vez, no caso
de condenação em até quatro anos de prisão, o regime será o aberto261.
De acordo com a Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/84)262, o condenado tem
direito a progressão após o cumprimento de um sexto da pena, se condenado por
crime comum, ou dois quintos e três quintos (para o reincidente), se condenado por
crime considerado hediondo ou equiparado. Além disso, deverá ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento; e, se condenado por crime contra a administração pública, a exemplo do crime de corrupção,
terá a progressão de regime condicionada à reparação do dano que causou, ou à
devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais.
Sobre o julgamento do escândalo do Mensalão, o ministro Dias Toffoli afirmou que
“as penas restritivas de liberdade que estão sendo impostas nesse processo não
têm parâmetros contemporâneos no Judiciário brasileiro” e que seria mais interessante, do ponto de vista da recuperação dos valores desviados, o estabelecimento
de multas mais expressivas263.
No âmbito da aplicação da pena, é imperioso mencionar o instituto da colaboração
premiada, amplamente utilizado no âmbito da Operação Lava Jato e, em menor escala, no escândalo do Mensalão, a partir dos acordos de colaboração de Lúcio Funaro264 e Maurício Marinho265. Conforme o § 1º do artigo 4º da Lei n. 12.850/2013266,
“em qualquer caso, a concessão do benefício levará em conta a personalidade
do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social
do fato criminoso e a eficácia da colaboração”. Verificada a eficácia do acordo de
261 “
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colaboração, poderá o juiz conceder o perdão judicial, reduzir em até dois terços a
pena privativa de liberdade ou substituí-la por pena restritiva de direitos.
4.3 Regulação legal de presunções
O direito brasileiro confere aos princípios um patamar de importância elevada no ordenamento jurídico. Como prova disso, a própria Constituição Federal, fonte normativa
de referência para toda a legislação extravagante, estabelece o princípio-garantia da
presunção de inocência, o qual preleciona que ninguém será considerado culpado
até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória (art. 5º, inciso LVII, CF/88)267.
Entende-se que ninguém poderá ter a liberdade restringida pela mera possibilidade
futura de condenação, independentemente do crime pelo qual esteja sendo acusado.
Existem requisitos específicos que devem ser preenchidos para que a prisão,, possa ser decretada. Dessa forma, a restrição de liberdade por meio da prisão, quando não fundada em razões de extrema necessidade, ligadas à tutela da efetividade
do processo e/ou da própria realização da jurisdição penal, é vedada268.
Nesse contexto, admitem-se apenas três modalidades de prisão antes do trânsito em julgado, sendo elas a prisão preventiva, a prisão temporária e a prisão em
flagrante, todas as hipóteses excepcionais de restrição de liberdade. A prisão em
flagrante , que pode ser efetuada por qualquer membro do povo e deve ser decretada por autoridade policial (art. 301 do Código do Processo Penal)269, é cabível
quando o agente é flagrado praticando infração penal, quando acaba de cometê-la
ou quando é perseguido em situação que faça presumir ser ele o autor da infração.
Cabe, ainda, prisão em flagrante quando o agente é encontrado logo depois do
delito, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o
autor (art. 302 do Código do Processo Penal).
Por sua vez, a prisão temporária, disciplinada pela Lei n. 7.960/89270, é justificada quando necessária ao sucesso de uma diligência, que pode incluir coleta de
provas. Por isso, sua duração máxima é de cinco dias, prorrogáveis, e pode ser
267
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decretada somente durante a investigação preliminar. Por fim, a prisão preventiva,
que não possui prazo limite, pode ser decretada quando atendidos o fumus comissi
delicti – existência de indícios de autoria e materialidade – e o periculum libertatis –
risco à efetividade processual (art. 311 do Código do Processo Penal).
A discussão sobre as barreiras ao cumprimento da pena no Brasil perpassa o debate em torno da prisão após condenação em segunda instância, isto é, quanto ao
momento em que o cumprimento da condenação criminal pode ser efetivamente
iniciado. No determinante julgamento do Habeas Corpus n.º 126.292, realizado em
2016271, o STF fixou o entendimento de que a execução provisória da pena, após
a condenação em segunda instância, seria possível. Todavia, a Corte, ao dar provimento às Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) 43, 44 e 54, em
2019272, modificou o entendimento anterior, determinando que o início do cumprimento da pena somente é possível após o trânsito em julgado da sentença penal
condenatória.
O ministro do STF, Luís Roberto Barroso, um dos defensores da “prisão em segunda instância”, argumenta que as questões de fato do processo, ou seja, as questões ligadas à prova, só podem ser discutidas nas duas primeiras instâncias, e não
nos tribunais superiores. Assim, o início do cumprimento de pena após o trânsito
em julgado, ou seja, após esgotadas as vias recursais nos tribunais superiores,
seria um “incentivo à infindável interposição de recursos protelatórios”273.
Além disso, nas palavras do ministro, o princípio da presunção não pode ser tratado
como uma regra absoluta: “Por ser um princípio, precisa ser ponderado com outros
princípios e valores constitucionais. Ponderar é atribuir pesos a diferentes normas.
Na medida em que o processo avança e se chega à condenação em 2º grau, o
interesse social na efetividade mínima do sistema penal adquire maior peso que a
presunção de inocência”274.
Ao contrário, os que desaprovam essa tese apontam que o artigo 5º, LVII, da CF
(“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal

271

“Pena pode ser cumprida após decisão de segunda instância, decide STF”. STF, 2016. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/
cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=310153>. Acesso em: 25 out. 2019.

272

“Supremo vota pela constitucionalidade da Constituição”. FGV 2019. Disponível em: <https://portal.fgv.br/artigos/supremo-vota-pelaconstitucionalidade-constituicao>. Acesso em 25 out. 2019.
“Leia o voto do ministro Barroso sobre prisão após segunda instância”. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2019-out-24/leiavoto-ministro-barroso-prisao-segunda-instancia>. Acesso em: 25 out. 2019.
Ibidem.

273

274

89

,

O sistema de justiça criminal e sua luta contra a corrupção na América Latina
Relatório sobre o Brasil

Capítulo IV:
Âmbito penal substantivo

condenatória”) é claro ao vedar a prisão antes do trânsito em julgado. Nas palavras
do Ministro Celso de Mello: “a presunção de inocência não se esvazia progressivamente, à medida em que se sucedem os graus de jurisdição, pois só deixa
de subsistir quando resultar configurado o trânsito em julgado da sentença penal condenatória”. Ademais, pontua que “a execução provisória (ou antecipada)
da sentença penal condenatória recorrível, por fundamentar-se, artificiosamente,
em uma antecipação ficta do trânsito em julgado, culmina por fazer prevalecer, de
modo indevido, um prematuro juízo de culpabilidade, frontalmente contrário ao que
prescreve o art. 5º, inciso LVII, da Constituição”275.
Na recente rediscussão do tema pelo STF, diversos advogados sustentaram oralmente sua posição contrária à prisão em segunda instância. Entre as falas a serem
rememoradas, ressalta-se a sustentação de Maurício Dieter, que enfatizou à Corte
que “direitos fundamentais não podem ser relativizados”276. Na mesma esteira, o
advogado Antonio Carlos de Almeida Castro apontou que o tema era de simples
resolução, visto que dizia respeito a “cumprir ou não a clareza de um termo constitucional”277.
É importante lembrar que a discussão sobre a prisão em segunda instância está
diretamente relacionada à Operação Lava Jato, dado que se argumenta que a vedação à prisão logo após a condenação em segunda instância constituiria uma das
barreiras ao combate à corrupção, ao favorecer a impunidade dos que possuem
um maior poder aquisitivo, levando em conta que estes, supostamente, teriam condições de interpor recursos protelatórios perante os tribunais superiores.
Comentando sobre o legado da Lava Jato, Eduardo El Hage elege a prisão em
segunda instância como tema de relevante importância:
“Mas, com relação a medidas legislativas, acredito eu que talvez a prisão em
segunda instância possa ser a mais revolucionária a ser aprovada no Congresso. Se houvesse a aprovação da Emenda Peluso, por exemplo, o debate estaria acabado e não precisaria nem sequer de discussão no Supremo
Tribunal Federal: após o julgamento de segunda instância, só são admitidas
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ações originárias e rescisórias dos seus julgados. Então, não é caso de recurso. Transita em julgado na segunda instância. Se você quiser entrar com uma
ação para rescindir aquele julgado, você usa aí, para chegar no STJ e no STF.
Mas ia restringir e a pessoa iria cumprir a pena de forma sequer imediata, quer
dizer, daqui a alguns anos. Quer dizer, se a gente conseguisse aprovar isso,
alguém que tivesse cometido um crime talvez fosse punido daqui a cinco ou
seis anos, o que é algo já muito distante, é algo que já gera uma sensação
de impunidade. A realidade brasileira é que a pessoa nunca vai ser punida. É
surreal. Se hoje, aqui, eu puxar uma arma e matar todo mundo nessa sala e for
à delegacia, eu vou falar: ‘Olha, eu sou primário, bons antecedentes, estou me
apresentando, tenho um emprego público, tenho residência fixa, qual é o risco
que eu apresento para a sociedade?’. Eu vou esperar, como o Pimenta Neves
fez. Isso não é nenhum caso de filme, um jornalista brasileiro fez isso: matou a
mulher; demorou três dias para fugir do flagrante; se apresentou na delegacia
e ficou aí solto. É surreal. Isso viola qualquer bom senso, qualquer noção de
justiça do cidadão médio. E se a gente conseguisse passar essa emenda, que
já é algo quase revolucionário para a realidade brasileira hoje em dia, a gente
talvez trouxesse a punição de um criminoso para talvez cinco ou seis anos,
que seria o prazo que demoraria para julgar isso em segunda instância”278.
Ainda tratando sobre a relação entre impunidade, prescrição e prisão em segunda
instância, João Gebran Neto comenta:
“Obviamente a questão comporta diversos pontos de vista, comporta uma discussão acadêmica, há desafios hermenêuticos que ensejam essa solução, e
isso é conhecido de todos. Há argumentos ponderáveis para todos os lados e
há que se respeitar isso de modo absoluto. Agora, o que se verifica na prática,
e nisso o ministro Luís Roberto Barroso é muito enfático e muito detalhista em
seus fundamentos, é que a execução após o trânsito em julgado não interessa
a uma sociedade democrática, não interessa a uma sociedade que é marcada pela impunidade. O estado de coisas em que chegamos no Brasil, seja
da criminalidade violenta, seja de criminalidade sofisticada, é decorrente da
impunidade. O Brasil é um país que demora para dar resposta penal aos seus
cidadãos. E, quando há demora da resposta penal, seja ela do crime mais
comum, seja de outro tipo de crime, o que nós temos é uma sensação, uma
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percepção, como destaca a Transparência Internacional, de impunidade, uma
percepção de que o Brasil é um país com grave corrupção, é uma percepção
de que nós não combatemos a corrupção, porque o nosso enforcement em
relação a isso é muito baixo, as pessoas que têm capacidade de contratar os
mais brilhantes escritórios de advocacia do Brasil fazem chegar seus recursos
ao segundo, ao terceiro e ao quarto grau de jurisdição”279.
Ainda no que se refere à análise legal das presunções, agora no que tange à atividade probatória, no âmbito do processo penal, tem-se que levar em consideração
que o juiz, como já apontado anteriormente neste relatório, deve se colocar numa
posição equidistante das partes para que possa promover um julgamento imparcial
e justo. É condição basilar imposta pela Constituição Federal que o sistema a ser
seguido nos processos criminais seja o acusatório280.
Além disso, compreende-se, nos termos do art. 157 do mesmo Código, serem inadmissíveis as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais, e as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado
o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser
obtidas por uma fonte independente das primeiras; considerando-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos, próprios da investigação ou
instrução criminal, é capaz de conduzir ao fato objeto da prova. Por fim, preclusa a
decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, esta será inutilizada
por decisão judicial, facultado às partes acompanhar o incidente281.
Ao falar sobre a Operação Lava Jato, o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes ponderou que a Força-Tarefa se valeu de uma “máquina de provas
ilícitas”282 para enganar o Poder Judiciário e o próprio Supremo Tribunal Federal,
chegando a comparar os métodos da Operação às milícias. Ademais, pontuou
que “o magistrado imparcial é aquele que busca nas provas a verdade dos fatos,
com objetividade e fundamento, mantendo ao longo de todo o processo uma
distância equivalente das partes, e evita todo o tipo de comportamento que possa refletir favoritismo, predisposição ou preconceito”. E, por fim, que o Ministério
Público Federal “utilizou sistematicamente contatos informais com autoridades na
279
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Suíça e em Mônaco, para obter provas ilícitas com o objetivo de prender alvos
considerados prioritários”283.
Com relação ao onus probandi, pode-se afirmar que, no processo penal brasileiro,
cabe ao acusador, ou seja, ao Ministério Público, provar a autoria e materialidade
do crime que imputa ao réu, sob a égide do princípio da presunção de inocência
Além disso, não há que se falar em inversão do ônus da prova criminal, pela inexistência de previsão legal e jurisprudencial para tanto284.
Durante o julgamento do Mensalão, diversos advogados de defesa, entre eles, o
advogado Alberto Zacharias Toron, criticaram a flexibilização das garantias penais. O referido advogado sustentou que “os ministros caminham numa linha de
profunda flexibilização, tanto do Direito Penal quanto do processo penal, afastando garantias que são caríssimas à própria democracia”. Ao comentar sobre a atribuição, pelo ministro Luiz Fux, do mesmo valor probatório às provas produzidas
em uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito), procedimento não judicial, e as
provas produzidas no processo penal, o mesmo advogado disse que “Ele (Fux)
também faz muito a inversão do ônus da prova, chamando o acusado a provar o
álibi, mas em momento nenhum falou do ônus da prova de quem acusa (Ministério
Público Federal)”285.
Duas teorias trabalhadas pela doutrina brasileira são importantes na investigação
das presunções legais relacionadas aos crimes de corrupção: a teoria do domínio do
fato286 e a teoria da cegueira deliberada287. A primeira diz respeito ao indivíduo que
coordena a ação criminosa, sem praticá-la diretamente, comandando seus subordinados para que o façam; pela jurisprudência brasileira, esta pessoa não será considerada mero partícipe, mas sim verdadeira autora da conduta delituosa praticada. A
segunda teoria diz respeito ao fato de o agente de um crime praticá-lo com desconhecimento intencional ou construído, com o intuito de se exculpar sob a argumentação de que simplesmente não conhecia dos fatos envolvidos; à luz da jurisprudência,
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este indivíduo será considerado culpado sem atenuações se, podendo e devendo
conhecer dos fatos, tiver arbitrariamente optado por um suposto desconhecimento.
No julgamento do Mensalão, o Supremo Tribunal Federal utilizou, pela primeira
vez, a teoria da cegueira deliberada288, condenando réus que se mantiveram em
estado de ignorância em relação à natureza ilícita de seus atos. O ministro Joaquim Barbosa, ao analisar o delito de lavagem de dinheiro, por exemplo, considerou o dolo eventual para imputar o delito àqueles que supunham que o dinheiro
teria origem ilícita e assumiram o risco de estar lavando dinheiro, ainda que sem
intenção direta. Por sua vez, a teoria do domínio do fato também foi aplicada no
julgamento do Mensalão289, bem como vem sendo aplicada em diversos casos
da Lava Jato. Três executivos da empreiteira Camargo Corrêa foram condenados
com base na teoria do domínio do fato, são eles, Dalton Avancini, Eduardo Leite e
João Auler. O Ministério Público afirmou que, nesses casos, tais réus teriam a responsabilidade de dirigentes por conduzir a empresa durante o período do maior
escândalo da Petrobras290.
4.4 Regras de prescrição da ação penal
Nas palavras de Cezar Roberto Bitencourt, prescrição é “a perda do direito de
punir do Estado, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado”291. Desse modo, a prescrição é tida como uma
das causas extintivas de punibilidade (artigo 107, do Código Penal)292 e pode ser
classificada em dois tipos: prescrição da pretensão punitiva (em abstrato e em
concreto) e prescrição da pretensão executória. De acordo com o já mencionado
autor, a classificação exposta decorre da distinção entre ius puniendi e ius punitionis: “com o trânsito em julgado da decisão condenatória, o ius puniendi transforma-se em ius punitionis, isto é, a pretensão punitiva converte-se em pretensão
executória”.
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4.4.1 Prescrição da pretensão punitiva293
É aplicada antes do trânsito em julgado de uma condenação em um processo criminal. Os parâmetros utilizados como base de cálculo do prazo prescricional são a
pena em abstrato e a pena em concreto.
4.4.1.1 Prescrição da pretensão punitiva em abstrato
A prescrição da pretensão punitiva em abstrato, comumente chamada de prescrição da ação, é entendida como a perda, por parte do Estado, da prerrogativa de
aplicar a sanção abstrata, prevista em lei, ao caso concreto. Tal espécie é regulada
pelos artigos 109 e 111 do Código Penal. Nesse contexto, ainda que o indivíduo
tenha praticado o fato delituoso, não poderá ter sua responsabilidade criminal apurada pelo Poder Judiciário, caso haja excessiva demora estatal na apuração do
delito desde o marco inicial.
Sendo assim, em termos gerais, os delitos prescrevem: a) em 20 (vinte) anos, se o
máximo da pena em abstrato é superior a 12 (doze); b) em 16 (dezesseis) anos, se
o máximo da pena em abstrato é superior a 8 (oito) anos e não excede a 12 (doze);
c) em 12 (doze) anos, se o máximo da pena em abstrato é superior a 4 (quatro) anos
e não excede a 8 (oito); d) em 8 (oito) anos, se o máximo da pena em abstrato é
superior a 2 (dois) anos e não excede a 4 (quatro); e) em (quatro) anos, se o máximo
da pena em abstrato é igual ou maior a 1 (um) ano e não excede a 2 (dois); f) em 3
(três) anos, se o máximo da pena em abstrato é inferior a 1 (um) ano.
O termo inicial, ou seja, a data em que começa a correr o prazo para prescrição da
pretensão punitiva, é contado: a) do dia em que o crime se consumou; b) no caso
de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa; c) nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência; d) nos de bigamia e nos de falsificação
ou alteração de assentamentos do registro civil, da data em que o fato se tornou conhecido. Ademais, o reconhecimento dessa espécie de prescrição possui os mesmos efeitos de uma sentença penal absolutória, não gerando maus antecedentes.
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4.4.1.2 Prescrição da pretensão punitiva em concreto
Trata-se de uma espécie de prescrição da pretensão punitiva guiada pela pena em
concreto, aquela pena imposta em ação penal que já tenha transitado em julgado
para o Ministério Público. Isso porque a pena, mediante ausência de recurso da
acusação, não pode ser aumentada, em razão da vedação da reformatio in pejus,
estabelecida pelo artigo 617, do Código de Processo Penal, “O tribunal, câmara ou
turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos arts. 383, 386 e 387, no que for
aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença”. Nessa linha, a prescrição punitiva em concreto leva em
conta a pena efetivamente aplicada.
A prescrição da pretensão penal em concreto após a condenação é aplicada em
duas situações, prescrição retroativa e prescrição intercorrente ou superveniente.
Na prescrição retroativa, a pena será utilizada para a verificação da prescrição
em dois lapsos temporais, entre o crime e o recebimento da denúncia (artigo 117,
I, do Código Penal) e entre o recebimento da denúncia e a data da condenação.
Com o advento da lei n. 12.234/2010294, o reconhecimento da prescrição entre o
crime e o recebimento da denúncia foi vedado para crimes praticados depois da
vigência da lei.
Por sua vez, a prescrição superveniente ou intercorrente, positivada no artigo 110,
§1º do Código Penal, regula a prescrição em momento posterior à sentença, quando a defesa ou acusação oferece recurso para que o processo seja revisto.
4.4.2 Prescrição da pretensão executória
A prescrição da pretensão executória é aplicada depois do trânsito em julgado da
ação penal, regulada pelo artigo 109, do Código Penal, é marcada pela utilização
da pena em concreto. Importante mencionar que, caso o executado já tenha cumprido parte da pena, somente o restante desta será considerada para efeitos de
cálculo prescricional (Código Penal, artigo 113). Ademais, diferentemente da prescrição da pretensão punitiva, a prescrição da pretensão executória leva em consi-
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deração a reincidência, vide Súmula 220 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)295 e
artigo 110 do Código Penal.
O Código Penal, em seu artigo 115, estabelece uma contagem diferenciada de prazos quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na
data da sentença, maior de 70 (setenta) anos. Destaca-se que, segundo pesquisa
realizada pela Fundação Getúlio Vargas, de 404 ações penais, concluídas entre
2011 e março de 2016, no Supremo Tribunal Federal (STF), 276 prescreveram ou
foram para instâncias inferiores porque a autoridade deixou o cargo296. Infere-se
que a condenação ocorreu apenas em 0,74% dos casos. O número é alarmante,
levando em conta que o Supremo Tribunal Federal era o tribunal competente para
processar e julgar aqueles que possuem foro por prerrogativa de função, em virtude da ocupação dos mais altos cargos da política brasileira.
A questão do foro privilegiado, por sua vez, suscita o debate acerca do paradigma
da impunidade no país. Sobre o tema, se posiciona Eduardo El Hage:
“Acredito que maior impunidade do que a que havia nos tribunais superiores é
impossível. Não dá para piorar o que não existia. A gente nunca viu ninguém
ser condenado nos tribunais regionais, STJ, STF, salvo raríssimas e raríssimas e
raríssimas e raríssimas exceções. Espero eu que isso agora mude, e acho que
a gente está entrando em uma nova fase do sistema judicial brasileiro. Acho que
pior do que está não vai ficar. A tendência é restringir cada vez mais o foro, uma
vez que fica cada vez mais demonstrado que não é a vocação do Supremo
Tribunal Federal analisar habeas corpus do Brasil inteiro, de todos os casos criminais. Isso só existe no Brasil, de alguém só poder ir para a cadeia depois que
esgotados um milhão de recursos, inclusive de um ministro do Supremo Tribunal
Federal analisar o caso do roubo à lanchonete lá do interior de algum estado da
federação. Isso não faz o menor sentido. Na prática, não funciona. Isso está mais
que demonstrado. Acho que é mais uma questão de saber em quanto tempo
nós vamos conseguir mudar institucionalmente, via alterações legislativas, via
Congresso, via esse amadurecimento democrático. É uma questão de tempo.
A tendência está aí e agora é aguardar quanto tempo isso vai demorar. A gente
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pode ficar padecendo durante alguns anos ou décadas ou virar isso de fato e
mudar essa página do nosso país. Mas a situação atual é grotesca”297.
O STF, a partir de 2018, passou a adotar o entendimento de que o foro por prerrogativa de função permanece apenas para crimes cometidos por parlamentares no
exercício do mandato e que tenham relação com a atividade legislativa. Perguntado
sobre o impacto da decisão, Eduardo El Hage entende que:
“Nós ainda não tivemos uma noção exata do impacto que isso vai causar, uma
vez que os processos ainda não começaram a descer para a primeira instância. A gente vislumbra uma velocidade muito diferente na primeira instância,
nas cortes superiores. Os processos demoram meses para serem remetidos
para outras instâncias. Recentemente, houve a primeira condenação da Lava
Jato no Supremo. Demorou oito meses para o acórdão ser publicado, o que é
surreal. Há colaborações nossas que já foram homologadas e até hoje a gente
não viu nenhum tipo de anexo, como a do Renato Pereira, que está até hoje
no bojo do Supremo Tribunal Federal, sem nenhuma notícia de que isso vai vir
para a primeira instância – sendo que o governo Cabral acabou em 2014 e ele
aponta fatos daí para trás, e a colaboração está há mais de dois anos para ser
homologada e enviada à primeira instância. A gente está cuidando de provas
que são facilmente dissipadas, como registros eletrônicos em computador e
celulares. Isso pode causar o sucesso ou a falha de uma investigação”298.
Vale mencionar que a Constituição Federal dispensou um tratamento diferente
àqueles delitos que se destacam pela reprovabilidade. Em seu art. 5º, incisos XLII e
XLIV a Constituição positivou que são imprescritíveis os crimes de racismo e ação
de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. Assim,
tais crimes podem ser julgados a qualquer tempo, independentemente da data em
que forem cometidos. Atualmente, não existe um tratamento diferenciado para os
delitos de corrupção no que se refere às regras de prescrição.
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5. Investigação

5.1 Ferramentas de investigação em matéria de corrupção
Entre os órgãos que efetuam a investigação preliminar penal no Brasil estão as Polícias Judiciárias (Federal e Civil) e o Ministério Público. A delimitação de suas atribuições é o motivo de tensões interinstitucionais que dificultam a colaboração entre
tais instituições. Prova disso é que uma das grandes pautas objeto de disputa nas
reformas processuais penais é a de que a investigação criminal caberia somente
às Polícias Judiciárias299.
A delimitação das atribuições das Polícias Judiciárias e do Ministério Público durante a investigação preliminar tomou ainda mais forma quando o STF decidiu, em
2015, que o Ministério Público pode conduzir investigações em casos criminais,
por meio de Procedimento Investigatório Criminal (PIC)300. Essa decisão pacificou
a divergência jurisprudencial sobre a legitimidade do poder investigatório criminal
do Ministério Público301.
Na ocasião, o ministro Marco Aurélio, desfavorável à atribuição investigatória do
Ministério Público, ressaltou: “O que se mostra inconcebível é um membro do Ministério Público colocar uma estrela no peito, armar-se e investigar. Sendo o titular da
ação penal, terá a tendência de utilizar apenas as provas que lhe servem, desprezando as demais e, por óbvio, prejudicando o contraditório”. Asseverou, ainda, que
o artigo 144 da Constituição Federal é claro ao estabelecer que incumbe às Polícias
Judiciárias, de forma exclusiva, realizar investigações criminais302.
Por sua vez, a ministra Rosa Weber, que votou favoravelmente à atribuição investigatória ministerial, pontuou que: “Reconhecer o poder de investigação do Ministério
Público em nada afeta as atribuições da polícia e não representa qualquer diminui-
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ção do papel relevantíssimo por ela conduzida. As melhores investigações decorrem de atuação conjunta, um contribuindo para atividade do outro”. Para Weber, outros órgãos que não a Polícia Judiciária já realizavam a investigação criminal, como
a Controladoria Geral da União (CGU) e o Tribunal de Contas da União (TCU)303.
Outro exemplo dessa disputa pôde ser notado no episódio, ocorrido em 2016, em
que o ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot promoveu Ação Direta de
Inconstitucionalidade n. 5508, perante o STF, requerendo a proibição de realização,
pela PF, de acordos de colaboração premiada sem a participação do Ministério
Público, o que já ocorria na Operação Lava Jato304. Posteriormente, em 2018, a ADI
foi levada a julgamento, oportunidade em que o STF considerou constitucional a
possibilidade de delegados de polícia realizarem acordos de colaboração premiada na fase do inquérito policial305.
Com relação aos processos criminais, ligados aos casos de corrupção, nota-se a
utilização frequente da ferramenta de colaboração premiada, sobretudo quando
se analisam os casos da Operação Lava Jato. Cabe ressaltar que colaboração
premiada e whistleblowing não se confundem. Enquanto o primeiro diz respeito ao
instrumento em que o acusado de um processo criminal abre mão do seu direito ao
silêncio para obtenção de benefícios/atenuações penais, o segundo trata de uma
pessoa não ligada ao crime denunciado, que de boa-fé traz à tona informações que
servirão à persecução criminal (persecutio criminis)306.
No que tange ao anonimato e à proteção de denunciantes/testemunhas, pode-se
afirmar que muito ainda precisa ser feito para garantir a segurança dos denunciantes de irregularidades e, potencialmente, incentivá-los a fornecer informações.
Entre as medidas inicialmente tomadas nesse sentido, nota-se que as instituições
de persecução penal possuem espaço preparado, físico e/ou virtual, no qual os
cidadãos podem prestar informações ao Estado, tendo seus dados pessoais preservados, como a Sala de Atendimento ao Cidadão (SAC) do MPF, instituída pela
Portaria PGR/MPF n. 412, de 5 de julho de 2013307.
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A SAC-MPF é responsável, por exemplo, pelo recebimento de representações (“denúncias”) ou notícias de irregularidades, que podem estar relacionadas a casos de
corrupção, desvio de verbas públicas, compra de votos, irregularidades eleitorais
etc. Além disso, tem-se também o Guia para a Utilização do Sistema Interamericano de Direitos Humanos na Proteção de Denunciantes de Atos de Corrupção308,
lançado pela Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça (SNJ/MJ). O
Guia traz obrigações internacionais a serem adotadas pelos Estados de modo a
impedir represálias e protejam denunciantes.
Impende salientar que a denúncia anônima, por si só, não serve como fundamento
único para a instauração do Inquérito Policial. No entanto, permite que diligências
preliminares possam ser iniciadas com o intuito de se verificar a verossimilhança
dos fatos narrados. Verificados os indícios, instaura-se inquérito policial para a coleta de mais elementos informativos, momento em que o Ministério Público pode
requisitar diversas medidas cautelares, como quebra de sigilo telefônico, telemático
e bancário, entre outros.
Há que se falar, ainda, da recente edição da Lei n. 13.608, de 10 de janeiro de
2018309, que dispõe sobre o serviço telefônico de recebimento de denúncias e sobre recompensa por informações que auxiliem nas investigações policiais. A mesma lei altera o artigo 4º da Lei n. 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, para prover
recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para esses fins.
A participação da vítima ou de terceiros no processo criminal é restrita, haja vista
que estes só podem atuar diretamente na causa nos casos de ação privada, ação
penal privada subsidiária da pública ou como assistentes de acusação. Na primeira
se tem como titular, em regra, o ofendido, nos termos do art. 100, § 2º, do CP, e,
excepcionalmente, o seu representante legal, na falta de capacidade da vítima (§
3º do art. 100 do CP). Assim, pode o ofendido e/ou seu representante legal postular
a responsabilização do autor mediante queixa-crime.
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“Guia para o uso do sistema interamericano de direitos humanos na proteção de denunciantes de atos de corrupção”. Disponível
em:
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Por sua vez, a ação penal subsidiária da pública é cabível no caso de inércia injustificada do Ministério Público em dar início ação penal pública, da qual é titular, oportunidade em que o particular pode ingressar com uma queixa (art. 5º, LIX, CF). Por
fim, pode o particular atuar como assistente de acusação, ao auxiliar o Ministério
Público no decorrer da ação penal pública (art. 268 do Código do Processo Penal).
Com base nessas informações, pode-se passar à análise das medidas intrusivas
de investigação, principalmente da interceptação telefônica e da quebra do sigilo
bancário. A Constituição Federal310, em seu artigo 5º, inciso XII, dispõe que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das
comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses
e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução
processual penal.
Nesse sentido, o STF já se manifestou sobre a matéria, afirmando que o sigilo da
comunicação de dados por meios telemáticos, assim como os demais direitos individuais relacionados às medidas intrusivas, não é absoluto (Recurso Ordinário
em Habeas Corpus n. 132.115)311. No que diz respeito à quebra de sigilo bancário,
impende ressaltar as normas dispostas nas leis complementares n. 104312 e 105313,
ambas de 2001, que, entre outras medidas, dispõem sobre o sigilo das operações
de instituições financeiras.
Acerca dos agentes secretos, a legislação brasileira segue o que é disposto na
maior parte das legislações dos países ocidentais. Cite-se inclusive que práticas
abusivas adotadas pelos agentes não serão toleradas, mormente se agirem na qualidade de agente provocador, podendo acarretar nulidade da prova. Portanto, é de
se considerar que o agente infiltrado é um importante meio de obtenção de prova,
e, se usado com eficiência, pode relegar outros meios, como, por exemplo, a colaboração premiada, para segundo plano, prescindindo da sua utilização em um
primeiro momento314.
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constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 29 jul. 2019.
“2ª Turma confirma validade de interceptação de dados telemáticos em investigação criminal”. STF, 2018. Disponível em: <http://www.
stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=368918>. Acesso em: 11 nov. 2019.
BRASIL. Lei complementar n. 104, de 10 de janeiro de 2001. Altera dispositivos da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código
Tributário Nacional. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp104.htm>. Acesso em: 5 nov. 2019.
BRASIL. Lei complementar n. 105, de 10 de janeiro de 2001. Dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras e dá outras
providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp105.htm>. Acesso em: 5 nov. 2019.
“Os limites para uso de agentes infiltrados nas investigações”. Jota, 2016. Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/
artigos/reflexoes-sobre-o-agente-infiltrado-09062016>. Acesso em: 25 jul. 2019.

103

O sistema de justiça criminal e sua luta contra a corrupção na América Latina
Relatório sobre o Brasil

Capítulo V:
Âmbito processual

Por fim, sobre outras ferramentas de investigação amplamente empregadas, por
exemplo, pela Operação Lava Jato, destacam-se as conduções coercitivas, ato em
que o magistrado determina que a polícia conduza um investigado/réu para fins
de interrogatório. Em 2018, o STF decidiu, todavia, pela inconstitucionalidade do
instrumento, sob o argumento de que a condução constitui uma ofensa à liberdade
e à dignidade do investigado, além de ferir o princípio constitucional da presunção
de inocência. Até junho de 2018, a Operação Lava Jato havia utilizado a ferramenta
por, pelo menos, 227 vezes315.
Há que se pontuar que a coleta de elementos informativos durante a fase de investigação preliminar, no caso brasileiro, por vezes conta com a participação de
outras instituições, para além do Ministério Público e da Polícia Judiciária. A Receita
Federal e o Coaf exercem papel fundamental na investigação de casos de corrupção, por meio do repasse de informações acerca de movimentações financeiras
suspeitas e de análises patrimoniais.
Em que pese a importância da cooperação interinstitucional para a investigação de
crimes de corrupção, o STF, por meio de decisão do ministro Dias Toffoli no Recurso Extraordinário (RE) 1055941 em julho, com repercussão geral reconhecida, determinou a suspensão de todas as investigações com dados do Coaf e da Receita
Federal que estivessem sendo realizadas sem autorização judicial e para fins penais316. Contudo, a questão foi pautada em plenário, e por nove votos a dois, o STF
decidiu pela autorização do compartilhamento de informações fiscais e bancárias
pela Receita Federal com o Ministério Público e as polícias sem o aval judicial317.
Sobre o tema, o ex-presidente do Coaf, Roberto Leonel, declarou, em workshop
organizado no contexto desta pesquisa na FGV Direito Rio, que;
“a decisão de Toffoli e outros demonstra falta de conhecimento no tema,
tanto do ponto de vista operacional (do que ocorre no dia a dia do trabalho)
quanto legal. [...] A questão é: a Receita só pode encaminhar para o MP
dados globais? Essa discussão não veio nesse vetor, mas no vetor original
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somente. Agora, quando a Receita está fiscalizando determinado contribuinte, não se tem que fixar num dado global, mas naquele fato específico que
foi identificado em relação a ele, que pode nem ser movimentação financeira
incompatível, mas variação patrimonial a descoberto por um bem outro que
ele tenha comprado e não declarado, que de repente não tem nada a ver
com sigilo bancário. Acho uma questão importante de se destacar porque
ficou bem confuso, e continua bem confuso, em relação ao voto”318.
Com relação ao mérito da questão, a suposta violação ao direito à privacidade,
Leonel diz:
“Está bem claro na LC 105 que o sigilo se transferiu da instituição financeira
para a Receita e se transformou de sigilo bancário em sigilo fiscal, e este
deve ser mantido pela Receita, muitas vezes trocando informações com o
próprio investigado, então ele sabe que aqueles dados estão sendo utilizados, e este dado de sigilo fiscal eventualmente pode sem compartilhado com
o MP, e a própria LC libera esse tipo de situação quando diz que não é vedada a divulgação ao MP de informações relativas a representações fiscais
para fins penais; outro artigo da LC 104 que altera o CTN deixa bem claro
que aqueles dados que vão com a representação para o MP não é vedada a
sua divulgação ao MP, então não sei onde que se encaixou essa situação de
discussão de dados globais. O que muda um pouquinho em relação ao Coaf.
[...] A Receita trabalha com administração tributária, recebe dados globais de
movimentação financeira sem nenhuma especificidade de origem-destino
a sinal de alerta etc., simplesmente valores globais. O Coaf parte de dois
tipos de comunicações que vêm dos entes obrigados, entre eles, instituições
financeiras, o ente obrigado a instituições financeiras obedece às normas
do BC, que é o seu regulador, e com base nesta regra e eventualmente com
base em análise de riscos e suspensão, de sistemas de inteligência artificial
e sistemas de dados e compliance do Banco, determina em alguns momentos que seu cliente está fazendo uma operação suspeita. Essa comunicação
de operação suspeita, com base no artigo 2º, § 6º, da LC 105, o Coaf recebe
essas comunicações, além das automáticas que nós costumamos falar que
são as em espécie, que não possuem nenhuma característica discutida ou
analisada de suspeição, mas são automáticas”319.
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Ibidem.
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A consequência da decisão seria a inviabilização do sistema, alerta o ex-presidente do Coaf: “Se você tem informações que são úteis e estão no sistema do
Coaf e este não pode compartilhar até que o MP acione o Poder Judiciário para
requisitar aquela informação, ele não vai requisitar se ele não sabe que tem um
input daquela informação; é praticamente um sistema que fica totalmente travado
na prática”320.
Nesse contexto, o principal órgão internacional de prevenção à lavagem de dinheiro, o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (Gafi), demonstrou preocupação com a decisão monocrática do
ministro Dias Toffoli321. O presidente do órgão, Xiangmin Liu, pontuou que “esta
decisão provisória da corte limita a habilidade das autoridades brasileiras de usar
a inteligência financeira em investigações criminais, investigações de lavagem de
dinheiro, de crimes financeiros, assim como de corrupção”.
No caso Trensalão, houve uma contribuição essencial do Cade para as investigações. Ressalta-se que o Guia de Leniência do Cade prevê a notificação do Ministério Público, em caso de práticas ilegais; no entanto, os acordos firmados com o
Cade só diziam respeito à via administrativa, uma vez que este não possui competência para aplicar sanções criminais322.
Como já exposto, as investigações sobre as irregularidades nas licitações dos trens
do metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) foram iniciadas
com base num acordo de leniência celebrado em 2013 entre o Cade e a Siemens323.
Quanto à efetividade desses instrumentos, os acordos firmados pelo Cade foram
determinantes para a condenação administrativa (em um valor acima da média de
outros casos do Cade). Contudo, ainda que com o esforço do órgão do Poder Executivo, o caso foi arquivado no âmbito do Poder Judiciário, em virtude de prescrição324.
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No que diz respeito ao Mensalão, é importante considerar que as investigações do
caso tiveram início com a CPMI dos Correios. Em seguida, foi iniciada, em paralelo,
a CPMI do Mensalão, que necessitava das provas produzidas no âmbito da CPMI
dos Correios. No entanto, os documentos solicitados à CPMI dos Correios pelo
presidente da CPMI do Mensalão, o senador Amir Lando (PMDB-RO), não foram
entregues. Também foram solicitados pelo vice-presidente da CPI do Mensalão, o
deputado Paulo Pimenta (PT-RS), os documentos que estavam sob a responsabilidade do STF, os quais foram entregues325.
À época em que o escândalo do Mensalão foi denunciado pelo deputado Roberto
Jefferson (PTB-RJ), a colaboração premiada ocorria nos termos da Lei n. 9.034/95
(revogada pela Lei n. 12.850/2013)326. Maurício Marinho327, ex-funcionário dos Correios que aparece negociando propina no vídeo que deu início às investigações,
teve suas penalidades reduzidas e, em troca, auxiliou o Ministério Público nas investigações. Também realizou acordo de colaboração premiada o operador de
mercado financeiro Lúcio Bolonha Funaro328, que denunciou a cúpula dos partidos
do PT e PR, no mesmo caso.
5.2 Barreiras à obtenção de provas
Um dos princípios que se destacam no ordenamento jurídico brasileiro, segundo
Aury Lopes Júnior329, é o da garantia da jurisdição, definido como “o direito de ser
julgado com base na prova produzida no processo, em contraditório e perante o
juiz natural, com todas as garantias”. A Constituição Federal330 estabelece o princípio da presunção de inocência, positivado no artigo 5º, LVII, marcado por uma
dimensão doutrinária interna, a qual prevê que a carga da prova está nas mãos do
acusador, não havendo distribuição de cargas probatórias entre as partes, e por
uma dimensão doutrinária externa, que veda a estigmatização do acusado.
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O sistema de valoração de provas adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro é
o do livre convencimento motivado ou persuasão racional. Tal modelo está previsto
no artigo 155 do Código de Processo Penal331 e não estabelece regras objetivas
sobre apreciação de provas. Dessa forma, o valor e o prestígio de cada prova são
determinados pelo juiz, que deverá motivar a sua decisão para evitar qualquer tipo
de decisionismo. A Constituição atribui grande valor, nessa esteira, ao princípio do
contraditório e da ampla defesa, uma vez que é direito do acusado ser informado
de todos os atos probatórios, bem como participar e se defender de todos eles
(Constituição Federal, artigo 5º, LV).
As provas diferenciam-se dos elementos de informação colhidos ao longo da investigação preliminar. Enquanto as provas são produzidas ao longo da ação penal,
sobre o crivo dos princípios constitucionais, o inquérito policial, principal espécie
de investigação preliminar, é considerado inquisitorial pela maior parte da doutrina
brasileira. Por isso, o Código de Processo Penal estabelece que o juiz não pode
levar apenas os elementos informativos em consideração ao prolatar a sentença,
conforme preleciona o artigo 155.
Ainda que a produção de provas, sob o crivo do contraditório, seja condição para
a atribuição de responsabilidade penal individual, na Operação Lava Jato, muito
se discutiu sobre a utilização de elementos indiciários para a condenação de réus,
sob a alegação de que crimes complexos não possibilitam o encontro de provas
“cabais”. É emblemática, nesse contexto, a fala do procurador da República Henrique Pozzobon, integrante da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, ao dizer, sobre
o caso Lula, que:
Precisamos dizer desde já que, em se tratando da lavagem de dinheiro, ou
seja, em se tratando de uma tentativa de manter as aparências de licitude,
não teremos aqui provas cabais de que Lula é o efetivo proprietário no papel
do apartamento, pois justamente o fato de ele não figurar como proprietário
do Tríplex, da cobertura em Guarujá é uma forma de ocultação, dissimulação
da verdadeira propriedade332.
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O impacto que esses elementos indiciários podem ter sobre a opinião pública
e, principalmente, sobre a tomada de decisão faz com que seja necessário, em
especial quando se trata das decisões obtidas a partir de vazamentos, questionar as possíveis motivações dos atores responsáveis pelo fornecimento de tais
informações.
Além dos elementos indiciários e dos ataques às autoridades, outra questão enfrentada pelas investigações, durante a coleta de elementos informativos e a produção
de provas, é a mitigação de direitos individuais, como o direito à privacidade. No caso
do Mensalão, por exemplo, pela primeira vez na história, a Receita Federal abriu auditorias fiscais para verificar a contabilidade dos partidos políticos PT, PP, PL e PTB,
visando à descoberta de indícios de caixa dois333. No mesmo caso, a CPI aprovou a
quebra de sigilo das movimentações financeiras e das aplicações de três dos maiores fundos de pensão do país – Funcef, Petros e Geap – no Banco Rural e no BMG334.
Quanto à limitação temporal do Inquérito Policial, ainda que a legislação preveja
dez dias, no caso de indiciado preso, ou de trinta dias no caso de não existir prisão cautelar (Código de Processo Penal, art. 10), os inquéritos muitas vezes se
perpetuam durante anos no sistema judicial brasileiro. A demora na investigação
é autorizada pelo disposto no artigo 10, § 3º, do Código de Processo Penal, uma
vez que, considerado complexo o caso, o prazo de trinta dias pode ser prorrogado
a critério do juiz. Dessa forma, o inquérito policial pode ser prorrogado por tempo
indeterminado. Diante disso, a infinitude do inquérito policial é enquadrada, para
Aury Lopes Jr.335, como uma violação do direito fundamental de ser julgado em um
prazo razoável, previsto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.
Um dos princípios que norteiam a atividade probatória durante a ação penal é a vedação das provas obtidas por meios ilícitos, positivada no artigo 5º, LVI, da Constituição Federal. São entendidas como provas ilícitas aquelas obtidas em violação às
normas constitucionais ou legais. Nesse contexto, é importante distinguir as provas
ilegais, ilegítimas e ilícitas. As provas ilegais são gêneros do qual fazem parte as
provas ilegítimas e as provas ilícitas. As provas ilícitas são marcadas pela violação
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de uma regra de direito material, enquanto as provas ilegítimas são marcadas pela
violação do direito processual penal.
Para além das limitações previstas na Constituição e nas leis extravagantes, também existem obstáculos práticos para a obtenção de provas, a exemplo da falta
de estrutura da PF, responsável pela investigação criminal dos casos de corrupção
na esfera federal. Segundo estudo divulgado pelo CNMP336, somente 26,51% das
delegacias da PF contam com pessoal suficiente para a demanda e 91,57% das
investigações estão abertas há mais de dois anos.
5.3 Cooperação entre países em casos de corrupção transnacional
A Legislação Interna Brasileira em Matéria de Cooperação Penal Internacional está
contemplada em diversos dispositivos337: (i) Constituição Federal (arts. 5º, 102, 105
e 181); (ii) Código de Processo Penal (art. 1º, I, e arts. 368 e 784-790); (iii) Código
Penal (arts. 7º a 9º); Estatuto do Estrangeiro (Lei n. 6.815/80) (arts. 76-94); (iv) Lei de
Lavagem de Dinheiro (Lei n. 9.613/98) (art. 8º); (v) Lei do Serviço Exterior Brasileiro
(Lei n. 11.440/2006) (art. 16); (vi) Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
(Decreto-lei n. 4.657) (arts. 12 e 13); (vii) Resolução n. 9/2005 do STJ; (viii) Regimento Interno do STF; (ix) Portaria Conjunta MJ/PGR/AGU n. 01/2005; (x) Portaria
Interministerial MRE/MJ n. 501/2012; (xi) Instrução Normativa n. 01/2010 do CNJ
(sobre difusões vermelhas).
Entre as portarias que fornecem instruções acerca da aplicação de normas relacionadas à cooperação internacional, convém destacar338: (i) Portaria Conjunta MJ/PGR/
AGU n. 1, de 27/10/2005 – Tramitação de pedidos de cooperação jurídica internacional em matéria penal; (ii) Portaria Interministerial n. 501, de 21/03/2012 – Define Tramitação de Cartas Rogatórias e pedidos de auxílio direto; (iii) Portaria MRE n. 26, de
14/08/1990 – Dispõe sobre Transmissão das Cartas Rogatórias; e (iv) Portaria MJ n.
1.876, de 27/10/2006 – Dispõe sobre a tramitação de pedidos de cooperação jurídica
internacional em matéria penal no âmbito do Ministério da Justiça.
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Segundo levantamento do Ministério Público Federal (2019), o Brasil conta com 29
tratados de extradição bilaterais; três multilaterais específicos e cinco multilaterais
subsidiários339. Ademais, foram firmados vinte tratados bilaterais de Auxílio Jurídico
Mútuo em Matéria Penal340, bem como acordos multilaterais no bojo da Organização dos Estados Americanos (OEA); Mercado Comum do Sul (Mercosul); Nações
Unidas (ONU); Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico
(OCDE); Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP); e Conselho da
Europa (COE). Quanto à cooperação policial, o Brasil é signatário de cinco acordos
junto ao Mercosul; três acordos junto à Interpol; e acordos bilaterais com a Colômbia, Paquistão e Uruguai341.
Na estrutura organizacional, o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), subordinado à Secretaria Nacional de Justiça
(Senajus) do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), possui status de
Autoridade Central brasileira para a cooperação jurídica internacional. Dessa forma, exerce papel central na articulação de órgãos do governo para o combate à
lavagem de dinheiro, ao crime organizado transnacional, à recuperação de ativos e
à cooperação jurídica internacional342. Cabe ao DRCI instruir e coordenar pedidos
ativos e passivos de cooperação jurídica internacional, sendo ainda o ponto de
contato de diversas redes de cooperação, a exemplo da IberRed, Groove e RRAG,
que proporcionam maior celeridade na resolução de diligências e no desenvolvimento de estratégias em conjunto.
Nesse âmbito, os esquemas investigados pela Operação Lava Jato podem ser citados como exemplos de crimes de corrupção de caráter transnacional, sobretudo
devido aos mecanismos estruturados para a lavagem de dinheiro. Dessa forma,
segundo o relatório “Exporting Corruption”343, divulgado pela Transparência Internacional em 2018, entre o início da Operação (2014) e junho de 2018, as autoridades
brasileiras fizeram cerca de 484 pedidos de cooperação internacional, incluindo
países como Suíça, Estados Unidos, Dinamarca, Angola, Rússia e diversos da

339

340

341

342

343

“Tratados de Extradição”. Ministério Público Federal. Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/sci/normas-elegislacao/tratados/tratados-de-extradicao>. Acesso em: 15 jul. 2019.
“Tratados de Auxílio Jurídico Mútuo em Matéria Penal”. Ministério Público Federal. Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/atuacaotematica/sci/normas-e-legislacao/tratados/tratados-de-mutual-legal-assistance-auxilio-juridico-mutuo-em-materia-penal>.
Acesso
em: 15 jul. 2019.
“Cooperação Policial”. Ministério Público Federal. Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/sci/normas-e-legislacao/
tratados/cooperacao-policial>. Acesso em: 15 jul. 2019.
BRASIL. Decreto n. 9.662, de 1 de janeiro de 2019. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/
D9662.htm>. Acesso em: 1 ago. 2019.
DELL, Gillian; MCDEVITT, Andrew. Exporting Corruption, 2018.

111

O sistema de justiça criminal e sua luta contra a corrupção na América Latina
Relatório sobre o Brasil

Capítulo V:
Âmbito processual

América Latina. No total, o Brasil solicitou a cooperação internacional de 45 países
e recebeu solicitações de 34.
Tratando de valores e países “beneficiados”, o site Jota mostrou, em conjunto com
a Transparência Internacional344, que foram firmados termos de compromisso com
Peru, Venezuela, Panamá, México, Guatemala, Equador, Argentina e Colômbia para
promover a investigação desses grandes esquemas de corrupção. No total, foram
realizados 118 pedidos de cooperação jurídica para autoridades brasileiras originados nestes países.
Entre as fragilidades mencionadas pelo relatório “Exporting Corruption” estão: (i) o
Brasil possui apenas vinte tratados bilaterais relacionados a crimes de corrupção que
podem ser utilizados para a obtenção de provas no exterior; (ii) tais tratados preveem
apenas a troca de informações sobre infrações penais, e não a troca de provas em
processos civis e administrativos, âmbitos alcançados pela Lei Anticorrupção.
O MPF afirma que o instrumento de cooperação internacional, utilizado pela Operação Lava Jato, “vem sendo fundamental para que o MPF identifique contas no
exterior que foram utilizadas por muitos dos envolvidos no esquema de desvio de
recursos da Petrobras, sejam corruptos ou corruptores”345. Ademais, ao tratar sobre
as investigações no âmbito da Petrobras, destaca que o instrumento permite “aprofundar investigações sobre a possível participação de agentes ou representantes
de empresas estrangeiras que tenham sido beneficiadas pelo grupo criminoso que
causou prejuízos à estatal petrolífera”.
O órgão ministerial ainda pontua que “a cooperação jurídica internacional é um dos
pilares da Operação Lava Jato, porque as informações que foram produzidas a
partir desses contatos com autoridades estrangeiras foram fundamentais para expandir as investigações e para o oferecimento de acusações graves contra pessoas importantes no esquema identificado”. Tanto é assim que o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro tinha como uma de suas pautas “destravar” as
cooperações internacionais para o combate à corrupção e ao crime organizado346.
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Entre os obstáculos para a cooperação internacional, Eduardo El Hage mencionou
a atuação direta do MPF na PGR e na Secretaria de Cooperação Internacional e,
quando questionado sobre a existência de problemas com a alocação da autoridade central brasileira em um órgão do Poder Executivo, foi bastante direto:
“Sim. Gera problemas, uma vez que é mais um canal burocrático a ser superado. Não agrega nada em termos de rapidez, qualidade da prova ou qualquer
outra coisa. Os contatos têm sido feitos pelo Ministério Público Federal com
outras autoridades; e se pudesse haver um contato direto também dos canais
formais, daria muito mais agilidade. Outro ponto que tem que ser considerado
e não pode ser descartado é que é uma estrutura dentro do Poder Executivo e,
no Estado brasileiro, isso pode ser muito complicado, dependendo da pessoa
que está sentada naquela cadeira. Então, alguém no Poder Executivo que nomeia uma pessoa que esteja comprometida de alguma forma tem um controle
total das investigações que por ali passam, no cenário internacional, o que
pode comprometer as investigações, causar vazamentos, alertar terceiros, o
que é muito grave. Se a gente tivesse a possibilidade de um canal direto entre
MPs, daria muito mais agilidade às investigações de casos transnacionais”347.
Apesar desses casos, que mostram problemas alarmantes na cooperação internacional, alguns órgãos vêm trabalhando para melhorar essa ferramenta tão necessária ao combate à corrupção. Uma importante peça nessa promoção da cooperação
internacional é o Coaf, que integra uma série de organismos, grupos internacionais,
como o grupo de Egmont e o Gafi.
Com relação às possíveis críticas à cooperação internacional como é feita hoje, Camila Colares, em workshop realizado no âmbito desta pesquisa, acrescentou que:
“tal como está formatada a cooperação, e aí eu digo não só a penal, hoje em
dia, não serve a nenhum dos lados do processo. Não serve a acusação. Não
serve a defesa. Então todo mundo tem críticas muito bem fundamentadas
sobre a cooperação tal como ela vem sido exercida hoje em dia. Isso não
é exclusividade nossa. Muito ao contrário, se você participa dessas organizações que falam sobre cooperação internacional você vai ver é bastante
semelhante, que toda a defesa, quase todo mundo, reclama da forma como
a cooperação se presta, quase que exclusivamente, à acusação. Toda a acu-
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sação reclama da morosidade da cooperação internacional. Então se você
conversa com qualquer Ministério Público, com qualquer Polícia de qualquer
parte do planeta, eles vão reclamar que a cooperação é muito morosa, que
ela não se presta às necessidades atuais e é verdade”. No que diz respeito a
sua legitimidade, afirmou que “Acho que a cooperação padece de um grande nível de legitimidade hoje em dia, porque, realmente, não se presta, pelo
menos não na sua integralidade, à defesa. Acho que é auto elucidativo, [...]
se você dispõe de um mecanismo que só se presta a uma das partes há um
problema de natureza mesmo dessa ferramenta”348.
Camila também elencou desafios relevantes no âmbito da cooperação internacional:
“Esse desafio de tentar equilibrar o moderno com o formal. A necessidade
de você dar celeridade a essa troca inter estatal, mas, ao mesmo tempo,
resguardar direitos e garantias que são não somente da defesa, não somente
do acusado, mas, importante dizer, também do juiz que julga aquela causa.
O juiz quer ter segurança, quer saber que aquela prova na qual ele embasa
a sua decisão é legítima. E a cooperação jurídica formal, hoje, é a única que
pode, de fato, em alguma medida, garantir isso. Então esse equilíbrio de
morosidade, quer dizer, da necessidade de garantias que tornam o processo
moroso com a necessidade de celeridade especialmente na área penal é
realmente um equilíbrio difícil de ser encontrado, mas crucial na legitimação
da cooperação. Outro grande desafio [...] é a recuperação de ativos. Sendo
muito franca, da minha experiência, hoje, a cooperação jurídica formal... Ela
não se presta para recuperação de ativos. Se você pegar os dados, os valores que são hoje localizados, bloqueados e, eventualmente, recuperados,
eles são baixíssimos, [...] você vai ver que há um desnivelamento gigantesco, extremamente desestimulante entre esses valores… Então, o que deveria
ser o maior objetivo da cooperação jurídica internacional para o combate à
corrupção na verdade acaba sendo o maior desafio: recuperar ativos. Um
desafio um pouco mais moderno: a necessidade da gente ver incorporadas
nesse processo as autoridades que também investigam, que também sancionam corrupção, mas que não estão, necessariamente, na seara penal…
importância de formas não penais de combate à corrupção”349.
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E destaca a importância dessa nova abordagem:
“Parece ser um instrumento que responde a esses 4 desafios, que são os
acordos multijurisdicionais, então, achou-se uma maneira de cooperar internacionalmente, achou-se uma maneira da defesa participar quase que em
pé de igualdade, das empresas investigadas participarem desse processo
em pé de igualdade com as autoridades de acusação (estou falando dos
acordos multi jurisdicionais, esses acordos de leniência que acabam envolvendo vários países)”350.
É de notório conhecimento que a cooperação internacional atualmente também é
composta por mecanismos informais. Com relação à utilização desses meios, Cristiano Zanin possui uma perspectiva restritiva:
“Penso que a cooperação internacional é uma realidade e um instrumento
importante, hoje, para o processo moderno, para a jurisdição atual. Mas eu
sou extremamente crítico à cooperação informal, porque a cooperação tem
limites estabelecidos na lei e nos tratados internacionais que devem ser seguidos, sob pena de invalidar-se os elementos que foram trazidos sem passar por um crivo formal de incorporação dessa informação. (...) Por que isso
é ruim? Porque esta cooperação não passou pelo crivo do contraditório, não
há nenhuma documentação nos autos, e porque isso deixa a defesa numa
situação de extrema desvantagem. Porque a defesa tem que ter o direito de
trabalhar com as mesmas informações que a acusação detém”351.
Quando perguntado como avaliava a análise de que um dos motivos para o sucesso da Lava Jato foi a forma como procuradores conseguiram estabelecer relações
entre diversos órgãos de acusação, Carlos Fernando Lima afirma que:
“A cooperação jurídica não é alguma coisa feita em abstrato, através de documentos oficiais. [...] Isso é feito de contatos humanos e criação de canais de confiança,
principalmente quando você está lidando com informações de inteligência – que
hoje parecem ser criminosas até, mas, na verdade, é assim que o sistema de investigação funciona, através de troca de informações de inteligência”352.
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5.4 Negociação e mecanismos consensuais
Nos últimos anos, houve uma expansão de mecanismos consensuais no Direito Processual Penal brasileiro em prol da “economia processual”, de maneira que, em algumas situações, a instrução probatória e até mesmo o processo penal tornaram-se
dispensáveis353. Assim, o ordenamento jurídico pátrio prevê o oferecimento de algum
benefício, como o perdão judicial e a redução da pena, exigindo, em contrapartida, a
colaboração do acusado. Nesse contexto, destacam-se a Lei n. 12.850/2013 (Lei das
Organizações Criminosas)354 e a Resolução n. 181/2017, do CNMP355.
Ainda que o ordenamento brasileiro preveja o princípio da obrigatoriedade da ação
penal (art. 24 do Código de Processo Penal356 e art. 129, I, da Constituição Federal357), as medidas consensuais tratadas a seguir representam uma mitigação a ele.
Segundo Cezar Roberto Bitencourt358, a chamada “colaboração premiada”, tão utilizada na Operação Lava Jato, foi inaugurada pela legislação brasileira com a Lei
n. 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos)359, em seu artigo 8º, parágrafo único. Até
a vigência da Lei n. 12.850/2013 (Lei das Organizações Criminosas), que regulamentou o instituto de forma mais ampla, a colaboração premiada integrou muitos
diplomas normativos, como as Leis de Crimes contra o Sistema Financeiro (art. 25,
parágrafo 2º, da Lei n. 7.492/86), de Crimes contra o Sistema Tributário (art. 16, parágrafo único, da Lei n. 8.137/90), de Crimes Praticados por Organização Criminosa
(art. 6º da Lei n. 9.034/95), de Lavagem de Dinheiro (art. 1º, parágrafo 5º, da Lei n.
9.613/98), e de Proteção a Vítimas e Testemunhas (art. 13 da Lei n. 9.807/99).
Na mesma linha, João Gebran Neto afirma:
“A colaboração premiada surge no Brasil bem antes da Lei nº 12.850. Já na
operação Banestado, o Ministério Público e um réu firmaram o acordo, algo
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inédito, porque o ordenamento jurídico brasileiro, até o advento da Lei nº
12.850, possibilitava apenas a colaboração espontânea, não uma colaboração negociada, mas não havia proibição legal dessa colaboração negociada. No caso Banestado o Ministério Público e defesa convencionaram alguns
limites de pena, condicionado ao réu trazer informações e provas importantes
para o processo. E isso de fato ocorreu, fazendo com que a operação Banestado evoluísse bastante e atingisse diversos outros segmentos. Depois, com
a Lei n. 12.850, veio uma certa regulação dessa colaboração negociada, que
até então não existia. Só que a lei nº 12.850, embora trouxesse a possibilidade dessa colaboração negociada, não detalhou o funcionamento disso”360.
A Lei n. 12.850/2013 trouxe um importante marco à colaboração premiada, ao estabelecer o compromisso do colaborador com a verdade. De acordo com o artigo 4º
do diploma normativo tratado, o juiz poderá conceder o perdão judicial, reduzir em
até dois terços a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos,
a requerimento das partes, quando houver uma colaboração efetiva e voluntária
com investigação e com processo criminal.
Ainda assim, a Lei n. 12.850/2013 trouxe um importante marco à colaboração premiada, ao estabelecer o compromisso do colaborador com a verdade. De acordo
com o artigo 4º do diploma normativo tratado, o juiz poderá conceder o perdão
judicial, reduzir em até dois terços a pena privativa de liberdade ou substituí-la por
restritiva de direitos, a requerimento das partes, quando houver uma colaboração
efetiva e voluntária com investigação e processo criminal. Entretanto, para angariar o benefício, o colaborador deve: i) identificar os demais coautores e partícipes
da organização criminosa e das infrações penais por ele praticadas; ii) revelar a
estrutura hierárquica e a divisão de tarefas da organização criminosa; iii) prevenir
as infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa; iv) recuperar total ou parcialmente o produto ou proveito das infrações penais praticados
pela organização criminosa; ou v) localizar eventual vítima com a sua integridade
física preservada361. Além disso, a concessão do benefício deverá levar em conta a
personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato criminoso, para além da eficácia da colaboração.
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Cristiano Zanin respondeu de forma crítica quando questionado sobre algumas das
reformas anticorrupção realizadas:
“Acho que algumas leis, como foi a Lei n. 12.850, de 2013, por serem extremamente vagas e genéricas em alguns institutos, acabaram também por
propiciar a ocorrência de alguns abusos, que, supostamente, foram baseados
na lei, mas que, a nosso ver, são incompatíveis com o devido processo legal
e com a Constituição. Por exemplo, a questão da delação premiada. A Lei n.
12.850 tem um único artigo que trata da delação premiada. É um instituto bastante complexo, para ser definido pela nossa legislação em um único artigo”362.
Em que pese as críticas, a Lei n. 12.850/2013 possibilitou uma série de acordos de
colaboração considerados fundamentais para o combate à corrupção no Brasil.
Um dos mais notórios no contexto da Operação Lava Jato foi o acordo celebrado
pelo executivo da JBS, Joesley Batista363. O Ministério Público Federal ofereceu
denúncia em face de Joesley e do ex-procurador da República Marcelo Miller, em
razão de suposta orientação prestada por Miller, no exercício do cargo, ao executivo, no tocante ao acordo de colaboração premiada celebrado com a Procuradoria-Geral da República. Nesse caso, muito se discutiu sobre a possível rescisão do
acordo de colaboração premiada, bem como sobre a possibilidade de aproveitamento das provas apresentadas pelo executivo. Outra polêmica decorrente desse
caso dizia respeito ao benefício concedido, qual seja, o perdão judicial. O jurista
Gustavo Badaró classificou esse benefício como “desproporcional, exagerado”364.
Cabe ressaltar que a Lei das Organizações Criminosas não delimita o momento para
a celebração do acordo de colaboração premiada. Dessa forma, o acordo pode ser
celebrado até mesmo depois da sentença condenatória, durante a execução penal
(art. 4º, § 5º). O mais recorrente é a celebração do acordo durante a fase de investigação preliminar, tendo em vista que é nesse momento que o Ministério Público e a
PF visam à coleta de indícios mínimos de autoria e materialidade (justa causa penal)
para o oferecimento de denúncia.
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Não obstante, a lei não impede que o acordo seja celebrado em momento posterior.
Terminada a ação penal, se vigente o acordo, caberá ao juiz apreciar seus efeitos
(art. 4º, § 11, da Lei n. 12.850/2013). Do mesmo modo, o diploma normativo possibilita a celebração de acordo em sede de execução penal; entretanto, o benefício
auferido pelo colaborador, nesse caso, seria a redução da pena até a metade ou
a progressão de regime, ainda que ausentes os requisitos objetivos (art. 4º, § 6º).
Ademais, as negociações são realizadas apenas entre as partes para formalização
do acordo, que poderá ser celebrado entre o investigado e o Ministério Público ou
entre o investigado e o delegado de polícia. Caberá ao juiz homologar o acordo de
colaboração premiada, momento no qual verificará sua legalidade, regularidade e
voluntariedade (art. 4º, §§ 6º e 7º).
Muitos especialistas criticaram a possibilidade de celebração de acordo com a PF e
com o Ministério Público, considerada constitucional após a decisão do Supremo em
2018. Sobre esse tema, o procurador da República Vladimir Aras argumentou que passa a existir uma espécie de “dilema dos prisioneiros às avessas”, já que o acusado poderia escolher negociar com o órgão que oferecesse mais vantagens para a delação.
No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 5508, como já tratado anteriormente, o STF estabeleceu que a palavra final sobre a concessão de
benefícios a colaboradores é sempre do Poder Judiciário, tendo em vista que a
fixação da pena é matéria privativa da Justiça365.
Na mesma ADI, o ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot questionou a legitimidade dos delegados de polícia para a celebração de acordos de colaboração
premiada e requereu a declaração de inconstitucionalidade dos parágrafos 2º e 6º
do artigo 4º da Lei n. 12.850/2013. No entanto, o STF afirmou a constitucionalidade
dos dispositivos, de maneira a reconhecer a legitimidade da PF para a celebração
de acordos de colaboração366. Ainda que o STF tenha reconhecido a constitucionalidade, especialistas afirmam que os benefícios oferecidos pela PF são limitados,
quando observado o papel do Ministério Público como legitimado ordinário para
propor ação penal pública.
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Os procuradores da República Samantha Dobrowolski e Januário Paludo, integrantes da comissão permanente de assessoramento em Leniência e Colaboração
Premiada do MPF, sustentam que a PF só poderia dispor de suas próprias prerrogativas, a organização do andamento da investigação, eventual indiciamento etc.
Alguns juristas vão além. Conforme sustenta Geraldo Prado, “eventual acordo de
colaboração premiada entre autoridade policial e investigado, ainda que homologado pelo juiz, mas contrariamente à posição do MP, viola o poder jurídico-constitucional de ação do MP, e, em minha opinião, é juridicamente inválido, desprotegendo, mais do que protegendo, o indiciado”367.
Vale destacar que o pedido de homologação do acordo deverá ser distribuído sob
sigilo, de maneira a conter apenas informações que não possam identificar o colaborador e o seu objeto (art. 7º). Além disso, a legislação brasileira prevê, no artigo
15 da Lei n. 9.807/99, a proteção aos réus colaboradores368. Estando em prisão
temporária, por exemplo, o colaborador será custodiado em dependência separada dos demais presos. Na mesma esteira, no caso de cumprimento da pena em
regime fechado, o juiz criminal poderá determinar medidas especiais que proporcionem a segurança do colaborador.
Os benefícios da aplicação do instituto da colaboração premiada perpassam a
cessação da atividade delituosa e a ajuda concreta no trabalho investigativo da
Polícia e do Ministério Público, por meio da coleta de provas contra os demais
integrantes da organização criminosa ou coautores dos delitos revelados, possibilitando suas responsabilizações criminais. Ademais, outro benefício que merece
reconhecimento é a restituição de valores obtidos ilicitamente e a imposição de
multas aos colaboradores. Segundo o site oficial do Ministério Público Federal, 3,8
bilhões de reais já foram devolvidos aos cofres públicos369.
Todavia, inúmeras são as críticas em relação à utilização do instituto. O criminalista
Nelio Machado, advogado de réus da Lava Jato como Alberto Youssef, Paulo Roberto Costa e Fernando Baiano, tem se apresentado como um dos maiores críticos à colaboração premiada. O jurista traça uma “comparação entre a advocacia clássica [...]
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e os novos tempos dessa advocacia colaboracionista, que abdica das teses – como
cerceamento ao direito de defesa – e busca uma solução que resolve o problema por
critérios pragmáticos, e não de justiça, pouco importando a violência que se pratique
quanto à equidade e consequências malévolas em relação a terceiros”370.
Na mesma esteira, Aury Lopes Jr., Alexandre Morais da Rosa e Daniel Kessler afirmam que:
“há um enorme problema em se buscar o incentivo e estruturação de um
processo em vista de uma delação premiada (ou de uma negociação, como
o plea bargaining), o que remonta a lógica inquisitorial da busca pela confissão. Ou seja, novamente se está conformando o processo pela confissão.
O acusado confessou, isso gera uma economia processual muito grande, é
um ‘atalho para obtenção da verdade’ que ainda retira a carga decisória dos
ombros do julgador e facilita o trabalho do órgão acusador”371.
Outra medida negocial que merece destaque é o acordo de não persecução penal
previsto na Resolução n. 181 do CNMP. Nos casos de crimes com pena mínima inferior
a quatro anos, quando forem cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa e
o investigado tiver confessado formal e circunstanciadamente a sua prática, mediante
uma série de condições, é facultado ao órgão ministerial a celebração do “acordo de
não persecução penal” (art. 18). A resolução tratada afastou a necessidade de homologação judicial para que o acordo produza efeitos na seara penal. Há espaço também
para negociação entre investigados – no caso de pessoas jurídicas – no âmbito da
responsabilização cível e administrativa, no bojo do artigo 16 da Lei n. 12.846/2013.
As delações abriram lugar para uma nova forma de treinamento voltado para os servidores públicos. A opinião do procurador da República Eduardo El Hage sobre a
utilização de condenados como “professores” de servidores públicos que trabalham
no combate à corrupção é a seguinte:
“Com o instituto da colaboração, a gente tem tido a oportunidade de falar com
várias pessoas e criminosos que há décadas cometeram crimes. E antes da
colaboração, simplesmente não havia essa possibilidade; você trocava informações entre policiais e entre procuradores, mas, grosso modo, são burocra-
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tas conversando entre si. O adicional de informação dessas conversas e o
acréscimo que você tem nessa troca é bom, mas não é a mesma coisa. Quando você vai para a Enccla, alguns colegas manifestaram resistência, falando
que ‘não, a gente não pode ouvir dois criminosos’. Eu falei: ‘Olha, vocês acham
que vocês, um bando de burocratas, vão conseguir aprender? Acho melhor a
gente trazer alguém de fora, alguém que está do outro lado do balcão’, e algumas pessoas lá aceitaram e participaram. Todo mundo, todas as pessoas que
participaram desses treinamentos ficaram embasbacadas, porque é um nível
de conhecimento... É uma outra realidade, totalmente diversa do que a gente
tem conhecimento. São pessoas que sabem os meandros e têm um nível de
conhecimento muito, muito grande. Então, surgiu essa ideia de a gente fazer
com que parte da pena deles fosse a de capacitar os servidores públicos.
Porque, no bojo dos acordos, esse conhecimento ficava restrito a um grupo de
às vezes dois procuradores, que são as pessoas que conduzem o acordo de
colaboração. Então, era um conhecimento muito valioso, mas às vezes morria
em nós. E no máximo nós circulávamos para outros procuradores ali, depois
da reunião. Então a gente pensou: ‘Por que é que, no bojo lá da prestação de
serviços, em vez de botar o cara para lavar o chão lá da Apae, lavar privadas
da Apae, ele não nos capacita, permitindo que a gente tenha um ganho de conhecimento enorme?’. Então, centenas de servidores do Banco Central, Coaf,
Receita, Procuradoria da Fazenda, Polícia Federal, BNDES... enfim, vários atores que trabalham com o combate à corrupção puderam ter esse contato também, que não é comum a eles, uma vez que eles não fazem esses acordos
e não têm esse contato. E a experiência tem sido muito positiva e tem sido
replicada para outros acordos, também, com outras pessoas, que atuam em
outros ramos do crime. Então, fundos de pensão, áreas de saúde, os colaboradores, agora, também vão falar sobre isso. Obviamente, nós temos as cautelas
necessárias: nós não ficamos passivos lá, nós sabemos triar a informação que
está sendo encaminhada. Mas o resultado tem sido muito positivo”372.
Sobre quais ferramentas utilizar no combate à corrupção colusiva, Fausto de Sanctis responde:
“Então, a delação, alguém que delata; a colaboração de dentro; a testemunha
whistleblower, que não tem no Brasil essa figura. Então, um seria a colabora-
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ção do réu e de testemunhas. Testemunhas nesse sentido de terceiros que não
participaram do fato, que sabem do fato, mas têm medo, precisam talvez de
um prêmio do Estado para que combata. E a outra é a cooperação entres os
estados. Porque, geralmente, esses conluios levam, sim, à internacionalidade
do delito. E aí, eu que acrescento isso, que é a reação popular. Porque se não
há uma indignação popular do fato, não há respaldo do poder. O poder se
deslegitima. Quando a corrupção passa a ser um dado da vida...”373
5.5. Prisão preventiva
Apesar da vedação à prisão antes do trânsito em julgado do processo penal, o
Código de Processo Penal374 excepciona situações em que medidas cautelares
pessoais podem ser impostas, seja durante a investigação preliminar, seja durante
a ação penal (Código de Processo Penal, art. 311), mediante o preenchimento de
alguns requisitos. Nessa esteira, a prisão preventiva pode ser decretada a qualquer
momento até o trânsito em julgado, visto que, depois do trânsito, trata-se de execução da pena, e não de prisão preventiva.
A prisão preventiva é uma espécie de medida cautelar pessoal e poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis),
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus
commissi delicti)375. Ademais, também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (Código de Processo Penal, art. 312, caput e parágrafo único).
A decretação da prisão preventiva somente é admitida em algumas hipóteses (Código de Processo Penal, art. 313): i) nos crimes dolosos punidos com pena privativa
de liberdade máxima superior a quatro anos; ii) se o agente tiver sido condenado
por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto
no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940
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– Código Penal; iii) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir
a execução das medidas protetivas de urgência; iv) quando houver dúvida sobre a
identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para
esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a
identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida376.
Diante das breves notas, percebe-se que a prisão preventiva só pode ser decretada mediante decisão motivada do juiz (art. 316 do Código de Processo Penal c/c
artigo 93, IX, da Constituição Federal).
As principais críticas à prisão preventiva guardam relação com a utilização desmedida do argumento “garantia da ordem pública” e com a ausência de prazo que a
delimite. A Constituição Federal e a Convenção Americana de Direitos Humanos
(CADH)377 preveem, em seus artigos, 5º, LXXVIII, e 7.5, respectivamente, o direito à
razoável duração do processo. Todavia, o ordenamento jurídico brasileiro é silente
quanto ao prazo máximo de duração da prisão preventiva. Fato é que, segundo levantamento realizado pelo CNJ, em 2017378, do total de detentos no Brasil, 34% são
presos provisórios, o que contribui para o problema da superlotação nos presídios.
O jurista Geraldo Prado critica o uso abusivo da prisão preventiva como forma de intimidação do investigado para a celebração de acordo de colaboração premiada e,
inclusive, defende a proibição da celebração de acordo de colaboração premiada com
o réu preso379. O Ministério Público Federal nega valer-se abusivamente da medida
cautelar tratada, sob o argumento de que, conforme pesquisa realizada pela instituição
em 2017, a prisão preventiva tem caráter excepcional, tendo em vista que apenas 8%
do total de acusados formalmente em primeira instância seguiam detidos e que mais
de 70% dos acordos de colaboração fechados com pessoas físicas dentro da operação foram realizados com réus soltos. Ainda segundo o Ministério Público Federal, a
maioria das decisões tomadas em primeira instância que decretam prisão preventiva
é confirmada pelos tribunais superiores. Pelo levantamento da Força-Tarefa Lava Jato
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em Curitiba, “de um total de 512 habeas corpus (HCs) e recursos em habeas corpus
(RHCs) impetrados nos tribunais superiores, apenas 4,2% deram razão à defesa”380.
Fato é que muitas das críticas dirigidas à utilização do instituto estão ligadas à
Operação Lava Jato. O ministro do STF Gilmar Mendes, com relação ao assunto,
pontuou que “o abuso da prisão preventiva é enorme, é notório e isso precisa ser
olhado” e que, à época do Mensalão, o ministro Joaquim Barbosa não decretava
prisões preventivas indiscriminadamente. Por isso, ao se referir ao Mensalão, argumentou que “esse, sim, marco de combate à corrupção, e que aconteceu aqui,
apesar de alguns [Barroso] dizerem que se trata de ponto fora da curva”381.
No entanto, em oposição à fala do ministro, Sérgio Moro engrandeceu a importância
da utilização da prisão preventiva para a eficiência do caso do Mensalão: “Sem qualquer demérito do precedente da Ação Penal 470, que, como já consignado, é um julgado histórico e que influenciou positivamente toda a jurisprudência, é de se indagar
se o desdobramento dos fatos não poderia ter sido diferente se, em 2005 ou 2006,
quando da revelação do esquema criminoso denominado Mensalão, tivesse o Poder
Judiciário decretado a prisão preventiva de alguns dos principais envolvidos, como a
de José Mohamad Janene e José Dirceu de Oliveira e Silva, figuras centrais não só
naquele caso criminal, mas também no esquema criminoso que vitimou a Petrobras”.
Ademais, o ex-juiz salientou que “a corrupção sistêmica é um fenômeno serial, difuso e profundo, para argumentar que a prisão preventiva, embora instrumento drástico, é, por vezes, o único meio disponível para interromper o ciclo delitivo”382.
O debate sobre a prisão preventiva tornou-se ainda mais intenso durante a prisão
do ex-presidente Michel Temer. Sobre o episódio, Aury Lopes Jr. e Alexandre Morais da Rosa expuseram que as medidas cautelares pessoais, entre elas a prisão
preventiva, “não servem como antecipação de pena ou mesmo para o ‘combate
à impunidade’, que nada mais é que um chavão vago e genérico, que serve a
qualquer discurso punitivista”. Além disso, sobre a legalidade da prisão do ex-pre-
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sidente, sustentaram que a medida “se situa exatamente na linha do efeito sedante
e do desvirtuamento da cautelaridade, especialmente pela violação do princípio
da provisionalidade, um dos legitimantes da prisão preventiva e que permite sua
coexistência com a presunção de inocência”383.
Carlos Fernando Lima, ao ser questionado sobre o uso da prisão preventiva, argumentou:
“é ingenuidade achar que isto [estar preso] não tenha influência na decisão
da pessoa [de colaborar], é claro, primeiro porque isso tudo se baseia na
teoria dos jogos, é economia, não é direito. Colaboração premiada e leniência não são instrumentos jurídicos; eles são formas jurídicas de você lidar
com expectativas. Então, você tem que criar expectativas nas pessoas,
para trazê-las para a colaboração. Porque isto aqui não é uma igreja e eu
não quero que a pessoa venha voluntariamente se confessar comigo para
eu dar perdão para ela. Eu não preciso de nenhuma redenção, a pessoa
querer se redimir dos seus pecados; eu preciso que ele queira falar, para
conseguir um benefício, pura e simplesmente. Então, qualquer circunstância... E as mais diversas podem levar a pessoa a vir colaborar. É claro que
estar preso é uma delas”384.
5.6 Juízo
Os crimes de corrupção no Brasil são complexos. Para dar conta de uma investigação eficiente, que produza provas consistentes, mostra-se necessário um vultoso
investimento estatal na persecução criminal em todas as esferas (Polícias, Ministério Público e Poder Judiciário).
A 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF dedica-se exclusivamente ao
combate à corrupção, tendo como atribuição atuar nos feitos relativos aos atos de
improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/92385, nos crimes praticados
por funcionários públicos ou por particulares (arts. 332, 333 e 335 do Código
Penal) contra a administração em geral, inclusive contra a administração pública
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estrangeira. Existem, também, mais de dez Núcleos e Ofícios de Combate à Corrupção criados386.
Além disso, percebe-se, no decorrer dos anos recentes, que a atenção ao combate
aos crimes de corrupção tem ganhado força. O próprio CNJ expediu normas para
promover a especialização de varas judiciais em crimes contra o sistema financeiro
nacional, em lavagem de dinheiro e em crimes cometidos por organizações criminosas387. Ambas as competências, indiretamente, alcançam a maioria das investigações e processos de corrupção.
Partindo para a questão dos sistemas de admissibilidade, podem-se destacar,
principalmente, as questões relacionadas à propositura da ação criminal e à interposição de recursos que visam reformar ou anular as sentenças. Trata-se de
mecanismos voltados para resguardar os direitos fundamentais dos acusados e
para que pessoas inocentes não sejam prejudicadas pela persecução penal. A
título de ilustração, faz-se referência notadamente ao artigo 5º, incisos XXXVII a
LXVIII, da Constituição Federal388.
Especificamente com relação à propositura da ação criminal, há alguns requisitos
que devem ser preenchidos de forma que se preserve a legalidade de todos os
atos e a maior proteção ao acusado, em vistas do princípio da presunção de inocência. São eles: condições da ação (comprovam-se autoria e materialidade do
crime imputado ao acusado); condições de procedibilidade (requisitos próprios de
cada tipo penal que se realizará a persecutio criminis); justa causa (demonstração
dos elementos que permitem a formação da opinio delicti389 do persecutor); e os
pressupostos processuais (requisitos de cumprimento lógico determinados pela lei,
de forma que se confira efetiva possibilidade de andamento ao processo criminal).
Os processos criminais, dessa maneira, seguem um rumo natural, são propostos,
conduzidos sob o crivo do contraditório, sentenciados e, em caso de insatisfação
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com a tutela jurisdicional prestada, estão sujeitos aos recursos pelas instâncias
superiores. Todavia, esse caminho mostra-se longo na prática. De acordo com levantamento recente, os processos no Brasil levam em média quatro anos e quatro
meses para serem julgados somente em primeira instância390. Complementando os
dados, de acordo com outro estudo, nos casos de processos em que o réu possui foro privilegiado, o tempo aumenta. A pesquisa indica que o STF analisou 180
ações penais de 2007 a outubro de 2016, entre as quais 25 tramitaram por mais
de cinco anos, sendo que a mais longa demorou aproximadamente nove anos391.
No que tange à publicidade e à transparência dos processos e sentenças, tem-se o
princípio constitucional da ampla defesa. Esse princípio-garantia exige a intimação
pessoal do acusado em qualquer hipótese, para que o réu possa formular sua defesa, bem como a publicidade dos autos, salvo se envolverem casos em que haja a
necessidade de proteção da criança/adolescente, da intimidade dos acusados/vítimas ou, ainda, em casos que haja informações sensíveis para a segurança nacional.
Acerca da impugnação das sentenças criminais, no Brasil são muitos os recursos
cabíveis. A exigência do duplo grau de jurisdição permite ao irresignado um segundo olhar sobre o seu processo. Desta feita, tanto a Constituição Federal quanto o Código de Processo Penal preveem: recurso em sentido estrito; apelação;
embargos; revisão; recurso extraordinário; habeas corpus; etc. De fato, o sistema
recursal colabora para um efetivo controle de potenciais erros e abusos; todavia,
os recursos também podem ser manejados de maneira a dilatar os processos e
perpetuar a impunidade de agentes criminosos392. Nota-se que existem vários
recursos cabíveis na seara penal e cada um contém regramentos próprios para
sua procedibilidade; no entanto, de forma geral, consubstanciam-se os requisitos
objetivos (ligados às formalidades para interposição) e os subjetivos (ligados à
legitimidade para interposição).
Com relação aos standards de prova, no ordenamento jurídico brasileiro está estabelecida a ideia do livre convencimento motivado do juiz. Isso significa que o
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magistrado, ao analisar as provas levadas aos autos do processo, não está preso
a valores probatórios pré-estipulados, como no sistema tarifado. Na verdade, ele
subjetivamente valorará as provas apresentadas e terá que justificar por escrito as
razões que o levaram a julgar de tal maneira484. Dessa forma, busca-se uma subjetivação relativa da análise de provas, permitindo, inclusive, que, no caso de haver
alguma dissonância entre as razões apresentadas pelo magistrado e o conteúdo
da sentença, a parte irresignada pode recorrer às instâncias superiores.
Sobre a aceitação ou não da prova indiciária, há divergência na doutrina brasileira.
Fato é que o Código de Processo Penal, em seu artigo 239, cita que “considera-se
indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”393.
Quanto às saídas alternativas para o julgamento, existem as causas extintivas da
punibilidade. Conforme destaca Bitencourt sobre a pena, tem-se que “não é elemento do crime, mas consequência deste. A punição é a consequência natural
da realização da ação típica, antijurídica e culpável. Porém, após a prática do fato
delituoso podem ocorrer causas que impeçam a aplicação ou execução da sanção
respectiva. No entanto, não é a ação que se extingue, mas o ius puniendi394 do
Estado”395. No artigo 107 do Código Penal, encontra-se uma lista exemplificativa de
causas extintivas da punibilidade, como: morte do agente; anistia, graça ou indulto;
retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso; prescrição,
decadência ou perempção; etc. Assim, pode-se concluir que, apesar da existência
desse rol, outras situações podem ser referidas também como extintivas da punibilidade, apresentando-se como saídas alternativas para o julgamento.
No caso Trensalão, os crimes apurados prescreveram e, por isso, não houve continuidade da ação penal. É possível avaliar, porém, sua duração tendo em vista o
tempo que o STJ levou para decretar o arquivamento da denúncia, notadamente
cinco anos contados dos acordos realizados em 2013 até a data do encerramento
da causa pelo STJ, no dia 17 de maio de 2018396. No entanto, o processo admi-
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nistrativo realizado pelo Cade não se diferenciou muito do judiciário no que diz
respeito ao tempo de duração. Considerando o início como sendo a data em que o
primeiro acordo de leniência foi firmado (em 2013) e seu encerramento como sendo
o dia de emissão da decisão do Cade (8 de julho de 2019), o caso totalizou seis
anos de duração397.
Com relação aos resultados do processo no Cade, de acordo com a tabela disponibilizada pelo próprio órgão, o valor das multas aplicadas chega a 535.123.970
reais398. Foram condenadas onze pessoas jurídicas e 42 pessoas físicas399. Foi
aplicada à Alstom Brasil Energia e Transporte Ltda. a penalidade de proibição de
participar, direta ou indiretamente, de licitações tendo por objeto aquisições, alienações, realização de obras e serviços, concessão de serviços públicos, envolvendo
a aquisição e manutenção de material rodante, sistemas auxiliares e suas partes
integrantes, junto à Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito
Federal, bem como entidades de administração indireta, por cinco anos.
Recomendou-se aos órgãos públicos competentes que não seja concedido parcelamento de tributos federais devidos ou para que sejam cancelados, no todo
ou em parte, incentivos fiscais ou subsídios públicos pelo prazo de cinco anos,
em relação às representadas Alstom Brasil Energia e Transporte Ltda., Bombardier
Transportation Brasil Ltda. e CAF Brasil Indústria e Comércio Ltda. Comparando
com outros processos julgados pelo Cade, o Trensalão teve tempo de julgamento
semelhante, mas a multa aplicada foi consideravelmente maior.
No caso do Mensalão, o tempo de duração das investigações, considerando as
CPMIs, resulta em oito anos e dois meses, tendo a CPMI dos Correios durado dez
meses (de 25 de maio de 2005 a 29 de março de 2006)400, a CPMI do Mensalão,
quatro meses (de 20 de julho de 2007 a 18 de novembro de 2007)401, o Inquérito,
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dois anos402, e a ação penal, cinco anos no STF403. Como resultado, 25 réus foram
condenados.
No entanto, de acordo com o deputado Rubens Bueno, mesmo com a condenação
dos envolvidos e com o início dos processos solicitando a recuperação do dinheiro
desviado por parte da Advocacia-Geral da União, até a última notícia encontrada404
não houve devolução de qualquer quantia.
Já no caso do tríplex do Guarujá, podemos considerar como início o recebimento
da denúncia do MPF por Sérgio Moro, que ocorreu em 20 de setembro de 2016.
O caso foi decidido por Moro em julho de 2017, quando Lula foi condenado a nove
anos e seis meses de prisão. Em janeiro de 2018, o TRF4 aumentou a pena para
doze anos e um mês de detenção, e, no dia 7 de abril de 2018, o ex-juiz Sérgio
Moro ordenou o início do cumprimento da pena, fazendo com que Lula se tornasse
o primeiro ex-presidente do Brasil a ser condenado criminalmente e preso405.
Já em 23 de abril de 2019, apesar de ter tido sua condenação mantida no STJ, o
ex-presidente teve sua pena reduzida para oito anos, dez meses e vinte dias de
reclusão406. Em novembro de 2019, a prisão de Lula, decretada logo após a condenação em segunda instância, foi revogada, visto que o STF, no julgamento das
ADCs 43, 44 e 54, decidiu pela inconstitucionalidade do início do cumprimento da
pena sem que houvesse trânsito em julgado da sentença penal condenatória, o que
ainda não ocorreu no Caso Tríplex.
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6.1 Órgãos e iniciativas estatais
No Brasil, existem diversos órgãos externos que exercem papel fundamental no
combate à corrupção. Entre eles, pode-se destacar a Controladoria-Geral da União
(CGU), instituição responsável pelo incremento da transparência da gestão pública
do Governo Federal, que atua por meio de ações de auditoria pública, correição,
prevenção e combate à corrupção e ouvidoria. Uma modificação recente envolvendo a CGU foi a criação da Secretaria de Combate à Corrupção (SCC), instituída pelo
Decreto n. 9.681/2019407. Tal secretaria será responsável por propor normatização,
sistematização e padronização relacionadas às atividades de acordos de leniência,
inteligência e operações especiais. A CGU é responsável também pela fiscalização
do uso de recursos federais e pela atividade de correição com relação a servidores
públicos federais. Em ambas as atribuições, a CGU compartilha informações sobre
eventuais infrações com outros órgãos de investigação, para aferição de eventual
responsabilidade criminal.
O Tribunal de Contas da União (TCU), junto ao Ministério Público de Contas, também desenvolve papel central no combate à corrupção. O órgão auxilia o Congresso Nacional no acompanhamento e na fiscalização da execução orçamentária e
financeira do país, além de julgar as contas dos administradores públicos e demais
responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos. Também, aplica sanções e determina a correção de ilegalidades e irregularidades em atos e contratos públicos.
Para sistematizar ações de combate à corrupção, o órgão inaugurou, em 2016, a
Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (Seinfra Operações), responsável por fazer fiscalizações na área de infraestrutura que possuam
objeto conexo com operações que exijam intercâmbio com instituições de controle,
a exemplo da Operação Lava Jato. Outra secretaria voltada ao combate à fraude
e à corrupção é a Secretaria de Relações Institucionais de Controle no Combate à
Fraude e Corrupção (Seccor), responsável pela articulação com os demais órgãos
da rede de controle408.
No que tange ao Ministério Público de Contas (MPC), a Constituição Federal, em
seu artigo 130, indica que se aplicam a este as disposições relativas ao Ministério
Público Judicial (MPJ), logo, possui os mesmos direitos, vedações, formas de in-
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“Secretaria de Combate à Corrupção: Nova área da CGU inicia atividades”. Controladoria-Geral da União, 2019. Disponível em:
<https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2019/02/secretaria-de-combate-a-corrupcao-nova-area-da-cgu-inicia-atividades>.
Acesso em: 17 jul. 2019.
“Combate à fraude e à corrupção”. Tribunal de Contas da União. TCU. Disponível em: <https://portal.tcu.gov.br/combate-a-corrupcao/>.
Acesso em: 17 jul. 2019.
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vestidura e garantias em geral. De acordo com o próprio procurador do TCU, Júlio
Marcelo de Oliveira, o MPC “atua basicamente de duas formas: emitindo pareceres
em processos iniciados pelo próprio tribunal de contas ou provocando o início de
processos de fiscalização por meio de representações apresentadas aos tribunais
de contas [...] Além dessas duas formas de atuação, o MPC pode ainda, com espeque em sua independência funcional, expedir recomendações diretamente aos
órgãos e entidades da administração, sem nenhuma necessidade de intermediação do tribunal de contas”.409. É importante destacar que o MPDC pode firmar com
particulares os chamados Termos de Ajustamento de Gestão (TAGs), que se aproximam muito dos Termos de Ajustamento de Conduta (TAC). Os TAGs são acordos
que visam à reparação escalonada de alguma ilegalidade, sem a necessidade da
apresentação de ações judiciais (dispensando, inclusive, processos de fiscalização por parte do TCU).
A Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla) é
uma plataforma de articulação de órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, assim como dos Ministérios Públicos, em âmbito estadual e federal, voltado
para a formulação de políticas públicas de combate à corrupção e à lavagem de
dinheiro. A secretaria-executiva dessa iniciativa encontra-se no Departamento de
Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, vinculado ao Ministério da Justiça410. Entre as campanhas de maior notoriedade lançadas pela Enccla
está o “#TodosJuntosContraCorrupção”, desenvolvida em parceria com o Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP) e com a Secretaria de Governo da Presidência da República (Segov). A campanha promove ações de conscientização e
projetos educacionais, e conta com a participação de mais de setenta órgãos e
entidades do país411.
Outro órgão que merece destaque é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), que atua na prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao
financiamento do terrorismo. O Coaf atua da seguinte forma: recebe comunicações
de operações suspeitas de bancos e demais instituições financeiras, sendo estas
comunicações examinadas, e, caso identificados indícios de branqueamento de
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“O papel dos órgãos de controle externo no combate à corrupção”. Conjur, 2018. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2018out-23/papel-orgaos-controle-externo-combate-corrupcao>. Acesso em: 7 ago. 2019.
“Quem somos”. ENCCLA. Disponível em: <http://enccla.camara.leg.br/quem-somos>. Acesso em: 11 nov. 2019.
“CNMP lança a Campanha #TodosJuntosContraCorrupção”. CNMP, 2017. Disponível em: <https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-asnoticias/10694-cnmp-lanca-a-campanha-todosjuntoscontracorrupcao>. Acesso em: 2 out. 2019.
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capitais, de financiamento do terrorismo ou outros ilícitos, o Coaf é capaz de identificar e produzir relatórios. Os Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) produzidos pelo Coaf são disponibilizados às autoridades competentes para investigação,
e o Coaf também atende a solicitação de órgãos investigadores412.
Em nenhum dos casos pesquisados foi constatada a criação de novo órgão de
apoio às investigações. No entanto, a participação de órgãos já existentes especializados em determinadas tarefas foi fundamental para o andamento das investigações na maioria dos casos. No Trensalão, por exemplo, a atuação do Grupo
Especial de Delitos Econômicos (Gedec) do Ministério Público de São Paulo, em
parceria com o Cade, também especializado na investigação de crimes de cartel
e contra a ordem econômica, foi fundamental para a responsabilização dos atores
envolvidos413.
Já no caso do tríplex do Guarujá, pode-se destacar a atuação da 13ª Vara Federal
Criminal de Curitiba/PR, especializada em crimes contra o sistema financeiro, em
que pese os questionamentos sobre essa ser ou não competente para o processamento e julgamento do caso414.

6.2. Iniciativas não estatais
A Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção (Uncac), marco jurídico para
os governos na introdução de normas de combate à corrupção, esclarece que “a
prevenção e a erradicação da corrupção são responsabilidades de todos os Estados e que estes devem cooperar entre si, com o apoio e a participação de pessoas
e grupos que não pertencem ao setor público, como a sociedade civil, as organizações não governamentais e as organizações de base comunitárias, para que seus
esforços neste âmbito sejam eficazes”415.
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COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Disponível em: <https://www.
justica.gov.br/sua-protecao/coaf>. Acesso em: 17 jul. 2019.
“Ministério Público denuncia à Justiça envolvidos em cartel de trens e Metrô de SP”. O Globo, 2014. Disponível em: <https://oglobo.
globo.com/brasil/ministerio-publico-denuncia-justica-envolvidos-em-cartel-de-trens-metro-de-sp-11977849>. Acesso em: 4 set. 2019.
“Por determinação de Moro, Banco Central bloqueia mais de R$ 606 mil das contas de Lula”. G1, 2017. Disponível em: <https://
g1.globo.com/pr/parana/noticia/a-pedido-de-moro-banco-central-bloqueia-mais-de-r-606-mil-de-lula.ghtml>. Acesso em: 28 ago.
2019.
“Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção”. Disponível em: <https://www.unodc.org/documents/lpo-brazil//Topics_
corruption/Publicacoes/2007_UNCAC_Port.pdf>. Acesso em: 17 ago. 2019.
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Nesse contexto, no Brasil, destacam-se entre os atores da sociedade civil envolvidos no combate à corrupção: (i) Contas Abertas (https://www.contasabertas.com.
br); (ii) Instituto Ethos – Empresas e Responsabilidade Social (https://www.ethos.
org.br); (iii) Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE) – Secretaria Executiva (http://www.mcce.org.br); (iv) o Observatório Social do Brasil (http://osbrasil.
org.br/); (v) a Transparência Brasil (https://www.transparencia.org.br/); além da (vi)
Transparência Internacional Brasil (https://www.transparenciainternacional.org.br),
capítulo nacional da Transparência Internacional (https://www.transparency.org/),
responsável por este Relatório.
Entre as ações envolvendo a apresentação de proposições legislativas para o combate à corrupção destacam-se as “Dez Medidas Contra a Corrupção”416, projeto
organizado pelo Ministério Público e avalizado por dois milhões de brasileiros, e as
“Novas Medidas Contra a Corrupção”417, uma plataforma de propostas de reforma
legislativa, administrativa e institucional com o objetivo de promover um debate
público orientado às causas sistêmicas da corrupção e oferecer soluções permanentes para o seu enfrentamento no longo prazo, que culminou no desenvolvimento
de um pacote com setenta medidas, incluindo anteprojetos de lei, propostas de
emenda à Constituição, projetos de resolução e outras normas voltadas ao controle
da corrupção.
Em relação à participação da mídia, na maior parte dos casos em estudo (como Odebrecht, Petrobras, Mensalão e Tríplex Guarujá), a mídia teve um papel de destaque. O
caso do Trensalão, por outra via, praticamente não apresentou presença nas mídias.
O arquivamento do julgamento e a rápida investigação e condenação administrativa
tiveram pouca presença nos principais canais de informação brasileiros.
De acordo com uma pesquisa sobre a cobertura midiática de diferentes escândalos de corrupção que ocorreram durante o ano de 2014418, a baixa presença do
caso do Trensalão nas mídias é atribuída a uma escolha desses veículos. Como
demonstraram os pesquisadores, o Trensalão, denominado por eles de “Metrô-

416

417

418

Dez Medidas contra a Corrupção. Ministério Público Federal. Disponível em: <http://www.dezmedidas.mpf.mp.br/apresentacao/
conheca-as-medidas/>. Acesso em: 10 jul. 2019.
FGV; TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL BRASIL. Novas Medidas Contra a Corrupção. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2018.
Disponível em: <https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/23949>. Acesso em: 17 jul. 2019.
FERES JÚNIOR, J.; DE OLIVEIRA SASSARA, L. Corrupção, escândalos e a cobertura midiática da política. Novos Estudos, [s. l.],
n. 105, p. 205–225, 2016. Disponível em: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=117471061&lang=ptbr&site=eds-live>. Acesso em: 24 out. 2019.
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-SP-Alstom”, apareceu em apenas três veículos de comunicação (Folha, Estado e
Jornal Nacional) e foi mencionado com uma frequência de aproximadamente 2%
quando comparado com outros escândalos.
Nessa mesma pesquisa, o Mensalão apareceu com uma frequência de 8% e os
escândalos relacionado à Petrobras ocuparam 74% dos noticiários. As diferentes
frequências de veiculação indicam que existiu um viés na cobertura midiática pelo
menos em 2014, ano em que aconteciam as campanhas eleitorais para presidência
do país.
Ainda assim, a quantidade de notícias publicadas à época em que o Mensalão
tramitava no Supremo Tribunal Federal demonstram uma cobertura completa dos
principais acontecimentos do caso, os inúmeros artigos científicos (Biroli, 2014)419 e
livros publicados sobre o tema (Falcão, 2015420; Villa, 2012421; Pereira, 2013422; Leite,
2013423) refletem a importância do julgamento no meio acadêmico. Dados retirados de redes sociais, como o Twitter – plataforma na qual o STF figurou como um
dos assuntos mais comentados424 –, demonstram o engajamento popular durante
o julgamento. Além disso, o andamento e as repercussões do Mensalão levaram
parcelas da população às ruas em diversos momentos. Em 2005, grupos se manifestaram contra o impeachment do então presidente Lula425; já em 2012, milhares
de pessoas se reuniram na Esplanada dos Ministérios para protestar contra as atitudes das autoridades e da troca de comando no Poder Judiciário. No Rio de Janeiro,
no mesmo ano, manifestantes se reuniram em Ipanema para pedir a celeridade do
julgamento e convocar quem passava para assinar uma petição pública a favor do
combate à corrupção426.
No caso do tríplex, a população também ocupou as ruas em diversos momentos, mas dessa vez havia uma polarização ainda maior. Nesses episódios, grupos
vestidos de verde e amarelo ocuparam as principais avenidas portando bonecos
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BIROLI, Flávia; MANTOVANI, Denise. A parte que me cabe nesse julgamento: a Folha na cobertura ao processo do “mensalão”. Opinião
Pública, v. 20, n. 2, Campinas, ago. 2014, p. 204-18.
FALCÃO, Joaquim (org.). Mensalão: diário de um julgamento - Supremo, Mídia e Opinião Pública. São Paulo: Método, 2015.
VILLA, Marco Antonio. Mensalão: o julgamento do maior caso de corrupção da história política brasileira. São Paulo: Leya, 2012.
PEREIRA, Merval. Mensalão: o dia a dia do mais importante julgamento da história política do Brasil. Rio de Janeiro: Record, 2013.
LEITE, Paulo Moreira. A outra história do Mensalão: as contradições de um julgamento político. São Paulo: Geração Editorial, 2013.
“Mensalão ultrapassa ‘Avenida Brasil’ no Google e no Twitter”. Folha de S.Paulo, 2012. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/
fsp/poder/59026-mensalao-ultrapassa-avenida-brasil-no-google-e-no-twitter.shtml>. Acesso em: 2 out. 2019.
“ESCÂNDALO DO ‘MENSALÃO’/PROTESTO A FAVOR”. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1708200521.
htm>. Acesso em: 2 set. 2019.
“Manifestações pedem celeridade no julgamento do mensalão”. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/brasil/manifestacoespedem-celeridade-no-julgamento-do-mensalao-4704225>. Acesso em: 2 set. 2019.
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infláveis que representavam Sérgio Moro como o”super-homem” e Lula como presidiário. Por sua vez, manifestantes a favor do ex-presidente portavam cartazes
com palavras de apoio ao petista e, após a condenação e prisão de Lula, com os
dizeres “Lula Livre”, que se tornou o brado do movimento a favor da libertação do
ex-presidente.
Esse tipo de manifestação, de forma mais intensa em alguns momentos do que
em outros, foi presenciado durante o julgamento do tríplex e se replicou em diversos outros casos investigados pela Força-Tarefa da Lava Jato. Além do apoio às
investigações e das manifestações contrárias às decisões dos juízes responsáveis
pelos casos, também foram recorrentes movimentos exigindo que membros do Legislativo votassem projetos de lei de forma a colaborar com medidas de combate
à corrupção427.

427

“Campanha “Dez medidas contra a corrupção” recebe 2 milhões de assinaturas”. UOL, 2016. Disponível em: <https://noticias.uol.com.
br/politica/ultimas-noticias/2016/03/29/congresso-recebe-2-milhoes-de-assinaturas-por-medidas-contra-corrupcao.htm>.
Acesso
em: 12 nov. 2019.
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C

om o objetivo de propor medidas que auxiliem na resolução dos problemas
encontrados e listados ao longo da apresentação dos casos de corrupção
selecionados, foram mapeadas instituições ligadas ao governo, organizações não governamentais e grupos da sociedade civil que realizam trabalhos voltados ao combate à corrupção, como o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral,
o Instituto Ethos, a Associação Juízes para a Democracia, a Associação dos Magistrados Brasileiros, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, o Movimento
pela Transparência Partidária e outras iniciativas, como o livro Novas Medidas de
Combate à Corrupção, que contou com a colaboração de especialistas no tema.
As propostas selecionadas foram divididas de acordo com os tópicos levantados
pelo relatório. Cabe ressaltar que algumas medidas são aplicáveis a mais de um
dos tópicos. Assim, foram inseridas naqueles com os quais guardavam relação
mais evidente.

1. Âmbito Institucional
A) Judicial (independência; imparcialidade; especialidade e idoneidade;
imagem e confiança pública)
-

140

Seleção dos Ministros do STF
“Propõe que a escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal
seja feita pelo Presidente da República, o qual terá o prazo de quinze
dias após a vacância do cargo para tornar pública uma lista contendo
o nome de até cinco possíveis ocupantes do cargo, acompanhada
dos seus currículos;
Determina que, trinta dias após a divulgação dos nomes dos cinco
possíveis ocupantes, o Presidente da República deverá realizar sua
escolha, entre aqueles nomes, e comunicá-la ao Presidente do Senado Federal;
Veda a indicação de quem tenha, nos quatro anos anteriores, ocupado mandato eletivo federal ou cargo de procurador-geral da República, advogado-geral da União ou ministro de Estado;
Torna os ministros do Supremo Tribunal Federal ficam inelegíveis para
qualquer cargo eletivo, até quatro anos após deixarem o tribunal, pra-
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zo em que também ficam impedidos de ocupar cargo na administração pública e de exercer a advocacia”228.

228

229

230

-

Ficha Limpa para Servidores Públicos
“Determina que não poderão ocupar cargos, funções e empregos
públicos os indivíduos que se encontrarem em situação de inelegibilidade em virtude de condenação ou punição por crimes contra a
administração pública.
Propõe, portanto, a aplicação do filtro previsto pela Lei da Ficha Limpa
(Lei Complementar nº 135 de 2010), proibindo, por exemplo, qualquer
um que tenha sido condenado por crime contra a administração pública, com decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado”229.

-

Sistema de declarações de bens e direitos de servidores públicos
“Prevê que todos os agentes públicos devem apresentar declarações
eletrônicas detalhando seus patrimônios, bem como os de seus filhos
e cônjuge. No caso de posse de mais de 30% das cotas societárias
de empresas, o patrimônio destas também deverá ser informado.
Cria o Sistema Eletrônico de Registro de Bens e Valores (Sispatri), o qual
será responsável por não só por armazenar as declarações, mas também por cruzar os dados e produzir informações relevantes e úteis para
o acompanhamento da evolução patrimonial dos agentes públicos.
Incumbe aos órgãos de controle federal (CGU e TCU) e estaduais
(TCEs e controladorias estaduais) a administração do Sispatri.
Prevê a demissão como pena para a não prestação tempestiva das
informações requeridas ou a prestação de informações falsas”230.

-

Auditoria patrimonial de agentes públicos
“Determina a realização de sorteios anuais, pelo Tribunal de Contas
da União, de 65 autoridades públicas, as quais serão sujeitas a uma
sindicância patrimonial.

MOHALLEM, M. F. et al. Novas medidas contra a corrupção. Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas, 2018,
p. 310. CARVALHOSA, Modesto. Dia Internacional de Combate à Corrupção. Disponível em: <https://cdpp.org.br/site/pt/2019/12/09/
dia-internacional-de-combate-a-corrupcao/>. Acesso em: 10 dez. 2019.
MOHALLEM, M. F. [et al.]. Novas medidas contra a corrupção. Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas, 2018,
p. 322.
Ibidem, p. 362.
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Esta sindicância se estenderá para membros da família e pessoas
jurídicas relacionadas.
Colaborarão na realização dessas sindicâncias a Receita Federal do
Brasil e o Ministério Público Federal.
Estabelece como ato de improbidade administrativa impedir ou dificultar os trabalhos relacionados a essa auditoria patrimonial aleatória”231.
-

Especialização de Varas em Improbidade e Corrupção
“Determina que os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais instituirão Varas Especializadas em Ações Cíveis de Improbidade, com competência para julgar aquelas ações previstas na Lei nº
8.429/1992, e na Lei n. 12.846/2013.
Essas varas terão competência, ainda, para ações cíveis conexas e
para as ações penais correlatas aos mesmos fatos e agentes, ressalvada a competência especializada de outras varas especializadas,
como as de lavagem e de combate ao crime organizado”232.

B) Órgão persecutor (independência; objetividade; especialidade e idoneidade; imagem e confiança pública)
-

231
232

Equipes Conjuntas de Investigação
“Prevê a criação e o funcionamento de ECIs, forças-tarefas binacionais
ou multilaterais destinadas a apurar, em território brasileiro ou estrangeiro, crimes transnacionais graves atribuídos a mais de uma jurisdição.
Constituídas de comum acordo entre os Estados-partes, com a participação de autoridades nacionais e estrangeiras, as ECIs terão a
participação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, isoladamente ou em conjunto, dentro de suas respectivas competências, e
de autoridades ou organizações congêneres, segundo o que dispuser
o direito do outro ou outros Estados participantes.
Determina que poderão ser convidados a participar das ECIs outros
órgãos e entidades federais, estaduais, municipais e do Distrito Fe-

Ibidem, p. 365.
MOHALLEM, M. F. et al. Novas medidas contra a corrupção. Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas, 2018, p.
551.
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deral, assim como organizações internacionais, respeitadas suas respectivas competências”233.

C) Polícia e outros órgãos de investigação (independência; objetividade; especialidade e idoneidade; imagem e confiança pública; relação com colaboradores na investigação)
- Lei Orgânica da Controladoria Geral da União
“Prevê a competência da CGU para assistir direta e imediatamente o
Presidente da República nas questões relacionadas à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, à correição,
à prevenção e ao combate à corrupção, às atividades de ouvidoria e
ao incremento da transparência.
Autoriza a CGU a instaurar, originariamente, procedimento, sindicância e processos administrativos ou avocar PADs, PARs e outros processos que entender cabíveis para corrigir seu andamento.
Prevê a competência do Ministro Chefe da CGU para propor medidas
administrativas e legislativas, decidir sobre representações e denúncias que receber, realizar inspeções e celebrar acordos de leniência
nas hipóteses previstas na Lei.
Estabelece a estrutura da CGU e delineia a competência de cada um
dos seus órgãos principais: a Secretaria Federal de Controle Interno,
a Corregedoria-Geral da União, a Ouvidoria-Geral da União e a Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção.
Cria o Fundo Federal de Combate à Corrupção para financiar ações
e programas do Poder Executivo Federal na prevenção, fiscalização
e repressão de ilícitos que provoquem prejuízo ao erário público ou
gerem enriquecimento ilícito de servidores públicos federais”234.
Fortalecimento do controle interno
“Determina também que as atividades de controle interno sejam desempenhadas por órgãos de natureza permanente e exercidas por
servidores organizados em carreiras específicas.
Estabelece diretrizes para o controle interno, definindo como ativida-
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Ibidem, p. 435.
Ibidem, p. 330.
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des de controle interno as funções de ouvidoria, controladoria, auditoria governamental e correição.
Estabelece quem são os servidores que farão as atividades de controle interno: agente público, com nível superior e reputação ilibada.
Determina a elaboração, pelos órgãos de controle interno, de plano
de trabalho anual, com definição de prioridades e resultados almejados, promoção de intercâmbio de informações relevantes e publicação de relatórios periódicos de suas atividades.
Atribui aos responsáveis pelo controle interno o dever de tornar o Tribunal de Contas ciente quando da constatação de irregularidades ou
ilegalidades, sob pena de responsabilidade solidária, e, na hipótese
de configuração de crime, prevê o dever de envio de cópia integral do
feito apuratório à Polícia e ao Ministério Público”235.

2. Âmbito Penal Substantivo
A) Penas:
-

Responsabilização criminal de pessoas não naturais236
“A Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013) prevê responsabilidade civil e administrativa para Pessoas Jurídicas. Propõe-se responsabilizar
penalmente as pessoas jurídicas envolvidas em crimes de corrupção
e assemelhados, como já acontece na legislação brasileira que trata
de crimes na seara ambiental, com o objetivo de tornar mais custosa
a prática de ilícitos”.

B) Regras de prescrição da ação penal
-

235

236

Cria gatilho de eficiência para atingir duração razoável do processo
“Define o que se entende por duração razoável do processo em diferentes instâncias e hipóteses, para os exclusivos fins dessas normas,
que buscam incrementar a eficiência da atuação do Estado. Para pro-

MOHALLEM, M. F. et al. Novas medidas contra a corrupção. Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas, 2018, p.
348.
Centro de Debate de Políticas Públicas. Combate à Corrupção no Chile. Disponível em: <https://cdpp.org.br/site/pt/2016/06/07/
combate-a-corrupcao-no-chile/>. Acesso em: 10 dez. 2019.
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cessos judiciais, não devem demorar mais que dois anos na instância
originária; um ano na instância recursal ordinária; e seis meses em
cada uma das instâncias recursais especial e extraordinária.
Determina que todos os tribunais nacionais devam encaminhar ao
CNJ informações e estatísticas relativas aos processos relacionados
a improbidade administrativa, corrupção e crimes contra a Administração Pública. Esses relatórios também deverão ser publicados e ser
de fácil acesso ao público.
Prevê a criação de uma comissão no CNJ responsável por analisar as
informações recebidas e propor medidas para garantir o cumprimento
das regras de duração razoável do processo.
Define, também para o exclusivo fim dessas normas, que os procedimentos investigatórios cíveis e criminais sob a presidência do Ministério Público não devam exceder três anos, entre o ato de instauração e
seu desfecho, independentemente da instância em que tramite.
Cria comissão específica para o diagnóstico, a análise de informações e a propositura de medidas de aperfeiçoamento tendentes à
concretização da atuação ministerial resolutiva, especialmente quanto
a procedimentos investigatórios (cíveis e criminais) e ações judiciais
destinados à apuração de atos de improbidade administrativa, corrupção e crimes contra a Administração Pública.
Determina que os Ministérios Públicos da União, dos estados e do
Distrito Federal e Territórios deverão encaminhar ao CNMP relatório
estatístico anual contendo informações acerca dos procedimentos investigatórios (cíveis e criminais) e ações judiciais destinados à apuração de atos de improbidade administrativa, de corrupção e de crimes
contra a Administração Pública.
Prevê a criação de uma comissão no CNMP responsável por analisar
as informações recebidas e propor medidas para garantir o cumprimento das regras de duração razoável do processo”237.

237

MOHALLEM, M. F. et al. Novas medidas contra a corrupção. Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas, 2018, p.
477-8.
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3. Âmbito Processual e Operacional
A) Investigação e ferramentas de investigação em matéria de corrupção

238

-

Arquivamento de casos penais com menor perspectiva útil
“Introduz, para situações predeterminadas, de modo regrado, o princípio de oportunidade da ação penal.
O órgão do Ministério Público, de ofício ou acolhendo sugestão da
autoridade policial ou da defesa, poderá fundamentadamente decidir
pela não apuração criminal do fato ou deixar de propor a ação penal,
ou dela desistir, quando, por exemplo: for insignificante a lesão ao
bem jurídico tutelado; em razão da qualidade da prova, for baixa a
probabilidade de êxito da ação penal; houver perda do interesse de
agir; houver acordo de leniência celebrado nos casos em que a lei o
admitir; ou, em razão da necessidade de racionalizar o emprego de
recursos materiais e humanos, por sua natureza ou lesividade, o caso
não estiver entre os temas para atuação prioritária segundo o órgão
de revisão ou coordenação competente, o qual elaborará periodicamente um rol de temas prioritários, que pode ser regionalizado após
audiência pública, para a qual deverão ser convidados diversos atores do poder público e da sociedade civil.
Da decisão, cabe recurso para o procurador-geral ou outro órgão a
que a lei orgânica atribua competência revisional.
Independentemente de recurso, o membro do Ministério Público deverá encaminhar sua decisão para o procurador-geral ou outro órgão
a que a lei atribua competência revisional, o qual poderá homologar a
decisão, requisitar inquérito, que será distribuído a outro membro do
Ministério Público, ou designar outro órgão do Ministério Público para
oferecer denúncia ou prosseguir na ação”238.

-

Ação de Extinção de Domínio
“Prevê a ação de extinção de domínio como instrumento para decretar
e ver cumprida a perda dos direitos de propriedade e de posse sobre
bens, direitos e valores que sejam produto ou proveito, direto ou indi-

Ibidem, p. 471.
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reto, de infração penal ou outras atividades ilícitas.
Estabelece um rol taxativo de crimes em relação aos quais a ação de
extinção de domínio será aplicável.
A decretação da extinção de domínio não depende da aferição de
culpa pela conduta ilícita ou de processo e julgamento das infrações
penais relativas, mas ficará prejudicada em caso de sentença penal
absolutória com trânsito em julgado.
Autoriza a concessão de tutelas de urgências, bem como a alienação
antecipada para evitar o perdimento ou degradação dos bens objeto
da ação.
São legitimados ativos para propor a ação de extinção de domínio a
União, os Estados e o Distrito Federal, para quem os direitos de propriedade serão transferidos”239.
-

239

240

Aperfeiçoa bloqueios de bens na ação de improbidade administrativa
“Atribui à autoridade administrativa responsável pelo inquérito de improbidade administrativa a responsabilidade de representar ao Ministério Público para adoção da tutela cautelar de indisponibilidade dos
bens do indiciado, quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito.
Permite a indisponibilidade de bens adquiridos anteriormente ao suposto ato de improbidade, a fim de assegurar o integral ressarcimento
do dano, a restituição do acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito e o pagamento de possível multa civil como sanção
autônoma.
Dá ao juiz permissão de autorizar o desconto administrativo mensal
de até 30% (trinta por cento) da remuneração do agente público, até o
valor do enriquecimento ilícito auferido ou do prejuízo sofrido pela Administração Pública, diante da insuficiência de bens, devendo o produto ser depositado em juízo e convertido em renda ao ente público
envolvido caso o agente seja, ao final, condenado, ou a ele restituído,
se absolvido das imputações”240.

MOHALLEM, M. F. et al. Novas medidas contra a corrupção. Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas, 2018, p.
592.
Ibidem, p. 612.
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241

-

Rastreamento de Bens
“Estabelece vinte dias como prazo máximo para o envio de informações,
em ordens judiciais de quebra de sigilo fiscal e bancário, pelas instituições financeiras e pela Receita Federal.
Determina que bancos e instituições financeiras criem setores próprios,
especializados em atender ordens judiciais de quebra de sigilo bancário
e rastreamento de recursos.
Autoriza que juízes apliquem multa, em caso de não cumprimento de
ordens judiciais, no valor de um mil a dez milhões de reais.
Prevê que o Ministério Público e as autoridades policiais deverão ter
acesso direto, por meio eletrônico, às informações bancárias relativas a
operações financeiras em que já envolvam dinheiro público.
Autoriza o compartilhamento de informações bancárias recebidas das
instituições financeiras pela Receita Federal com o Ministério Público”241.

-

Proteção do Reportante de Suspeita de Irregularidades (“Whistleblower”)
“Institui o Programa Nacional de Incentivo e Proteção de Relatos de
Suspeita de Irregularidades, estabelecendo incentivo e proteção ao
cidadão para que colabore com o Estado na luta contra a corrupção.
Estão subordinados a este programa todos os órgãos da administração direta e indireta da União, os órgãos do Ministério Público, sindicatos, entidades beneficentes, organizações da sociedade civil e
outras que recebam recursos públicos e o setor privado.
Estimula a criação de canais de recebimento de relatos por ente privados e dá diretrizes sobre como devem funcionar e como devem ser
realizadas investigações sobre os relatos.
Cria as Unidades de Recebimento de Relatos, as quais devem estar
presentes em todos os órgãos e entidades, tendo a competência de
receber e encaminhar os relatos às autoridades fiscalizadores e correcionais para apuração. Realizam apenas um juízo de admissibilidade prévio para verificar a existência de requisitos mínimos para, em
seguida, realizar esse encaminhamento ou proceder ao arquivamento. Define reportante como ‘a pessoa natural que, isoladamente ou

Ibidem, p. 620.
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em conjunto, tomar conhecimento, por meio de atividades pessoais
ou profissionais, e relatar suspeita de irregularidade’ e suspeita de
irregularidade como a crença do denunciante, fundada em motivos
razoáveis, da ocorrência de ação ou omissão, passada, presente ou
iminente, que, se confirmada, causaria graves danos à sociedade.
Institui um rol de medidas para proteger o reportante (e sua família)
de eventuais retaliações. Esse rol inclui o direito à preservação da
identidade, a autorização temporária de trabalho domiciliar ou transferência de seu ambiente de trabalho, proteção contra e possibilidade
de reversão de retaliações no ambiente de trabalho, como demissão
arbitrária ou retirada de benefícios, a determinação do afastamento do
ambiente de trabalho daquele responsável pela prática de retaliação,
entre outras. Abrange também medidas de proteção à integridade física, como a colocação sob proteção provisória de órgão de segurança
pública e a alteração de identidade.
Prevê medidas de incentivo ao denunciante, incluindo a retribuição
pecuniária, preenchidas as devidas condições, como a originalidade
do relato e a cominação de sanções em montante superior a trezentos
salários mínimos, no valor de 10% a 20% do valor das penalidades
impostas e do montante fixado para a reparação dos danos”242.
B) Barreiras à obtenção de provas
- Continuidade de investigações conexas àquelas de foro privilegiado
“O foro por prerrogativa de função cessa com o término do mandato,
cargo ou função pública, salvo se o processo já tiver a instrução iniciada no Tribunal, caso em que continuará o julgamento.
A renúncia ao mandato, ao cargo ou à função, bem como a aposentadoria voluntária do agente, não determinará a modificação da competência em relação aos processos com instrução já iniciada nos tribunais.
Se, durante alguma investigação, surgirem evidências concretas da
participação de pessoas com foro privilegiado em algum fato, o juiz
até então competente extrairá cópia do feito, remetendo-a para o juízo
competente para apuração da conduta do agente com foro privilegia-
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MOHALLEM, M. F. et al. Novas medidas contra a corrupção. Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas, 2018, p.
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do, permanecendo a competência do juiz originário em relação aos
demais agentes e fatos.
Caso o Tribunal responsável pela investigação em relação ao agente
com prerrogativa de função verifique que a separação prevista prejudicará a apuração do crime, sendo imprescindível a unidade de julgamento, poderá, a pedido do Ministério Público, determinar a reunião
dos feitos sob sua competência”243.
-

Redução do foro privilegiado
“Restringe o benefício do foro privilegiado no STF, quanto aos crimes
comuns, para apenas dezesseis autoridades – contra mais de 860
autoridades, atualmente.
Elimina as hipóteses de foro por prerrogativa de função no STJ quanto ao processamento e julgamento de crimes comuns praticados por
autoridades públicas.
Põe fim ao foro por prerrogativa de função dos prefeitos nos Tribunais
de Justiça.
Preserva o foro privilegiado nos casos de crimes de responsabilidade.
Proíbe que os estados estabeleçam hipóteses de foro por prerrogativa
de função em suas constituições e que o Congresso Nacional institua
novas hipóteses de foro privilegiado por meio de PECs – tornando
cláusula pétrea a vedação da instituição desse tipo de benefício”244.

C) Cooperação entre países em casos de corrupção transnacional
- Aperfeiçoamento da Cooperação Jurídica Internacional
“Estabelece que, em matéria penal, são as autoridades competentes
para a cooperação direta a Polícia Federal, na fase de investigação, e
a Procuradoria-Geral da República.
Prevê a possibilidade de cooperação direta entre autoridades brasileiras e estrangeiras para dar cumprimento urgente a medidas cautelares, de natureza patrimonial e pessoal, inclusive para fins probatórios,
para deduzir pedidos de tutela de urgência e para empregar meios
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Ibidem, p. 465.
MOHALLEM, M. F. et al. Novas medidas contra a corrupção. Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas, 2018, p.
217.
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especiais de obtenção de provas ou realizar técnicas especiais de
investigação.
Permite a realização de comunicações espontâneas entre os órgãos
de persecução criminal brasileiros e estrangeiros.
Prevê a competência do STJ para a homologação de sentença penal
condenatória, sendo a Justiça Federal competente para a execução.
Detalha o trâmite para a transferência de processo penal do/para o
Brasil, autorizando a convalidação de atos processuais realizados na
jurisdição estrangeira e conferindo a competência à Justiça Federal”245.
“Consolidação de uma autoridade central para fins de cooperação jurídica internacional – maior efetividade da justiça com a possibilidade
de se buscar provas no exterior”246.
D) Negociação
- Acordos de Leniência na Lei Anticorrupção e Lei de Improbidade
Administrativa
“Atribui aos órgãos de controle interno de cada um dos entes federativos a competência para celebrar acordos de leniência – e, na sua
ausência, ao chefe do respectivo Poder.
Confere a competência exclusiva para celebrar acordos de leniência
ao Ministério Público apenas nos casos em que (i) houver envolvimento de agentes políticos detentores de mandatos eletivos, secretários e ministros, membros do Poder Judiciário, Ministério Público ou
tribunais de contas; (ii) houver vinculação da eficácia probatória do
acordo com acordos de colaboração premiada (feitos no âmbito criminal), diante da atribuição do MP para estes; e (iii) forem praticados
atos lesivos contra a administração pública estrangeira. Nos demais
casos, a competência exclusiva é do órgão de controle interno (e, na
ausência, do chefe de Poder).
Confere efeito transversal aos acordos, impedindo que a empresa
colaboradora seja colocada em uma situação pior que aquela que
estaria se não tivesse cooperado. Para isso, impede a aplicação de
sanções por parte de outros órgãos que não aderirem ao acordo, sem
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Ibidem, p. 430.
Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA). Disponível em: <http://enccla.camara.leg.br/
resultados/principais-resultados>. Acesso em: 19 dez. 2019.
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prejuízo da atuação dos órgãos legitimados para a cobrança dos prejuízos e tributos devidos.
Cria a possibilidade de leniência para a empresa que não seja a primeira a se manifestar sobre o fato, desde que essa mesma empresa
agregue informações relacionadas a outras infrações.
Determina que, quando o gestor da empresa souber de corrupção
praticada e não comunicar as autoridades, a pena será dobrada.
Prevê a figura do monitor independente, indivíduo responsável por fiscalizar o cumprimento, pela empresa, dos termos contidos no acordo
de leniência.
Amplia a possibilidade de benefícios a serem auferidos pela pessoa
jurídica em decorrência da assinatura do acordo, que passam a incluir
também a isenção das sanções previstas na Lei de Licitações. Institui
critérios mais específicos para a gradação desses benefícios.
Institui a possibilidade de celebração de acordos de leniência no âmbito da Lei de Improbidade Administrativa”247.
E) Juízo
- Imprime maior celeridade ao sistema recursal
“Prevê que o prazo para o pedido de vista de um processo será de
apenas quatro sessões, prorrogável uma única vez por mais duas sessões, após as quais deverá ser reincluído em pauta, que ficará sobrestada até o julgamento do caso (ressalvados processos com previsão legal de urgência). Prevê ainda a possibilidade de convocação
de um julgador substituto.
Estabelece, em consonância com o novo CPC, novas regras para o
processamento de embargos de declaração no processo penal, prevendo, inclusive, prazo para seu julgamento e vedação da interposição de embargos de declaração sucessivos.
Determina a aplicação de multa nos casos de interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios.
Suspende a prescrição enquanto estiver suspenso o processo, inclusive para análise de repercussão geral. Estabelece que decisões e
acórdãos sobre recurso interposto interrompem a prescrição.
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Prevê a possibilidade de interposição de agravo para seção, órgão
especial ou pleno contra decisão concessiva de habeas corpus.
Extingue os chamados ‘recursos de ofício’”248.
-

Imprime maior celeridade aos agravos em Tribunais
“Prevê que os agravos regimentais, no STF e STJ, não terão efeitos
suspensivos.
Determina o processamento imediato do agravo, nos próprios autos,
apenas quando este for interposto em face de decisão extintiva do
processo, decisão de não admissão ou não seguimento do recurso.
Nas demais hipóteses, o agravo ficará retido e será julgado com o recurso ou com a ação, com exceção também dos casos de cabimento
do agravo de instrumento.
Possibilita o julgamento do agravo, pelo órgão colegiado, por meio
eletrônico.
Autoriza a aplicação de multa ao agravante, quando esse recurso for
declarado manifestamente infundado, inadmissível ou improcedente
em votação unânime pelo órgão colegiado”249.

4. Outros elementos externos
-

248
249

Prevenção de Corrupção nas Contratações Públicas
“Determina que todas as compras públicas deverão ser divulgadas
em um portal único na internet (ComprasGov), o qual reunirá informações básicas sobre o certame instituído para celebrar a contratação
com o fornecedor, bem como informações referentes à execução do
contrato, como notas fiscais.
O portal integrará as informações referentes à habilitação para contratar com a Administração Pública dos fornecedores punidos nos
âmbitos administrativo, cível e penal, facilitando o controle social e
garantindo a aplicação dessas sanções.
Cria um certificado único, a ser emitido pela Receita Federal, ga-

Ibidem, p. 489.
MOHALLEM, M. F. et al. Novas medidas contra a corrupção. Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas, 2018, p.
501.
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rantindo a possibilidade de participação em processos de compras
públicas apenas para aqueles que tenham regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista, bem como ausência de punições relativas à
habilitação para contratar com a Administração Pública.
Cria também o Catálogo Nacional de Compras Públicas, o Protocolo
Padrão de plataformas eletrônicas de compras públicas e a Capacitação Profissional de Compradores Públicos, esta última destinada
a capacitar os servidores designados para conduzir processos de
compras públicas”250.
-

250

Processo Legislativo Participativo
“Prevê que todos os documentos relevantes na tramitação de proposições pela Câmara dos Deputados serão disponibilizados em formato
de dados abertos, para permitir a leitura e processamento por máquinas e facilitar a participação social.
Potencializa as formas de participação popular no processo legislativo, já que determina a inclusão, na Ordem do Dia do Plenário, de uma
proposição priorizada pela sociedade pelo sistema eletrônico e torna
obrigatória a análise das sugestões a PLs oriundas da participação
nos pareceres dos relatores.
Institui um mecanismo de assinatura eletrônica, no sistema digital de
dados abertos da Câmara, que poderá ser empregado para coletar
apoiadores a projetos de iniciativa popular.
Determina que, no caso de instauração de processo criminal contra
um deputado no STF ou outra instância, perderá o cargo de membro
da Mesa Diretora, de líder de partido ou bloco parlamentar, de presidente ou vice-presidente das comissões da Casa ou de membro do
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.
Promove a independência e o melhor funcionamento do Conselho de
Ética, ao permitir que este permaneça funcionando mesmo durante
a Ordem do Dia de sessão ordinária e extraordinária da Câmara ou
do Congresso Nacional; ao prever que os recursos contra indeferimento de questões de ordem sejam decididos pelo Plenário da Câmara; ao não permitir a destituição do relator, uma vez indicado; e

Ibidem, p. 55.
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ao não permitir que suplentes de Deputado integrem o Conselho de
Ética”251.

251

252

-

Sistema Nacional de Combate à Corrupção e Controle Social
“Institui o Sistema Nacional de Controle Social e Integridade Pública
(SNCSI) como uma instância descentralizada e participativa em que
sociedade e entes da federação podem trabalhar conjuntamente para
desenvolver políticas públicas de combate à corrupção e de promoção do controle social.
Determina a criação de um sistema com órgãos e instrumentos correspondentes em todos os níveis da federação – federal, estadual e
municipal –, garantindo a ampliação do alcance das políticas de promoção do controle social.
Cria os Conselhos e as Conferências de Promoção da Integridade e
Controle Social. Os Conselhos atuarão como instâncias consultivas para
determinar as diretrizes dos Planos, acompanhar e avaliar sua execução e fiscalizar a aplicação de recursos nessa esfera. As Conferências
são os espaços máximos de revisão e deliberação sobre os Planos.
Determina a elaboração de Planos de Combate à Corrupção, Promoção da Integridade e Controle Social como instrumentos para a gestão
em médio e longo prazos de políticas de fomento do controle social.
Os planos deverão definir estratégias, metas, prazos e recursos necessários à sua execução. Serão também compartilhados, em nível
federal, com a Enccla para servir de diretriz ao conjunto de ações a
serem adotadas.
Prevê a criação do Fundo Nacional para a Promoção da Integridade
Pública e reforma, para aumentar sua transparência, o Fundo de Defesa de Direitos Difusos”252.

-

Política Nacional de Dados Abertos
“Prevê a publicidade das bases de dados como preceito geral; essas
bases devem se encontrar em formato aberto, serem legíveis por máquinas, disponibilizadas em sua forma primária, com o maior grau de

MOHALLEM, M. F. et al. Novas medidas contra a corrupção. Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas, 2018, p.
68.
Ibidem, p. 25.
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granularidade possível, e atualizadas de forma periódica.
Autoriza qualquer cidadão a apresentar pedido de abertura de base
de dados públicos, não sendo permitidas às autoridades questionar
os motivos desse pedido ou negá-los em razão de inconsistências na
base de dados.
Prevê que os entes públicos deverão estabelecer Laboratórios de Inovação, que são ‘espaços abertos à participação e à colaboração da
sociedade para o desenvolvimento de ideias, ferramentas e métodos
inovadores para a gestão pública, a prestação de serviços públicos
e o empoderamento do cidadão para o exercício do controle sobre a
administração pública’.
Todas as ideias, ferramentas, softwares e métodos desenvolvidos pelos laboratórios serão de domínio público e livre”253.

253
254

-

Criação do Instituto Nacional de Acesso à Informação e aperfeiçoamento da Lei de Acesso à Informação
“Cria o Instituto Nacional de Acesso à Informação, competente para
monitorar e garantir a aplicação da Lei de Acesso à Informação (LAI),
a adequada interpretação de seus preceitos e o cumprimento de suas
determinações por todos os agentes públicos. É, assim, o órgão competente para julgar recursos contra unidades locais.
Determina que todos os órgãos e entidades sujeitos à LAI deverão
criar uma Unidade de Transparência e Acesso à Informação.
Institui os testes de Danos e de Interesse Público com o objetivo de
exigir uma formulação mais específica e restrita nos casos de sigilo,
firmando este como exceção ao direito de acesso à informação.
Elimina a necessidade de fornecimento de dados de identificação do
solicitante para a formulação dos pedidos de acesso à informação.
Subordina os partidos políticos à Lei de Acesso à Informação, com o
objetivo de aumentar a transparência partidária”254.

-

Aperfeiçoamento da Ação Popular
“Aumenta e simplifica o rol de atos que podem ser alvo de ação popular: ‘ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado

Ibidem, p. 77.
MOHALLEM, M. F. et al. Novas medidas contra a corrupção. Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas, 2018, p. 81.
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participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural’.
Garante a proteção do autor popular contra eventuais retaliações,
sendo cabível a aplicação das medidas de proteção.
Institui como base para anulação de atos administrativos: o abuso de
preços no fornecimento de bens ou serviços e a omissão do agente
público naquelas circunstâncias em que esteja vinculado por lei ou
regulamento.
Prevê a possibilidade de retribuição pecuniária ao autor popular no
valor de 10% a 20% do total a ser pago pelo réu, considerando-se a
originalidade dos fatos apresentados, a existência de investigações
prévias, a dificuldade de obtenção das informações que fundamentaram a ação popular e a gravidade dos danos sofridos pela Administração Pública”255.

255
256
257

-

Regulação da circulação de dinheiro em espécie
“São estabelecidas regras e condições para uso de dinheiro em espécie em transações de qualquer natureza, para o trânsito de recursos
em espécie e para a posse de recursos em espécie.
Para transações comerciais ou profissionais, estabelece-se o limite de
10 mil reais. O pagamento de boletos e faturas em espécie fica restrito
a quantias inferiores a 5 mil reais. O trânsito de recursos em espécie
fica limitado a valores inferiores a 100 mil reais ou seu equivalente em
moeda estrangeira. A posse de recursos em espécie também fica sujeita a limitação – máximo de 300 mil reais.
O descumprimento dessas normas está sujeito a sanções administrativa de confisco e/ou multa”256.
“Informatização das declarações de porte e valores quando do ingresso e saída do país – maior efetividade no controle da movimentação transfronteiriça de valores”257.

-

Unificação do regime disciplinar do MP
“Submete os Ministérios Públicos da União e dos Estados a um re-

Ibidem, p. 127.
Ibidem, p. 171.
Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA). Disponível em: <http://enccla.camara.leg.br/
resultados/principais-resultados>. Acesso em: 19 dez. 2019.
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gime disciplinar único, nos termos de lei complementar específica,
de iniciativa privativa do procurador-geral da República. Determina
a aplicação do regime disciplinar do Ministério Público da União aos
membros do Ministério Público, até que seja editada a lei complementar que institui o regime disciplinar único.
Prevê a possibilidade de aplicação de diversas sanções, como advertência, censura, suspensão, cassação de aposentadoria e demissão.
Regulamenta e unifica prazos prescricionais, além de prever regras
para o inquérito administrativo e sobre o processo administrativo disciplinar que antecede a aplicação de eventuais sanções”258.
-

258

Performance Bonds (seguros de contratos públicos)
“Institui como obrigatória a contratação de seguro-garantia da execução do contrato em favor do Poder Público em todas as contratações
públicas de obras ou fornecimento de bens ou serviços com valor
superior a 10 milhões de reais. O contrato de seguro deve cobrir 100%
do valor do contrato principal.
Essa obrigação se aplica a todos que contratarem com a administração
pública direta e indireta, nos níveis federal, estadual e municipal.
Autoriza a exigência de contragarantias por parte da seguradora, em
relação ao tomador do seguro, na forma de reembolso ou indenização.
Estipula como obrigatória para a emissão da apólice de seguro a
apresentação de um projeto executivo. Atribui, ainda, à seguradora
o poder de fiscalizar livremente a execução do contrato principal e
atestar a conformidade dos serviços e materiais empregados.
Em caso de reclamação de sinistro pelo órgão contratante, o prestador deverá apresentar defesa escrita à seguradora e ao órgão, contendo justificativa para o atraso e/ ou defeito na execução do contrato,
bem como plano detalhado para a regularização da execução contratual. Caso não seja aceito, procede-se à comunicação do sinistro.
Caracterizado o sinistro, a seguradora pode (i) contratar outra pessoa
jurídica para executar o contrato; (ii) assumir ela própria a execução
da parcela restante do projeto; ou (iii) financiar o próprio órgão contratante para que complemente a obra, dentro dos prazos determinados.

Ibidem, p. 273.
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Caso a alternativa apresentada pela seguradora não seja aceita, esta
deverá indenizar, em espécie, o órgão público contratante”259.

259
260

261

-

Novas regras para licenciamento
“Morosidade e dificuldade de tramitação de processos administrativos para obtenção de licenciamentos (ambientais, uso e ocupação
do solo, patrimônios arqueológicos) [...] Deve-se fomentar a adoção
de sistemas de integridade/compliance em órgãos governamentais.
Servidores públicos devem ter acesso a atividades de capacitação
sobre conduta ética.
Deve ser desenvolvido um canal de denúncia entre empresas privadas, entidades governamentais e órgãos de controles.
O projeto deve ser licitado somente mediante obtenção e apresentação da sua Licença de Instalação”260.

-

Programa de medidas de integridade institucional nos órgãos públicos.
“Código de ética e de conduta, comissão de ética pública, mapeamento e gestão de riscos de corrupção, normas, políticas e
procedimentos para detectar e sanar desvios e irregularidades,
controle e combate ao nepotismo, prevenção de conflitos de interesses, análise efetiva das declarações de bens, rendimentos e
interesses dos dirigentes e funcionários, treinamento de dirigentes
e empregados, ampla divulgação das políticas e medidas anticorrupção, canais de denúncia, divulgação sistemática das agendas,
decisões, processos decisórios, investigações e auditorias, implantação de unidade de correição, aplicação efetiva de medidas
disciplinares (a pessoas físicas e jurídicas envolvidas em ilícitos),
monitoramento periódico”261.

-

Ampliação da participação da sociedade na fiscalização e nas decisões públicas
“Ampliação substancial dos programas de formação ética e cidadã,

Ibidem, p. 151.
Rede Brasil do Pacto Global. Instituto Ethos. Integridade no Setor de Construção. Discutindo os dilemas e propondo soluções para
o mercado. Disponível em: <https://d335luupugsy2.cloudfront.net/cms/files/89484/1562949092Integridade_no_Setor_de_Construo.
pdf>. Acesso em: 9 dez. 2019.
Instituto ETHOS. Disponível em: <https://docs.google.com/document/d/10hfQsmm7DNILC29MrOzdGP4qR_kPmv0doxueli0dVhA/
edit#>.Acesso em: 18 dez. 2019.
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bem como de concursos com esses conteúdos, para crianças e jovens nas escolas e universidades.
Realização de campanhas públicas de conscientização contra a corrupção.
Introdução do controle social da administração e da prevenção da
corrupção como tema transversal obrigatório em disciplinas dos currículos da educação básica.
Criação de cursos e seminários de formação e aperfeiçoamento para
os integrantes dos conselhos municipais de fiscalização e de políticas
públicas.
Criação de observatórios de controle social em todos os municípios,
nos moldes dos já existentes.
Ampliação das experiências de orçamento participativo.
Instituição de ouvidorias públicas (com canais de denúncia) nas administrações dos estados e municípios.
Democratização e ampliação da participação da sociedade civil nos
conselhos de políticas públicas”.
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