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RESUMO 
 
Este trabalho busca demonstrar que as relações investigadas no âmbito da chamada 
Operação Lava a Jato são produto não de uma série de atos de corrupção isolados praticados 
no bojo das políticas desenvolvimentistas dos últimos anos, mas de um processo de captura 
dos investimentos estatais em infraestrutura com origem já no processo de industrialização 
do Brasil e consolidadas no período autoritário. Trata-se, mais que de corrupção (embora 
disto também se trate), de um déficit de governança. Estas relações vieram a ser investigadas 
e punidas em um momento de exacerbação dos aparatos estatais de combate à corrupção, 
divididos de forma pouco organizada entre diversas instituições e, nos últimos anos, 
apoiados em recomendações internacionais transplantadas de forma incompleta e sob clamor 
popular. Nesse contexto, a espiral punitiva desencadeada com a Lava a Jato envolveu as 
grandes construtoras brasileiras em inúmeros procedimentos de responsabilização, em 
distintas esferas, sem que o ordenamento contemplasse uma solução que permitisse sua 
reabilitação para seguir atuando em seus mercados de atuação. Dada a importância destas 
empresas para a economia brasileira, a operação gerou uma enorme corrosão de valor no 
mercado nacional, contribuindo para a estagnação econômica do Brasil nos últimos anos e 
ceifando milhares de empregos. Tudo isto a pretexto de salvaguardar o interesse público. 
Assim, o presente trabalho procura trazer uma alternativa a este mecanismo, buscando uma 
nova abordagem do tema, que considere a proteção a empresas economicamente viáveis 
envolvidas em corrupção e dispostas e erradicar esta prática como forma de proteção ao 
interesse público primário, de modo a conciliar a política sancionatória de combate à 
corrupção e a preservação das empresas nela envolvidas, a fim de se minimizar custos 
econômicos e sociais para a sociedade como um todo. Por fim o trabalho indaga se os 
achados da operação ainda permitem acreditar que ainda há espaço para a intervenção do 
Estado na economia, concluindo que sim, uma vez que parte da solução para o problema da 
corrupção não reside apenas em punição e privatizações, mas em reformas que levem a um 
incremento da governança nas relações entre público e privado. 
 
 
Palavras-chave: Corrupção, Interesse público, Governança, Estado investidor, Lava a Jato 
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ABSTRACT 
 
This work aims at showing that the relationships investigated in the context of Car Wash 
operation are not a result of several acts of corruption carried within the last years, when 
developmental policies have been in place in Brazil, but a by-product of the capture of State 
investment policies in the infrastructure industry with origins in the Brazilian 
industrialization period and consolidated during the authoritarian period of Brazilian history. 
Those relationships have been investigated and punished in a moment where the 
anticorruption state mechanisms were exacerbated, poorly organized between several 
institutions and, in the last years, relying on international recommendations not fully 
transplanted to our legal order and under popular rage. In this context, the punishment spiral 
triggered by the Car Wash operation involved the largest Brazilian heavy construction 
companies in several enforcement procedures, from different jurisdiction spheres, with no 
alternative to allow the prosecuted companies to rehabilitate themselves and go back to 
operate in their markets left in place. Given the importance of these companies for the 
internal economy, the operation caused huge economic losses, contributing to the economic 
stagnation Brazil has been facing in the last years and eliminating thousands of jobs. All of 
this under the proclaimed intent to protect the public interest. In view of that, the present 
work seeks alternatives to this mechanism, looking for a new approach towards the problem, 
which considers the protection of financially viable companies involved in corruption and 
willing to cease its illegal practices as a way of protecting the primary public interest, in 
order to conciliate the anticorruption enforcement policy and the preserving of companies, 
as to minimize economic and social costs for the society as a whole. Finally, the work 
questions whether the findings of the Car Wash operation still allow to believe that there is 
some space left for State intervention in the economy. It concludes that they do, once part of 
the solution for the corruption problem rests no only on punishment and privatization efforts, 
but in reforms leading to better governance in public-private relationships. 
 
 
Keywords: Corruption, Public interest, Governance, State investor, Car Wash. 
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RESUME 
 
Cette thèse cherche à démontrer que les relations investiguées dans le cadre de l’opération 
que l’on a appellé « Lava a Jato » ne constituent pas le produit d'une série d'actes isolés de 
corruption qu’ont été perpétrés au sein des politiques de développement des dernières 
années. Elles sont plutôt le produit d'un processus de capture des investissements de l'État 
dans le domaine de l’infrastructures dont les origines se trouvent déjà au processus 
d'industrialisation du Brésil et qui s’est consolidée pendant le période autoritaire. Il s’agit de 
plus que de la corruption (bien qu’il s’agisse aussi de corruption) ; il s’agit d’un déficit de 
gouvernance. Ces relations ont fait l’objet d’investigations et ont été sanctionnées à un 
moment d’exacerbation de l’apparat public de combat à la corruption, un apparat distribué 
de manière non organisée entre plusieurs institutions et soutenu, ces dernières années,  par 
des recommandations internationales transposées de façon incomplète et dans un tollé 
populaire. Dans ce contexte, la spirale punitive déclenchée par la « Lava a Jato » a impliqué 
les grandes compagnies de construction brésiliennes dans de nombreuses procédures de 
prosecucion, dans différents domaines, sans que l’ordonnément ait envisagée les moyens qui 
permettraient sa réhabilitation pour continuer à travailler et produire. Compte tenu de 
l’importance de ces entreprises pour l’économie brésilienne, cette opération a entraîné une 
énorme corrosion de valeur sur le marché national, contribuant à la stagnation économique 
du Brésil au cours de ces dernières années et à la eliminnation de milliers d’emplois. Tout 
cela sous prétexte de sauvegarder l'intérêt public. Ainsi, le présent travail cherche à fournir 
une alternative à ce mécanisme, en essayant une nouvelle approche au sujet, en considérant 
la protection des entreprises économiquement viables qui soient impliquées dans la 
corruption et au même temps disposées à l’éliminer de leurs pratique comme une forme de 
protection de l’intérêt public primordial, de manière à concilier la politique de sanction en 
matière de lutte contre la corruption et la préservation des entreprises qui y participent, afin 
de minimiser les coûts économiques et sociaux pour la société dans son ensemble. Enfin, la 
thèse examine si les conclusions de l’opération nous permettent encore de croire qu’il reste 
une marge quelconque d’intervention de l’État dans l’économie, concluant que oui, 
puisqu’une partie de la solution au problème de la corruption ne réside pas seulement dans 
la sanction et la privatisation, mais plutôt dans des réformes qui conduisent à un 
renforcement de la gouvernance dans les relations du genre public-privé. 
 
 
Expressions clés: corruption, intérêt public, gouvernance, État investisseur, Lava a Jato. 
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INTRODUÇÃO 

 

A pena, o utilíssimo placebo com o qual o Estado do empreendimento 
neoliberal substituiu suas intervenções provedoras, nunca foi capaz de 
transformar a realidade; ao contrário, as mais importantes 
transformações históricas provieram de forças em confronto aberto com o 
sistema penal. Prefácio de Nilo BATISTA in DIMOULIS, Dimitri; 
MARTINS, Antonio; SWENSSON JR., Lauro Joppert (Orgs.) Justiça de 
transição no Brasil: direito, responsabilização e verdade. São Paulo: 
Saraiva; Direito GV, 2010. p. 17. 

 

A operação Lava a Jato1, é um grande revelador de gargalos de governança em 

distintas esferas dos sistemas jurídico e político-social brasileiros. Ao fazer esta afirmação, 

refiro-me a governança como “o conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle 

postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão”.2 

No contexto da atuação do Estado, tomo como definição de boa governança, 

consciente dos muitos significados atribuídos à expressão, a de Mungiu-Pippidi, que define 

como boa governança o estado de coisas em que uma sociedade é governada por regras de 

universalismo ético, em oposição às de particularismo, ou, em outras palavras: 

 

                                                            
1Embora as diversas referências à Operação Lava a Jato na mídia usem a grafia “Lava Jato”, nesta tese utilizarei 

a grafia “Lava a Jato”. Entendo ser esta a forma correta, tendo em vista que a operação foi assim batizada em 
referência aos postos de combustível e lavagem expressa de carros que escondiam esquemas de lavagem de 
dinheiro, investigados no início da operação (antes de ela tomar as atuais proporções). Ora, o posto de 
lavagem expressa é um lava a jato, sendo “a jato” o modo de lavar (com pressão da água a jato), e não o 
objeto que se lava. Daí porque o uso da preposição.  

2Trata-se do mesmo sentido empregado pelo art. 2°, inciso I, do Decreto Federal n° 9.203/2017, que dispõe 
sobre a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. No contexto 
deste decreto, governança pública é aquela que recai sobre a gestão da condução de políticas públicas e a 
prestação de serviços de interesse da sociedade. Escolho esta definição consciente de que há muitos sentidos 
atribuídos tanto aos termos governança (governance) quanto para a expressão dele derivada (good 
governance), inclusive na literatura sobre direito e desenvolvimento. Gisselquist, analisando as muitas 
definições da expressão good governance empregada por instituições multilaterais de desenvolvimento 
observa que além de numerosas, elas não são coerentes. “Boa governança” seria um conjunto de instituições 
ou características presentes em estados desenvolvidos e necessárias para que países em desenvolvimento 
alcançassem este estágio. Nem todas as instituições/características são listadas em nas diversas definições. 
Além disso, é contraditório que algumas das características mencionadas, como capacidade de promover um 
dado modelo de reformas fiscais (não definido) promova desenvolvimento. GISSELQUIST, Rachel M. Good 
governance as a concept, and why this matters for development policy. World Institute for Development 
Economics Research Working Paper n. 2012/30. Helsinki: UNU-WIDER, 2012. Para uma reflexão sobre 
o surgimento do conceito de governança como algo externo ao âmbito dos governos e da hierarquia piramidal 
das normas v. NASSER, Salem Hikmat; GARCEZ GHIRARDI, José. Around the pyramid: political-
theoretical challenges to law in the age of global governance. Revista de Direito Internacional, Brasília, v. 
15, n. 1, p. 61-69, 2018. 
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[Q]uando uma sociedade atinge a capacidade de limitar o comportamento 
corrupto de modo a aplicar a norma da integridade individual nos negócios 
e na política, de modo a prevenir a captura do Estado por interesses 
particulares e assim promover o interesse público e o bem estar social. 
Controle da corrupção e rule of law3 se sobrepõem dentro de um complexo 
equilíbrio que inclui um governo sujeito à lei; igualdade dos cidadãos 
perante a lei; respeito por direitos individuais; distribuição igualitária e 
justa de recursos públicos; e normas sociais correspondentes como respeito 
pelas regras e observância amplamente difundida de uma norma de 
universalismo ético.4 

 

Iniciada a partir da apuração de suspeitas de corrupção na empresa estatal Petróleo 

Brasileiro S.A. (Petrobras) e a pretexto de combatê-la, a operação Lava a Jato vem colocando 

no centro da percepção pública as relações promíscuas entre Estado e agentes privados que 

permeiam de forma profunda o capitalismo de Estado brasileiro, que é, na expressão de 

Sérgio Lazzarini, um capitalismo de laços5. 

Capitalismo de Estado significa, de forma simplificada, um sistema de economia de 

mercado que conta com a participação do Estado na economia (portanto, economias que 

sofrem intervenção do Estado, mas não a ponto de serem coletivistas). Neste sentido, seria 

difícil encontrar um sistema capitalista que não seja, em alguma medida, também de Estado, 

como bem demonstrou a última grave crise financeira de 2008, período de forte intervenção 

estatal no sistema econômico, apenas para citar um exemplo.6 Ao utilizar o termo 

“capitalismo de Estado brasileiro”, de forma particular, fazemos referência ao sistema 

                                                            
3Rule of law tem sido normalmente traduzido para o português como sendo o equivalente a “Estado de Direito”. 

Creio que a melhor tradução para o termo seria “império do Direito”, no sentido de sujeição do Estado e das 
relações sociais como um todo ao Direito – ou seja, um estado de coisas em que nada ou ninguém seria maior 
que a lei e a aplicação dela não sofre exceções. Um estado (no sentido de situação e não de pessoa de direito 
público) de governo pelas leis. Devido às muitas nuances envolvidas na tradução, optei por manter a 
referência em inglês, posto que seu significado já é de amplo conhecimento em nosso meio jurídico. Agradeço 
a Salem Nasser, de quem tomei emprestada esta reflexão. 

4MUNGIU-PIPPIDI, Alina. Introduction: identifying and explaining governance virtuous circles. In: 
_________; JOHNSTON, Michael (Eds.). Transitions to good governance: creating virtuous circles of anti-
corruption. Cheltenham: Elgar, 2017. p. 4. Para Mungiu-Pippidi, particularismo seria uma derivada do 
conceito weberiano de patrimonialismo, consistente no em “um modo de trocas, incluindo uma variedade de 
relações interpessoais e entre Estado e pessoas como clientelismo, suborno, favorecimento, nepotismo e outros 
favoritismos, algumas dos quais envolvem, em nível individual, alguma forma de patrimonialismo. 
Particularismo é definido como desvio da normal ética universalista de alocação social (conforme definida pela 
lei, pelas regras e pelos modernos princípios administrativos da impessoalidade, imparcialidade e igualdade, 
bem como por relações de mercado), resultando em benefício privado não obtido por mérito”. Id. Ibid., p. 5. 

5LAZZARINI, Sergio G. Capitalismo de laços: os donos do Brasil e suas conexões. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2011. p. 3. 

6Para uma análise da ascensão do capitalismo de estado e a sua relação com a crise de 2008, vide BREMMEN, 
Ian. State capitalism comes of age: the end of the free market? Foreign Affairs, v. 88, n. 3, p. 40-55, 
May/June 2009. Disponível em: https://www.jstor.org/stable/20699562?seq=1#page_scan_tab_contents. 
Acesso em: mar. 2019. 
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capitalista desenvolvido no Brasil, que sempre foi marcado por forte atuação do Estado via 

canais diversos de política econômica (intervenção cambial, políticas de crédito, 

investimento em estatais e semi estatais, subsídios fiscais a setores industriais e outros)7. 

Com o passar dos anos, notou-se que o capitalismo de Estado brasileiro era também um 

capitalismo de laços, com alguns poucos agentes se recombinando nas estruturas 

empresariais, mesmo (e, paradoxalmente, de forma ainda mais marcante) após o período de 

privatizações e abertura econômica ocorrido nos anos 90. As privatizações chegaram até 

mesmo a contribuir para aumentar a participação do Estado na economia. A este contexto 

em que se forma um “emaranhado de contatos, alianças e estratégias e de apoio gravitando 

em torno de interesses políticos e econômicos” Lazzarini denomina “capitalismo de laços”. 

Na definição do autor,  

Trata-se de um modelo assentado no uso de relações para explorar 
oportunidades de mercado ou para influenciar determinadas decisões de 
interesse. Essas relações podem ocorrer somente entre atores privados, 
muito embora grande parte da movimentação corporativa envolva, 
também, governos e demais atores na esfera pública. (...)  

Laço, neste livro, é algo que deve ser entendido de forma mais genérica, 
como “relação entre atores sociais para fins econômicos” [em oposição a 
laços de família ou intimidade, por exemplo]. 

(...) 

Seria esse processo de construção de laços mútuos algo legítimo ou uma 
disfunção do capitalismo? Para alguns economistas, o capitalismo de laços 
é uma espécie de distorção do mercado, fazendo com que projetos ou 
decisões de investimento sejam influenciados por contatos sociais e 
critérios políticos em vez de considerações mais isentas sobre seu mérito 
econômico. Na língua inglesa, há até um termo para caracterizar essa visão 
mais negativa: crony captalism. Crony significa justamente “amigo 
próximo”, “colega”. Mas o termo, visto sob uma lente econômica, acabou 
tomando feição pejorativa. Sob a influência de contatos – incluindo 
contatos com políticos e governantes -, os recursos poderiam ser mal 
alocados na sociedade, favorecendo os interesses das partes envolvidas.8 

 

Este sistema de atores que se recombinam em relações de negócios com o Poder 

Público criou uma relação simbiótica entre Estado e empresários, desvendada em parte pela 

Lava a Jato. A meu ver, os ilícitos criminais (e, agora, de violação à Lei Anticorrupção) 

apurados são subproduto de um déficit maior de governança, a reclamar reformas estruturais, 

mais do que a reação de um sistema esquizofrênico de punição que se tem visto até o momento.  

                                                            
7Veja-se, por todos, MUSACCHIO, Aldo; LAZZARINI, Sergio G. Reinventando o capitalismo de Estado: 

o Leviatã nos negócios: Brasil e outros países. São Paulo: Portfolio-Penguin, 2015. p. 81. 
8LAZZARINI, Sergio G. Capitalismo de laços: os donos do Brasil e suas conexões, cit., p. 4. 
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Esta espiral incendiária do sistema punitivo, alimentada por forte exposição 

midiática, pode ser explicada em parte por outro elemento importante do contexto em que 

foi deflagrada a Operação Lava a Jato. Trata-se da percepção, já antiga, da corrupção como 

o mais grave problema da sociedade brasileira, associada a uma forte herança cultural do 

brasileiro. Ela é identificada tanto no ideário popular, onde está fortemente sedimentada a 

ideia do Brasil como o país do jeitinho, como na academia9 e na esfera jurídica. Seja na 

esfera acadêmica brasileira ou em discursos oficiais de combate à corrupção, a tese sobre a 

corrupção no Brasil que parece ter maior influência é a do patrimonialismo10, na versão 

formatada por Raimundo Faoro a partir de um conceito originalmente weberiano11 12, 

                                                            
9POWER, Timothy J.; TAYLOR, Matthew M. Accountability institutions and political corruption in Brazil. 

In: ______; ______ (Eds.). Corruption and democracy in Brazil: the struggle for accountability. Notre 
Dame-IN, USA: University of Notre Dame Press, 2011. No texto, dizem os autores (p. 10): “Há uma longa 
tradição de se explicar a corrupção no Brasil como resultado de tradições culturais, seja ela a ausência de 
uma clara separação entre público e privado, como na caracterização de Faoro (Faoro [1958] 1996; ver 
também Domingues 2008; Fernandes 1975; Roett 1988); a discussão sobre o transplante das tradições 
ibéricas de confiança baseada em redes familiares de Sérgio Buarque de Holanda ([1936], 1971); a discussão 
de Da Matta (1979) sobre a figura do malandro; ou a frequente invocação do jeitinho como uma forma 
particularmente brasileira de adaptação social.” (p. 10, tradução livre). O texto original diz o seguinte: “There 
is a long tradition of explaining corruption in Brazil as the result of cultural traditions, whether it is the 
absence of a clear separation between public and private, as in Faoro’s depiction of patrimonialismo (Faoro 
[1958], 1996, see also Domingues, 2008; Fernandes 1975; Roett 1999); Sérgio Buarque de Holanda´s ([1936] 
1971) discussion of the transplanted liberal traditions of trust conditional on family networks; Da Matta’s 
(1979) discussion of the figure of the malandro; or the frequente invocation of the jeitinho as a particularly 
Brazilian form of social adaption.” (itálico do autor). 

10Patrimonialismo como a apropriação da função pública e dos benefícios a ela associados de forma privada, 
fazendo ruir a impessoalidade da administração é um conceito desenvolvido por Weber e posteriormente 
explorado por Faoro. V. WEBER, Max. Economia y sociedad: esbozo de sociologia compreensiva. Trad. 
José Medina Echavarría et. al. México, D.F.: Fondo de Cultura Econômica, 2004. p. 185 e ss. e WEBER, 
Max. Ensaios de sociologia. Trad. Waltenir Dutra. São Paulo: LDC, 1982. 

11Os comentários de Nelson Hungria trazem interessante síntese sobre as preocupações não apenas com a 
venalidade que então já permeava a Administração, bem como com a impunidade dos malfeitos: “O afarismo, 
o crescente arrojo das especulações, a voracidade dos apetites, o aliciamento do fausto, a febre do ganho, a 
steeplechase dos interêsses financeiros sistematizaram, por assim dizer, o tráfico da função pública. A 
corrupção campeia como um poder dentro do Estado. E em todos os setores: desde o "contínuo", que não 
move um papel sem a percepção de propina, até a alta esfera administrativa, onde tantos misteriosamente 
enriquecem da noite para o dia. De quando em vez, rebenta um escândalo, em que se ceva o sensacionalismo 
jornalístico. A opinião pública vozeia indignada e Têmis ensaia o seu gládio; mas os processos penais, 
iniciados com estrépito, resultam, a mais das vêzes, num completo fracasso, quando não na iniqüidade da 
condenação de uma meia dúzia de intermediários deixados à própria sorte." (grafia original) HUNGRIA, 
Nelson. Comentários ao Código Penal: Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Rio de Janeiro: 
Forense, 1958. v. IX: Artigos 250 a 361, p. 362. 

12FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político no Brasil. 5. ed. São Paulo: Globo, 
2012. A rica tese de Faoro tem nuances que obviamente, não podem ser esmiuçadas nesta síntese. De qualquer 
maneira, a tese parece encontrar seus limites para explicar certas situações hoje muito presentes na sociedade 
brasileira, em que castas da burocracia que acederam de forma legítima ao aparelho estatal organizam o Estado 
de forma a manter privilégios para si próprias ou a funcionarem como ilhas de poder, a que se deu o nome de 
neopatrimonialismo. Vide, a respeito, POWER, Timothy J.; TAYLOR, Matthew M. op. cit.; TAYLOR, op. 
cit, p. 11, e PALMA, Juliana Bonacorsi de; MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. Os sete impasses 
do controle da administração pública no Brasil. In: PEREZ, Marcos Augusto; SOUZA, Rodrigo Pagani de 
(Orgs.). Controle da administração pública. 1. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 21-38. 
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fundada da ideia básica de que o estamento brasileiro, erodindo ou não permitindo que seja 

criada qualquer separação entre a esfera particular da elite e a esfera pública, sirva-se do Estado 

em benefício próprio, criando uma estrutura rígida, insuperável – “a túnica rígida do 

inexaurível, pesado, sufocante”13 - de favorecimento ao estamento dentro do aparelho estatal.  

Também não é novidade que a – justificada – preocupação e revolta com a corrupção 

torna o tema um objeto de escândalo junto à opinião pública e na arena política. Entretanto, 

nos anos recentes, o desejo expresso pela opinião pública de finalmente pôr fim à impunidade 

dos corruptos tem sido reforçado por uma atuação da imprensa que fez cobertura hiperbólica 

dos escândalos de corrupção, ajudando a cristalizar a visão de que a corrupção é o maior dos 

problemas do Brasil.14 Não à toa a corrupção e a possibilidade de continuidade da Operação 

Lava a Jato influenciaram a campanha eleitoral para a Presidência da República em 2018.15 16 

                                                            
13FAORO, Raymundo. op. cit., p 838. 
14“A última edição do Latinobarómetro (2015) revelou um dado nada surpreendente, mas sobre o qual devemos 

refletir. O Brasil foi o único país em que a corrupção é vista como o maior problema: 22% dos respondentes 
da pesquisa assim opinaram. A série histórica desta medida de percepção também é reveladora. Sem em 2010 
a proporção de entrevistados que optaram por essa resposta era de somente 3%, em 2005 esse número batia 
os 20%. Até as pedras do calçamento sabem que tal oscilação na percepção dos brasileiros está diretamente 
relacionada aos dois maiores escândalos de corrupção em nosso país das últimas décadas: o chamado 
Mensalão e o escândalo da Petrobrás, também denominado de Lava Jato ou Petrolão por boa parte dos meios 
de comunicação.” FERES JÚNIOR, João; SASSARA, Luna de Oliveira. Corrupção, escândalos e a cobertura 
midiática da política. Novos estudos CEBRAP, São Paulo, v. 35, n. 2, p. 205, jul. 2016. 

15Essa é inclusive posição refletida na cobertura midiática das eleições. A Gazeta do Povo noticiou o combate à 
corrupção como "tema obrigatório" para as eleições de 2018 (KADANUS, Kelli. Lava Jato faz do combate à 
corrupção tema obrigatório das eleições em 2018. Gazeta do Povo, São Paulo, 18 nov. 2017. Disponível em: 
https://www.gazetadopovo.com.br/eleicoes/2018/lava-jato-faz-do-combate-a-corrupcao-tema-obrigatorio-das-
eleicoes-em-2018-1rcjryw0xq4utdel3mqq0txqn. Acesso em: mar. 2019). Ademais, o discurso do combate à 
corrupção, adotado pelo candidato que se sagrou vencedor das eleições de 2018, é noticiado como tema decisivo 
para o seu eleitorado: “Na esteira da Operação Lava-Jato, o combate à corrupção se tornou uma das mais 
importantes bandeiras políticas do Brasil. Virou também um dos principais propulsores da candidatura de Jair 
Bolsonaro (PSL) - o desempenho do candidato é melhor onde o eleitor se preocupa mais com a corrupção, 
segundo análise do jornal O Estado de S. Paulo a partir de pesquisas do Ibope nos Estados.” (ELEIÇÕES 2018: 
as propostas de Bolsonaro e Haddad para o combate à corrupção. BBC News, São Paulo, 25 out. 2018. 
Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-45958673. Acesso em: mar. 2019). 

16Parece ter havido um círculo vicioso: o desejo popular de pôr fim à impunidade deu apoio à operação, que 
por sua vez o alimentou com mais e mais exposição dos achados da operação, que recebeu ainda mais apoio 
e gerou a percepção de que a corrupção seria responsável pela crise econômica em que o país mergulhou, 
sem que se percebesse os efeitos da Lava a Jato a agravavam (TENDÊNCIAS CONSULTORIA 
INTEGRADA. Cenários regionais de setores, PIB e renda 2015-2019. Mar. 2018. Disponível em: 
https://bit.ly/2zVjRZY. Acesso em: dez. 2018). O uso da opinião pública para legitimar a operação foi 
intencional. Basta ver a eficiência da comunicação dos órgãos nela envolvidos com a imprensa, a quantidade 
de informações sobre a operação disponíveis no próprio website do Ministério Público Federal, com números 
e ilustrações. Esta busca por apoio popular deriva, ao menos em parte, da percepção de que a aprovação da 
opinião pública é necessária quando se trata de processar e punir agentes políticos do alto escalão e 
empresários. Este elemento foi importante para o sucesso da Operação Mãos Limpas na Itália e o Juiz Sérgio 
Moro, um dos responsáveis pelos processos da operação, demonstra ciência disto em artigo de sua autoria. 
Cf. MORO, Sergio Fernando. Considerações sobre a operação Mani Pulliti. R. CEJ, Brasília, n. 26, p. 56-
62, jul./set. 2004. 
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No trabalho que me proponho a desenvolver, adoto a visão de Filgueiras, segundo a 

qual a “corrupção não está associada ao caráter do brasileiro, mas a uma construção social 

que permite que ela seja tolerada como prática”.17 18 Esta visão permite adotar a premissa de 

que a corrupção não seria um defeito moral do povo brasileiro, como apregoam tantos 

discursos e uma parte da percepção pública, mas tem suas origens em questões estruturais. 

Com isso, procuro deslocar o combate à corrupção de uma perspectiva de moralismo para 

uma de reformas19. 

Para além das questões de clamor popular e frustração social, condições 

institucionais contribuíram para que justamente a partir de 2014 tenha se deflagrado uma 

operação de investigação de esquemas indevidos de relações entre empresas e o Estado 

brasileiro das proporções da Lava a Jato. Uma delas é a implementação de reformas de 

combate à corrupção há muito exigidas do Brasil pela Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), seguindo, assim, um modelo formatado 

internacionalmente de combate à corrupção e ao crime organizado. Modelo este que se apoia 

fortemente em esquemas de colaboração premiada e programas de leniência como 

instrumento fundamental para que se cumpra a difícil tarefa de combater a criminalidade de 

grande poder econômico.  

No Brasil, a implementação deste modelo se deu a partir de reformas legislativas 

trazidas pela Lei de Organização Criminosa (Lei nº 12.850/2013) e a Lei nº 12.846/2013, 

também conhecida como Lei da Empresa Limpa ou Lei Anticorrupção (LAC), embora em 

                                                            
17Na literatura jurídica, o trabalho de Pagotto dialoga com a corrupção como elemento associado à cultura 

patrimonialista da sociedade brasileira, uma herança ibérica ainda não varrida pelo processo de modernização 
capitalista, conforme identificada no trabalho seminal de Raimundo Faoro. Para dar mais um exemplo de 
como a redução da teoria faoriana à existência de uma herança cultural de patrimonialismo que explica de 
forma genérica as mazelas brasileiras associadas à malversação de recursos públicos, cito a dissertação de 
mestrado de Fernando Rissoli Lobo Filho, cuja abertura é exatamente a seguinte: “Em decorrência de uma 
cultura patrimonialista, assente desde a sua origem colonial, o Brasil sempre foi vítima de escândalos de 
corrupção, mau uso de dinheiro público, improbidade administrativa, nepotismo, etc. E essas ilegalidades 
nem sempre foram ou são cometidas apenas por agentes públicos. Muito pelo contrário, na maioria das vezes, 
há a figura do particular que induz ou concorre para a prática do ato ilícito, beneficiando-se direta ou 
indiretamente.” (LOBO FILHO, Fernando Rissoli. A lei anticorrupção e o regime jurídico do direito 
administrativo sancionador. 2017. Dissertação (Mestrado em Direito) – Programa de Pós-Graduação em 
Direito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. p. 13). Contudo, preferimos 
adotar a visão de Filgueras, conforme exposto na sequência. 

18FILGUEIRAS, Fernando. A tolerância à corrupção no Brasil: uma antinomia entre normas morais e prática 
social. Opinião Pública, Campinas, v. 15, n. 2, p. 394, nov. 2009. 

19Para uma breve reflexão sobre a distinção entre o moralismo e a busca pela moralidade pública, v. 
RODRIGUEZ, Caio Farah; GRANDCHAMP, Márcio S. Moralidade pública vs. moralização social: 
esquema revelado pela Operação Lava Jato caracteriza, de forma inequívoca, violação fundamental da 
moralidade pública. Jota, 10 jun. 2015. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-
analise/artigos/moralidade-publica-versus-moralizacao-social-10062015. Acesso em: abr. 2019. 
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nenhum momento seu texto repita com exatidão as práticas tipificadas como corrupção no 

Código Penal brasileiro (CP). Estas leis preveem os institutos de “justiça negociada”, que 

recebem o nome de delação premiada na primeira e acordo de leniência na segunda. Por 

questões que este trabalho não poderá analisar, condições especiais permitiram ações 

inclusive questionáveis para que diversos dirigentes de estatais, executivos de grandes 

construtoras, suspeitos de ações de lavagem de dinheiro (os chamados operadores) e 

políticos fossem presos preventivamente e que, a partir disso, viessem a público os primeiros 

depoimentos prestados a título de colaboração premiada.  

Esses depoimentos e outras peças processuais produzidas no âmbito dos diversos 

procedimentos judiciais em curso, embora não possam ser tomados como reveladores de 

verdades absolutas (sobretudo porque, em muitos casos, são depoimentos de réus presos à 

época em que os prestaram20), permitem extrair de seu conteúdo padrões tão problemáticos 

quanto persistentes nas relações entre público e privado, sobretudo na implementação de 

projetos de infraestrutura e indústria de base. Essas ações, embora não possam, em muitos 

casos, ser tidas como atos de corrupção conforme tipificados pelo CP, mostram ou uma 

captura de políticas públicas estatais relacionadas às decisões de investimento, ou à obtenção 

de algum incentivo estatal, e vêm acompanhas de ilícitos que permitiram tais esquemas 

(como a lavagem de dinheiro, o uso de recursos não contabilizados − o chamado “caixa 2” 

− e doações eleitorais irregulares).  

Os relatos dos esquemas de corrupção alcançam diversas áreas nas quais se faz 

presente a atuação do Estado na economia, desde os investimentos na Petrobras (nos quais 

se verificaram os esquemas mais agudos de corrupção), até a tentativa de reconstrução da 

indústria naval brasileira, com o projeto Sete Brasil, passando, ainda, por investimentos 

realizados pelo Fundo de Investimento em Infraestrutura do Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço (FII-FGTS). Alcançam, também, projetos realizados com o apoio das Centrais 

Hidrelétricas Brasileiras (Eletrobrás), como a Usina Hidrelétrica de Belo Monte, quarta 

                                                            
20Martin Yant destaca o dilema ético do instituto da delação premiada, que pode conduzir à condenações de 

inocentes: “Mesmo quando as acusações são mais sérias, os promotores muitas vezes ainda fazem com que 
advogados de defesa e seus clientes se declarem culpados de uma ofensa menor. Como resultado, as pessoas 
que poderiam ter sido absolvidas por falta de provas, mas que na verdade são verdadeiramente inocentes, 
muitas vezes se declararam culpadas da acusação. Por quê? Em uma palavra, medo. E quanto mais numerosas 
e sérias as acusações, estudos mostraram, maior o medo.” (tradução livre). Original: “Even when the charges 
are more serious, prosecutors often can still bluff defense attorneys and their clients into pleading guilty to a 
lesser offense. As a result, people who might have been acquitted because of lack of evidence, but also who 
are in fact truly innocent, will often plead guilty to the charge. Why? In a word, fear. And the more numerous 
and serious the charges, studies have shown, the greater the fear.” (YANT, Martin. Presumed guilty: when 
innocent people are wrongly convicted. New York: Prometheus Books, 1991. p. 172). 
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maior hidrelétrica do planeta. As ações penais decorrentes da Operação Lava a Jato 

atingiram a quase totalidade das grandes construtoras brasileiras, peças chaves do 

capitalismo de laços doméstico. Algumas delas também já responderam ou respondem a 

processos administrativos junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), 

ações de improbidade administrativa, e procedimentos de responsabilização junto ao 

Tribunal de Contas da União (TCU). Essas empresas sempre dependeram fortemente tanto 

dos contratos para fornecimento de obras e serviços com o Poder Público, quanto de 

financiamentos fornecidos por bancos estatais (como, de resto, grande parte do setor 

produtivo em um país em que o crédito de longo prazo vem sendo oferecido por um banco 

estatal – o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)). 

 Com a divulgação dos escândalos de corrupção, estas empresas, antes mesmo de 

concluídas as ações em que foram envolvidas, tiveram, sem que haja qualquer base legal 

para tanto, contratos com a Administração Pública suspensos ou cancelados, inclusive os 

financiamentos contratados, ou em fase de negociação, junto a bancos estatais. Este 

movimento causou impactos brutais na economia brasileira. Com isso, a Lava a Jato 

produziu uma grave crise no setor de infraestrutura, tornando mais agudos os efeitos de uma 

recessão que já se instalava quando foi deflagrada a operação, conforme detalhamos no 

Capítulo 2, mais adiante. 

A cada delação todos os órgãos de controle, imbuídos do dever de agir, instauraram 

os procedimentos cabíveis dentro de suas esferas de atuação e reclamaram para si o direito 

de participar dos acordos de leniência, sem o que as empresas não se reabilitariam a retomar 

suas atividades. Ocorre que as empresas envolvidas na operação correspondem a parcela 

significativa das maiores empresas brasileiras, geradoras de milhares de empregos, 

“verdadeiros conglomerados importantes sobre os quais se escora porção importante dos 

grandes planos de infraestrutura concebidos para o Brasil”, na definição de Walfrido Warde 

Júnior.21 (Ou que se escorava.) 

Ou seja, iniciou-se um vigoroso processo de responsabilização das empresas 

envolvidas, sem que o sistema jurídico contemplasse uma válvula de escape que pudesse, ao 

mesmo tempo, de um lado, assegurar o ressarcimento de danos causados a estatais e ao erário 

e a adequada punição dos agentes, e, de outro, impedir a deterioração completa das empresas 

e, com elas, a perda de milhares de empregos e do valor de toda uma cadeia produtiva. Ao 

                                                            
21WARDE JÚNIOR, Walfrido Jorge; BERCOVICI, Gilberto; SIQUEIRA NETO, José Francisco. Um plano 

de ação para o salvamento do projeto nacional de infraestrutura. São Paulo: Contracorrente, 2015. p. 12. 
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passar a enquadrar como corrupção práticas que sempre ocorreram no Brasil no setor de 

infraestrutura, por questões históricas e estruturais que também retrataremos adiante, a Lava 

a Jato teve o efeito não de processar um ou dois delinquentes, mas de colocar sob 

investigação todo um setor. Todas as grandes empresas brasileiras do setor de construção 

pesada, muitas delas com atuação em outros segmentos da infraestrutura, foram envolvidas 

na operação. Como será demonstrado, sistemas legais que contam com mecanismos de 

justiça negociada e com isso conseguem investigar empresas e indivíduos massivamente têm 

nos acordos de leniência e instrumentos assemelhados uma válvula de escape que permite 

preservar as empresas que desejem cessar as práticas delitivas, além de contribuir com as 

investigações. No Brasil, as Leis nºs 12.850/2013 e 12.846/2013 tiveram o efeito de importar 

os mecanismos de justiça negociada, mas esta foi uma última camada geológica que se 

adicionou ao arcabouço jurídico de combate à malversação dos recursos públicos, sem a 

devida integração dos mecanismos de controle já existentes, como a ação civil pública 

intentada para a aplicação da Lei de Improbidade Administrativa e os instrumentos de 

punição atribuídos aos Tribunais de Contas.  

Para tornar a questão ainda mais complicada, instalou-se uma imensa disputa 

institucional entre os órgãos de controle pela competência para assinatura e negociação dos 

acordos de leniência, tornando impossível às empresas firmar acordos com todos os órgãos 

envolvidos e “quitar” definitivamente suas dívidas com o Poder Público. Isso tem 

deteriorado sensivelmente a situação das empresas envolvidas na operação, inclusive 

daquelas que já implementaram programas de compliance, já assinaram acordos com alguns 

órgãos e já pagaram vultosas somas a título de ressarcimento e cumprimento de sanção. Essa 

situação levou à perda de milhares de empregos, à paralisação de obras importantes, a quedas 

acentuadas nos investimentos. A persecução dos ilícitos tornou-se como que uma doença 

autoimune do sistema jurídico, expondo um déficit de governança de uma outra esfera: a da 

governança pública. 

Diante deste cenário, creio que o Direito Econômico tem a dizer sobre tais as 

questões. O Direito Econômico pode trazer parâmetros para enfrentar crises como as 

deflagradas pela Lava a Jato, calibrando as ações de combate à corrupção a imperativos 

como a manutenção das empresas investigadas no mercado, impedindo a deterioração do 

capital nelas acumulado e os empregos que geram, sem, contudo, incorrer no risco moral de 

deixar de responsabilizar estes agentes e difundir a percepção de que grandes corporações 

empresariais não são punidas porque é inconveniente fazê-lo. Em outras palavras, em nosso 
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contexto, o Direito Econômico pode ser o ramo do direito capaz buscar uma solução jurídica 

de equilíbrio capaz de conter o avanço de uma crise sistêmica e, ao mesmo tempo, evitar o 

chamado moral hazard.  

Assim, pretendo aqui discutir até que ponto seria legítimo utilizar a leniência não 

apenas como instrumento de investigação, mas também para promover a reabilitação das 

empresas, permitindo que elas voltem a contratar com a Administração Pública e a receber 

financiamentos estatais, desde que cumpridas determinadas condições, como o afastamento 

de diretores envolvidos nos incidentes, a adoção de programas efetivos de integridade 

corporativa e a reparação do dano causado.  

O que se investigará são os parâmetros de legitimidade para que as ações punitivas 

instauradas no âmbito da operação ou de ações futuras sejam calibradas de modo a permitir 

a sobrevivência das empresas investigadas, sobretudo aquelas que tenham feito seus acordos 

de leniência, mediante a dosimetria das penas pecuniárias aplicadas pelos Tribunais de 

Contas, pelo CADE, pela Controladoria Geral da União (CGU) e pelo Judiciário. Há na 

literatura jurídica a defesa de uma abordagem de “responsabilização proporcional”, em 

oposição à de “tolerância zero” no combate à corrupção. Não se trata da defesa da 

complacência, mas de uma investigação sobre um caminho potencialmente mais efetivo para 

as ações anticorrupção, compatível com Constituição Econômica brasileira.22 

Ademais, ao enxergar os achados da Lava a Jato não apenas como atos de corrupção 

decorrentes de falhas morais, mas como um déficit de governança originado por uma série 

de fatores, abre-se a possibilidade de se fazer um diagnóstico das condicionantes jurídicas 

que levam a eventos de corrupção e formas de captura dentro da esfera de atuação do Estado 

no domínio econômico e, assim, evitá-los ou corrigir seus desvios. Esta é uma alternativa 

que nos parece mais palatável que recorrer unicamente ao sistema criminal, e à volta do 

pêndulo que ora recomenda a maior inserção do Estado na economia, ora a sua abstenção 

para tratar da corrupção. 

Os achados da operação Lava a Jato reafirmam que, se considerarmos as contratações 

públicas e outras formas de fomento estatal como produtos disponíveis neste mercado, 

                                                            
22Vital Moreira define Constituição Econômica como “[o] conjunto de preceitos e instituições jurídicas que, 

garantindo os elementos definidores de um determinado sistema econômico, instituem uma determinada 
forma de organização e funcionamento da economia e constituem, por isso mesmo, uma determinada ordem 
econômica; ou, de outro modo, aquelas normas ou instituições jurídicas que, dentro de um determinado 
sistema e forma econômicos, que garantem e (ou) instauram, realizam uma determinada ordem econômica 
concreta”. V. MOREIRA, Vital. Economia e Constituição. 2. ed. Coimbra: Ed. Coimbra, 1979. 
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restarão evidentes a alta concentração e as fortes barreiras à entrada deste mercado, algumas 

delas decorrentes dos próprios custos de transação envolvidos em contratar com o Estado 

brasileiro. 

Estes custos advêm de imposições da própria Administração Pública, travestidos de 

prestígio à supremacia do interesse público. Nesse sentido, cristalizou-se na prática jurídica 

brasileira a noção de que os contratos administrativos pressupõem, necessariamente, uma 

relação de superioridade da Administração contratante em relação ao administrado.  

A Administração tem prerrogativas para modificar e descumprir contratos e impor 

sanções unilateralmente, a seu alvedrio.23 Esta prerrogativa contém em si o potencial de ser 

empregada com abuso e autoritarismo, sendo, igualmente, uma fonte de corrupção. Já no 

primeiro dos diversos depoimentos oficiais prestados por Paulo Roberto da Costa em sede 

de colaboração premiada, o ex-dirigente da Petrobras informa que as empresas pagavam 

propinas a políticos e seus partidos, porque, caso não o fizessem, seriam “punidas” com a 

criação de óbices à execução dos contratos firmados, inclusive para realização de aditivos 

contratuais necessários à recomposição do equilíbrio econômico de financeiro de contratos 

firmados em condições econômicas não realistas, já se contando com a possibilidade de 

futuro aditivo. 

A multiplicidade e incapacidade de coordenação de instâncias de controle da 

Administração Pública – que parece ser encontrado seu exemplo mais trágico nos episódios 

relativos a impossibilidade de realização de acordos de leniência definitivos no âmbito da 

Operação Lava a Jato e o exacerbamento dos controles formais (isto é, diversos órgãos 

praticando “o controle pelo controle”) impõem a quem contrata com a Administração 

pesados custos de transação e aumenta o risco de transacionar com o Estado, novamente 

criando barreiras à entrada no mercado de contratação pública, tornando-o um oligopólio e 

                                                            
23O contrato administrativo surgiu em conjunto com o regime de exorbitância. Contudo, esse decorre 

originalmente do objeto de tais contratos, e não do sujeito Administração Pública. Cf. ALMEIDA, Fernando 
Dias Menezes de. Contrato administrativo. São Paulo: Quartier Latin, 2012. p. 350. Atualmente, os objetos 
contratados pela Administração Pública são muito mais amplos do que aqueles dos primórdios do contrato 
administrativo, no século XIX, tendo se expandido o conceito de serviços públicos. Ademais, o interesse 
público, antes circunscrito a interesses do Estado, passou a abarcar entes privados cujos direitos são 
garantidos constitucionalmente. Cf. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações do direito público. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 38. Essas questões, somadas aos incentivos perversos criados por tais 
instrumentos (tal como a barganha para corromper), evidenciam como a posição de supremacia da 
Administração Pública nos contratos administrativos está obsoleta e inadequada diante a ordem 
constitucional vigente.  
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aumentando, assim, o risco de colusão. Aliás, vale lembrar que estes mecanismos de controle 

vêm atuando há anos e não impediram que tantos mal feitos fossem praticados. 

Na mesma linha, a prática comum na Administração Pública de simplesmente deixar 

de quitar suas obrigações contratuais junto a fornecedores também é um foco de corrupção 

gerado dentro da própria máquina pública. Veremos a seguir que algumas delações 

premiadas relatam a doação eleitoral como forma de se fazer um “seguro” contra futuro 

“calote” nos contratos.  

Para além (ou, para aquém) da criminalização generalizada das relações promíscuas 

que brotam nas contratações entre Estado e agentes privados, não seria a hora de pensar em 

reformas que tornassem mais saudável e competitivo o mercado das contratações públicas e 

mais probas as relações entre cidadãos e agentes de Estado? O trabalho que ora se propõe a 

desenvolver, acreditando que a resposta seja positiva, pretende investigar o que se chama de 

corrupção na operação Lava a Jato, sobretudo com relação às práticas ligadas a alguma forma 

de incentivo Estatal no domínio econômico, para verificar algumas soluções possíveis para 

a problemática do déficit de governança que a Lava a Jato revela.  

Em seguida, passo a analisar se a busca pela erradicação da corrupção é compatível 

com a ideia de que ainda há espaço para a atuação do Estado na economia, ou seja, se ainda 

há algum papel a ser desempenhado pelo Estado investidor. Neste trabalho, tomo por Estado 

investidor não apenas o Estado atuando como acionista majoritário ou minoritário de 

empresas, mas também quando desempenha as atividades de crédito (financiamento por 

instrumentos de dívida) e uso direcionado de seu poder de compra para fins de incentivo. 

Concluo que sim, mas não sem reconhecer que há enorme espaço para a racionalização do 

investimento estatal e das contratações públicas. 

Para fazer as análises ora propostas esta tese é dividida da seguinte forma: o primeiro 

capítulo demonstra como se deu a consolidação de um mercado altamente concentrado no 

setor de infraestrutura brasileiro, sempre contando com central participação do Estado e, em 

paralelo, os caminhos da formação do atual aparato de controle da Administração Pública, 

com foco no combate à corrupção que, ao contrário do que se pensa, não é um projeto recente. 

No segundo capítulo, analiso uma amostragem das práticas ilícitas descritas por 

alguns dos delatores, em contraste com o que algumas leis determinam como corrupção e 

com algumas considerações da literatura a respeito do tema, sobretudo relativas ao quanto o 

sentimento que o tema desperta influencia a aplicação destas leis. Concluo o capítulo 
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demonstrando como a persecução da corrupção, ao alcançar um setor com raízes estruturais 

profundas e sob pouca coordenação, causou uma tempestade perfeita no setor. 

No terceiro capítulo, procurar analisar se, à luz do Direito, é possível afirmar que 

proteger empresas – e, a partir delas, mercados e empregos – corresponde à uma forma de 

preservação do interesse público, sendo este interesse até mesmo superior buscar, de forma 

obstinada, a exata recomposição dos prejuízos ao erário público causados pelas práticas 

investigadas no âmbito da Operação Lava a Jato. 

No quarto capítulo, reflito sobre a eventual existência de algum espaço para a atuação 

do Estado no domínio econômico. Faço-o como contraponto às diversas vozes que surgem 

a cada escândalo de corrupção que indicam as privatizações como a única, e instantânea 

solução para o problema. Findo este capítulo, apresento minha conclusão. 
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CONCLUSÃO 

 

Procuramos demonstrar nesta tese que o esquema de corrupção investigado pelo feixe 

de procedimentos de persecução que se convencionou chamar de Operação Lava a Jato tem, 

quanto aos fatos investigados, origem históricas profundas nas relações entre Estado e 

empresariado surgidas no início da industrialização brasileira e traz elementos forjados de 

maneira marcante no período autoritário da história do Brasil. Se a origem dos fatos 

investigados é profunda, as condições para que a Lava a Jato se desenrolasse da maneira 

como se deu também tem explicações no passado, embora mais recente. Ela é produto de 

um ressentimento com relação à corrupção que, embora em alguma medida universal, no 

caso brasileiro, traz uma carga de frustração permanente com o combate à corrupção, que 

vem desencadeando a ideia de “quanto mais controle”, melhor. 

Sobre este substrato os feitos investigados na Lava a Jato se apoiaram fortemente em 

um esquema de colaborações premiadas e leniências que permitiram a prisão cautelar e/ou 

provisória de vários investigados que, por sua vez, passaram então a relatar as relações 

promíscuas entre agentes públicos e empresários, grande parte delas envolvendo veículos 

estatais com proeminente atuação no domínio econômico (tais como Petrobrás, Eletrobrás e 

o FI-FGTS). Parte destes relatos contém sem dúvida todos os elementos do crime de 

corrupção. Outra parte revela mais um déficit de governança nas relações entre o Estado, 

principalmente na sua feição de investidor, e entes privados, que a corrupção propriamente 

dita. Se o esquema criminal da colaboração premiada serviu bem à obtenção de relatos em 

troca da diminuição de penas de pessoas físicas, o instituto da leniência das empresas, 

incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro de maneira açodada e incompleta, continha 

diversas “pontas soltas”, a mais grave delas a não regulamentação da competência dos 

órgãos públicos para negociar estes acordos.  

Num ambiente de forte competição institucional e operando sob a premissa de que 

nenhum dos órgãos de controle poderia abrir mão do dever de agir e de que este dever 

corresponde necessariamente a aplicar a punição prescrita em lei, as grandes construtoras 

envolvidas na Operação Lava a Jato ficaram, mesmo após as leniências, sem a possibilidade 

de se reabilitar, quitando suas dívidas com a Administração Pública de forma definitiva para 

retomar os contratos com a Administração Pública e a obtenção de crédito tanto público 
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quanto privado de forma regular. O resultado daí decorrente foi uma enorme corrosão de 

valor na economia brasileira, com a perda de milhares de empregos. 

Conforme argumento nesta tese, esta reação aos achados da Lava a Jato deixa de 

considerar que o interesse público não corresponde nem primordial, nem unicamente ao 

interesse de ressarcimento ao erário. Ao contrário, este é o interesse público secundário. Os 

interesses públicos primários correspondem aos interesses da coletividade. É buscando a 

satisfação dos interesses da coletividade dos cidadãos que a ordem econômica constitucional 

prescreve a proteção da empresa e dos mercados, porque estes são instrumentos de satisfação 

destes direitos, desde que funcionando sob os ditames desta ordem. O “salvamento” das 

empresas envolvidas na Lava a Jato, sem prejuízo da apuração dos ilícitos ali verificados, 

era (e ainda é, se algo ainda puder ser feito) medida de satisfação ao interesse coletivo. 

Por outro lado, se a Lava a Jato é prova de um déficit de governança presente nas 

relações entre Estado e entes privados, é importante ter um mente que a espiral punitiva 

desencadeada na operação pode dar a falsa ilusão de ruptura com a situação então vigente, 

sobretudo pelo espetáculo de certos eventos, sem, contudo atingir este resultado. Se as causas 

da corrupção – ou, como prefiro, da baixa governança nas relações entre Estado e entes 

privados – são estruturais, punir empresas e indivíduos envolvidos em ilícitos não resolve a 

questão de maneira isolada. É preciso reformar a governança em uma série de aspectos, 

desde a fixação de critérios para atuação do Estado no domínio econômico e melhor 

procedimentalização destas intervenções, passando pela reforma do sistema político e 

eleitoral e reformulando o sistema de controle da Administração Pública que, não obstante 

ser caro e hipertrofiado, não conseguiu conter todas as malversações de recursos públicos 

até hoje verificados. Países que tiveram eventos de pretensa “ruptura” com sistemas 

corruptos pela via da punição, como Itália, com a Operação Mani Pulitti e a Romênia, 

alcançaram resultados menos sólidos na transição para a boa governança nas relações entre 

Estado e entes privados que países que o fizeram meio de reformas, algumas delas sequer 

voltadas especificamente para o combate à corrupção, e sim para a melhora dos serviços 

estatais oferecidos, como ocorreu com a Austrália e a Alemanha ainda nas primeiras décadas 

do Século XX292. 

                                                            
292MUNGIU-PIPPIDI, Alina. Introduction: identifying and explaining governance virtuous circles, cit., p. 20. 
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Assim, é passada a hora de tirarmos uma parte das fichas apostadas na erradicação 

da corrupção pela punição, colocando algumas delas na neutralização do problema por meio 

de reformas. 

Neste campo de reformas, uma das soluções tão simples quanto equivocadas que 

tantas vezes se apresenta ao problema da corrupção é a eliminação da intervenção estatal na 

economia. Se por um lado é patente que uma melhor racionalização da atuação do Estado na 

vida econômica e até mesmo social tende a trazer resultados positivos, é ilusório esperar que 

a completa eliminação da atuação do Estado na economia seria uma solução sequer possível, 

especialmente no caso brasileiro. Em primeiro lugar, haverá sempre um mínimo necessário 

de intervenção estatal. Por força do que determina a Constituição Federal, o Estado é 

obrigado a fornecer uma série de bens e serviços. Se não os produz, deve ser capaz de os 

adquirir e/ou regular. Ademais, haverá sempre as falhas de mercado a suprir. Para além das 

falhas de mercado, vem ficando cada vez mais evidente a atuação do Estado até mesmo em 

países conhecidos como extremamente liberais em políticas seletivas de desenvolvimento 

tecnológico, o que nos recorda que o Estado foi determinante para a transformação industrial 

– e, partir daí, também econômica e social – em diversas sociedades, inclusive as ditas 

desenvolvidas. No Brasil, o Estado foi determinante em todas as fases da industrialização 

brasileira. 

Assim, é melhor buscar dar racionalidade e melhor governança à atuação do Estado, 

estudando quais os modelos deste Estado desenvolvimentista são mais eficientes para cada 

situação e quais as condições para seu êxito, que simplesmente dar como única resposta a 

esta recente crise moral e econômica do desenvolvimentismo um processo açodado de 

privatização, embora, repita-se, não se pode negar que a desestatização seja adequada e 

necessária em uma série de casos hoje presentes na realidade brasileira.293 

Enfim, o momento é de reconstruir. A economia, as instituições, as bases da 

intervenção estatal na economia e seu controle. E não é algo que se pode pretender fazer a jato. 

 

  

                                                            
293Refiro-me, em particular, as estatais que não desempenham nem serviços públicos, nem atividades 

econômicas de interesse coletivo e não garantem acesso a produtos e serviços à população em melhores 
condições que as empresas privadas, servindo como meros instrumentos de transferência do fundo público a 
agentes privados. 
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