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Introdução 

Quando, no início dos anos 2000, a ciência política brasileira passou a debruçar-se 

sistematicamente sobre o tema da judicialização da política, certamente não poderia prever 

que o Judiciário alcançasse tamanho protagonismo em uma crise política igualmente 

imprevisível, como a que vivemos desde as eleições presidenciais de 2014. Entretanto, o 

atual protagonismo do Judiciário no cenário político vai muito além dos elementos que 

configuram as delimitações mais convencionais do problema da judicialização da política: a 

revisão constitucional, o papel contramajoritário do Supremo Tribunal Federal (STF), a 

intervenção do Judiciário em políticas públicas. 

O objetivo deste breve artigo é analisar o protagonismo das instituições de justiça na 

atual crise política, buscando interpretá-lo conforme o acúmulo dos estudos sobre justiça e 

política no Brasil e sobre o papel do Judiciário na ainda imatura democracia brasileira. 

Circunscrevo essa análise à atuação da Justiça Federal de primeira instância, do Ministério 

Público Federal (MPF) e da Polícia Federal (PF) na Operação Lava Jato. Obviamente, há 

outros aspectos que também colocam o Judiciário em papel relevante na crise política atual, 

especialmente se considerarmos uma conjuntura mais ampla, como o papel do STF na 

própria Operação Lava Jato e no processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. 

Porém, acredito que uma análise mais detalhada da Operação Lava Jato, de seus atores e 

dinâmicas institucionais permite elaborar conclusões e hipóteses sobre diferentes 

dimensões das relações entre justiça e política no Brasil. 

                                                           
1 Professor do Departamento de Ciência Política e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política do 
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas. 
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Como se sabe, a Operação Lava Jato é uma investigação que teve por origem 

esquemas de lavagem de dinheiro, que logo alcançaram esquemas de corrupção e 

financiamento ilegal de campanhas envolvendo empresas públicas e, centralmente, as 

gestões do Partido dos Trabalhadores (PT) à frente do governo federal. Iniciada em 2014, 

no momento em que escrevo este artigo ela já se encontra em sua 32ª fase, com 1291 

procedimentos instaurados; 643 buscas e apreensões realizadas; 175 mandados de 

condução coercitiva expedidos; 74 prisões preventivas; 91 prisões temporárias; 6 prisões 

em flagrante; 108 pedidos de cooperação internacional; 61 acordos de colaboração 

premiada firmados com pessoas físicas e 5 acordos de leniência firmados com empresas; 

44 acusações criminais contra 216 pessoas, sendo que em 21 delas já houve sentença 

condenatória – isso tudo apenas na primeira instância2. Além de sua magnitude, contudo, há 

outros elementos da Operação Lava Jato que merecem destaque. 

 

Autonomia das instituições de justiça e combate à corrupção 

Em primeiro lugar, é preciso destacar o papel desempenhado pelo Ministério Público 

(MP). Tendo sofrido uma das maiores reformulações institucionais, entre as instituições de 

justiça, na Constituição de 1988, o MP ganhou autonomia administrativa e funcional em 

relação ao Poder Executivo, que potencializou atribuições processuais que já tinha, e outras 

que já vinha ampliando desde a Lei da Ação Civil Pública de 1985; na combinação dessa 

autonomia com instrumentos processuais civis e criminais que maneja com alto grau de 

discricionariedade, o MP converteu-se em uma forte agência de accountability não-eleitoral 

de governos e de combate à corrupção, além de ter assumido forte protagonismo na defesa 

judicial de direitos difusos e coletivos (ARANTES, 2002; CARVALHO; LEITÃO, 2010; 

KERCHE, 2007). Esse processo é resultado não só de mudanças legais e constitucionais – 

aos quais devemos acrescentar toda a legislação específica sobre improbidade 

administrativa, lavagem de capitais e crime organizado, e de inovações processuais como a 

colaboração premiada surgidas nos últimos 30 anos – mas também da construção de uma 

ideologia profissional e institucional de defesa do interesse público (ARANTES, 2002), e de 

                                                           
2 Os dados sobre a Operação Lava Jato foram extraídos do hotsite mantido pelo Ministério Público Federal com 
informações atualizadas da operação, disponível em http://lavajato.mpf.mp.br/lavajato/index.html (último acesso 
em 27 de julho de 2016). A própria existência de uma página de internet específica, mantida pelo órgão de 
investigação e acusação, já é um dado significativo do impacto público da operação e da intencionalidade na 
produção desse impacto pelo Ministério Público. Se considerarmos os procedimentos que correm no STF em 
função do foro privilegiado de acusados detentores de mandato federal ou cargo de ministro de Estado, são 59 
pedidos de instauração de inquéritos contra 134 investigados; 118 buscas e apreensões solicitadas; 126 pedidos 
de quebra de sigilo fiscal, 146 de sigilo bancário, 116 de sigilo telefônico, 13 pedidos de sequestro de bens, 4 de 
sequestro de valores; 11 denúncias apresentadas contra 38 denunciados; 5 prisões preventivas solicitadas.  
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um movimento de aproximação entre instituições e profissionais de justiça e sociedade civil 

(SILVA, 2001; VIANNA; BURGOS, 2005). 

Na Operação Lava Jato o protagonismo é do Ministério Público Federal (MPF). 

Diferentemente dos variados graus de maior ou menor autonomia efetiva possíveis dos MP 

estaduais em relação aos poderes executivos subnacionais, o MPF obteve considerável 

autonomia política em relação ao governo federal, para além das previsões constitucionais, 

quando obteve do então presidente Luís Inácio Lula da Silva a garantia de que a escolha do 

chefe da instituição pelo chefe do Executivo obedeceria a uma lista tríplice formada a partir 

de eleições diretas da própria carreira3, organizada pela Associação Nacional dos 

Procuradores da República (ANPR). Indicativo dessa efetiva autonomia é que os próprios 

governos petistas que a garantiram, escolheram e reconduziram os Procuradores Gerais da 

República indicados pela categoria no período, se tornaram os principais alvos de suas 

ações de combate à corrupção, do chamado “mensalão” à Operação Lava Jato4. 

O processo de autonomização e de conquista de novas atribuições vivido pelo MP em 

tempos recentes foi apenas mais intenso e mais rápido do que o mais lento e gradual 

processo de autonomização do Judiciário em relação ao mundo da política e de 

profissionalização de seus membros, que também teve na Constituição de 1988 marcos 

institucionais importantes (ALMEIDA, 2010a; BONELLI, 2002). No mesmo sentido, a Polícia 

Federal, outro ator central da Operação Lava Jato, passa por um processo ainda mais 

recente de construção institucional, com a constituição de um corpo permanente e com 

desenvolvimento de capacidades técnicas e institucionais específicas especialmente a partir 

do aumento de seu quadro de pessoal nos governos de Fernando Henrique Cardoso e Luís 

Inácio Lula da Silva; apesar de sua submissão ao Poder Executivo, por meio do Ministério 

da Justiça, e apesar da ausência de uma ideologia de construção institucional, como a do 

MP, o claro direcionamento institucional da PF no sentido do combate criminal à corrupção, 

com um rápido aumento do número de operações nesse tema, garantiu ao órgão 

reconhecimento e prestígio junto à opinião pública (ARANTES, 2010, 2011). 

                                                           
3 Esse é o critério constitucionalmente definido para a escolha dos chefes dos MP estaduais, mas não do MPF: o 
artigo 128, §1º da Constituição Federal diz apenas que o Procurador-Geral da República será “nomeado pelo 
Presidente da República dentre integrantes da carreira, maiores de trinta e cinco anos, após a aprovação de seu 
nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de dois anos, permitida a 
recondução”. 
4 O primeiro Procurador-Geral da República escolhido por Lula já nos novos moldes foi Cláudio Lemos Fontelles, 
em 2003; depois dele, vieram Antonio Fernando Barros e Silva de Souza, em 2005, autor da denúncia do 
chamado “mensalão” (Ação Penal 470) perante o STF, reconduzido ao cargo em 2007; Roberto Monteiro Gurgel, 
nomeado em 2009, responsável pela representação do MP na fase de julgamento e condenações de réus do 
“mensalão” no Supremo, reconduzido em 2011; Rodrigo Janot Monteiro de Barros, nomeado em 2013, 
responsável pela condução dos desdobramentos da Operação Lava Jato perante o STF, reconduzido em 2015. 
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A esses processos institucionais, devemos acrescentar ainda as inovações legislativas 

e processuais trazidas pela legislação específica relativa à improbidade administrativa, à 

lavagem de capitais e ao crime organizado, no bojo das quais se introduziu e aperfeiçoou o 

mecanismo da colaboração (ou delação) premiada, central para o sucesso da Operação 

Lava Jato. O pluralismo estatal (ARANTES, 2015), ou seja, a diversificação de instituições, 

mecanismos processuais e esferas de ação no combate à corrupção (ARANTES, 2015) 

torna raro, cirscunstancial e dependente do voluntarismo de agentes e instituições a atuação 

integrada dos diferentes órgãos de accountability e combate à corrupção; apesar disso, o 

adensamento de uma rede de instituições de accountability tem sido uma marca recente da 

atuação do MPF e da PF no combate à corrupção, especialmente por meio da constituição 

de forças-tarefas (ARANTES, 2011, 2015), como é o caso da Operação Lava Jato, o que a 

diferencia das práticas correntes da investigação policial e condução de inquéritos de crimes 

“comuns” nas polícias e justiças estaduais (MISSE, 2011; RATTON; TORRES; BASTOS, 

2011). 

Como já argumentei anteriormente (ALMEIDA, 2015, 2016) e como demonstrarei mais 

adiante, a autonomização e a profissionalização das instituições e carreiras jurídicas não 

significa necessariamente um afastamento das instituições de justiça em relação ao mundo 

da política ou sua despolitização: pelo contrário, e apesar da distanciamento dos juristas e 

das instituições judiciais da política profissional (partidária e eleitoral) ser um fato, a 

profissionalização das carreiras e a autonomia institucional deu aos juristas novos recursos 

de intervenção política, baseada justamente na sua expertise e no papel do direito na 

ordenação política democrática. 

 

O combate à corrupção na redefinição das relações entre direito e política  

Para além da dimensão institucional, portanto, a redefinição das relações entre direito 

e política passa também pela redefinição das intervenções políticas dos juristas, agora 

reformuladas em termos técnico-profissionais, e de seus discursos políticos, reformulados 

como ideologias institucionais, doutrinas jurídicas e produção jurisprudencial; são essas 

redefinições que vão orientar concretamente os juristas em seu trabalho de classificação 

dos conflitos sociais em termos legais. No caso do combate à corrupção, essas redefinições 

são visíveis na produção bibliográfica especializada e na produção de discursos 

institucionais e manifestações públicas nos quais a redefinição do político e das práticas 

políticas é defendida por meios técnico-jurídicos ancorados no direito administrativo e no 

direito penal. 
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O primeiro elemento demonstrativo dessas reformulações de uma ação política 

juridicamente orientada, com base no combate à corrupção, está na evolução das doutrinas 

jurídicas do direito público, constitucional e administrativo, na qual a legitimidade da 

administração pública e as definições sobre a “boa” política são temas de fundo, tendo o 

tema da corrupção lugar crescente nos debates teórico-dogmáticos, especialmente após a 

promulgação da Lei de Improbidade Administrativa nos anos 1990. Nesse aspecto, 

destacam-se os debates doutrinários e a tendência majoritária da doutrina em identificar na 

Lei de Improbidade Administrativa o estabelecimento de padrões ético-políticos para a 

gestão do Estado e em associar a improbidade, baseada em princípios genéricos da 

admistração (como a “moralidade”) à ilegalidade em sentido estrito (BENTO; ENGELMANN, 

2014), e que encontram ressonância na jurisprudência dos tribunais e suas câmaras e varas 

especializadas (BENTO, 2015). 

 O segundo elemento que expressa essas disposições para a ação política juridica 

pode ser verificado nas opiniões manifestadas por membros das instituições engajadas na 

Operação Lava Jato sobre combate à corrupção, a política, o desempenho do Executivo e 

do Legislativo e o funcionamento da justiça brasileira. Segundo dados mais recentes sobre 

os membros do MPF (CASTILHO; SADEK, 2010), a instituição é formada majoritariamente 

por profissionais jovens de idade e na instituição, tendo ingressado na carreira após as 

mudanças institucionais da Constituição de 1988 e avaliando positivamente aquelas 

mudanças; de origem social nas classes médias, e que se consideram politicamente de 

centro-esquerda. Além disso, de acordo com os mesmos dados, o membros do MPF 

avaliam muito mal, em termos de desempenho geral, os poderes Executivo e Legislativo, os 

quais também responsabilizam preferencialmente pelos problemas na administração da 

justiça no Brasil, especialmente pela falta de investimentos nas polícias; que são contrários 

à imunidade parlamentar e de membros do Executivo, e à atuação político-partidária de 

membros do MP; favoráveis à condução de investigações criminais diretamente pelo MPF e 

ao acesso direto, sem autorização judicial, de dados sigilosos fiscais, bancários e de 

comunicação; que consideram o MPF um canal de demandas sociais por justiça e de 

solução de conflitos coletivos, avaliam positivamente a atuação do órgão na defesa de 

direitos difusos e coletivos, mais do que na ação penal, e que consideram como maior 

obstáculo nesta última área as deficiências das polícias; e que tendem a priorizar, em suas 

carreiras, a atuação futura em atividades de controle da administração pública e de combate 

à improbidade administrativa. 
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No que se refere aos magistrados, os dados mais recentes (ASSOCIAÇÃO DOS 

MAGISTRADOS BRASILEIROS, 2015) mostram que os juízes brasileiros5, também 

majoritariamente jovens e de classe média, consideram que o maior problema do Judiciário 

brasileiro é a morosidade, e avaliam melhor a Justiça Federal dos que a Justiça Estadual no 

que se refere à agilidade e à estrutura de funcionamento; dão as maiores notas na avaliação 

de desempenho à PF e ao MPF, e as piores ao governo federal e ao Congresso Nacional; 

são majoritariamente favoráveis ao voto facultativo, ao voto distrital, ao fim da reeleição, ao 

financiamento público de campanhas eleitorais, à cláusula de barreira e à fidelidade 

partidária, e contrários a conselhos populares, à regulação da mídia e a uma assembléia 

constituinte exclusiva para a reforma política; são majoritariamente favoráveis a medidas de 

aumento de penas e medidas repressivas para a criminalidade em geral, incluino o aumento 

do tempo de cumprimento de pena para a liberdade condicional ou a progressão de regime 

em crimes graves, à ampliação dos casos de investigação sigilosa em crimes graves, a um 

sistema mais efetivo de acautelamento e recuperação de bens e ativos decorrentes de 

crime, à possibilidade de considerar a prática anterior de outros crimes como antecedente 

para agravamento de pena no crime de lavagem de dinheiro, a penas mais severas para 

agentes políticos em caso de corrupção e improbidade, e à criação de varas especializadas 

para julgar crimes financeiros e de lavagem de dinheiro. 

No caso específico da Operação Lava Jato, a identificação dessas disposições está no 

posicionamento público dos seus juristas empreendedores sobre a corrupção e a qualidade 

da política no Brasil, muitos dos quais se dá na fronteira entre a produção doutrinária e a 

manifestação pública de opinião – justamente pelos investimentos feitos por aqueles juristas 

na construção de uma expertise academicamente sustentada, que serão analisados no 

tópico seguinte. Nesse sentido, tomemos um artigo escrito pelo juiz Sérgio Fernando Moro, 

responsável na primeira instância pelo acompanhamento dos inquéritos e pelas ações 

penais da Operação Lava Jato, a respeito da Operação Mani Pulite, conhecida no Brasil 

como “mãos limpas”, responsável pelo combate à corrupção envolvendo a máfia e as 

principais forças políticas italianas, e que o magistrado brasileiro considera, em evidente tom 

salvacionista, “uma das mais exitosas cruzadas judiciárias contra a corrupção política e 

administrativa” (MORO, 2004, p. 60, com destaque meu). 

Alguns pontos da análise de Moro sobre a operação italiana “mãos limpas” merecem 

destaque. O primeiro deles é sua avaliação sobre a deslegitimação do sistema político 

italiano, tomada tanto como condição quanto como resultado da operação: 

                                                           
5 Os dados se referem aos juízes em geral, e não apenas aos membros da Justiça Federal. 
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A deslegitimação do sistema foi ainda agravada com o início das 

prisões e a divulgação de casos de corrupção. A deslegitimação, ao mesmo 

tempo em que tornava possível a ação judicial, era por ela alimentada (…) 

O processo de deslegitimação foi essencial para a própria continuidade da 

operação mani pulite. (MORO, 2004, p. 57) 

 

 Além disso, Moro aponta a independência judicial e sua própria legitimidade como 

outra condição para o sucesso da operação: 

A independência judiciária, interna e externa, a progressiva 

deslegitimação de um sistema político corrupto e a maior legitimação da 

magistratura em relação aos políticos profissionais foram, portanto, as 

condições que tornaram possível o círculo virtuoso gerado pela operação 

mani pulite. (MORO, 2004, p. 58) 

 

 Essa legitimação da atividade judicial não se daria, contudo, apenas nos moldes 

convencionais do constitucionalismo liberal, segundo os quais a legitimidade judicial deriva 

de sua neutralidade política e do exercício em termos lógico-formais da atividade judicial de 

acordo com o ordenamento jurídico-constitucional (SANTOS; MARQUES; PEDROSO, 

1995); além disso, teria sido necessário no caso italiano, segundo Moro, uma articulação da 

ação judicial com a opinião em pública em uma espécie de coalização contra a corrupção e 

pela depuração do sistema político: 

Talvez a lição mais importante de todo o episódio seja a de que a 

ação judicial contra a corrupção só se mostra eficaz com o apoio da 

democracia. É esta quem define os limites e as possibilidades da ação 

judicial. Enquanto ela contar com o apoio da opinião pública, tem condições 

de avançar e apresentar bons resultados. Se isso não ocorrer, dificilmente 

encontrará êxito. Por certo, a opinião pública favorável também demanda 

que a ação judicial alcance bons resultados. Somente investigações e 

ações exitosas podem angariá-la. Daí também o risco de divulgação 

prematura de informações acerca de investigações criminais. Caso as 

suspeitas não se confirmem, a credibilidade do órgão judicial pode ser 

abalada. (MORO, 2004, p. 61) 

 

Embora Moro faça a ressalva de que “a ação judicial não pode substituir a democracia 

no combate à corrupção” e que é “a opinião pública esclarecida que pode, pelos meios 

institucionais próprios, atacar as causas estruturais da corrupção” (MORO, 2004, p. 61), fica 
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evidente no trecho transcrito acima que a relação do sistema judicial com a opinião pública 

se dá no sentido de acentuar a deslegitimação do sistema político, útil ao sucesso da própria 

operação policial-judicial de combate à corrupção; mais do que isso, deve haver um cálculo 

estratégico dos agentes judiciais na relação com a opinião pública, não somente para 

agirem em conjunto contra a corrupção, mas também para que os resultados obtidos pelas 

ações judiciais de combate à corrupção garantam eles mesmos a legitimidade das 

instituições de justiça. 

O intento de deslegitimação e depuração do sistema político, a partir de uma cruzada 

judiciária de combate à corrupção, demonstram a construção de uma via de organização do 

político e da definição da legitimidade de suas práticas – configurando, portanto, uma forma 

atualizada de intervenção dos juristas no espaço político – elaborada a partir da detenção do 

capital jurídico, ou seja, da competência social e técnica reconhecida nos agentes jurídicos 

na definição do direito e de seu papel na organização do mundo social (BOURDIEU, 2007). 

No caso da Operação Lava Jato, ela não é exclusividade do juiz Moro; está presente 

também nas declarações de membros da força-tarefa do MPF no sentido de que “a 

corrupção mata”6, e no trabalho político do MPF de elaboração, proposição, divulgação e 

lobby parlamentar em torno da própria Lava Jato e de medidas de combate à corrupção, 

todas elas de caráter eminentemente jurídico, criminal e processual7. 

Além disso, como dito acima, essa estratégia depende de uma interação bastante 

próxima das instituições de justiça com as mídias e a opinião pública, em uma clara 

estratégia de legitimação dos agentes judiciais – diferente tanto da legitimação eleitoral, 

quanto da legitimação formal e procedimental da atividade judicial – típica dos fenômenos 

recentes do protagonismo judicial, de sua maior visibilidade social e das pressões exercidas 

pelos veículos e discursos de comunicação social sobre a racionalidade e o discurso 

propriamente jurídicos (SANTOS, 2005). 

  

                                                           
6 Declaração do procurador da República Deltan Martinazzo Dallagnol, coordenador da força-tarefa da Operação 
Lava Jato no plenário da Câmara dos Deputados, no dia 22 de junho de 2016, conforme reportagem disponível 
em http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/06/corrupcao-mata-diz-procurador-da-lava-jato-no-plenario-da-
camara.html  
7 Como parte de sua estratégia política no tema do combate à corrupção, o MPF lançou uma campanha pela 
propositura de projetos de lei no Congresso Nacional para viabilizar as chamadas “dez medidas de combate à 
corrupção”; mais informações sobre as medidas propostas e todo o trabalho de divulgação e promoção dessa 
estratégia pelo MPF podem ser encontradas no site específico mantido pela instituição para isso: 
http://www.dezmedidas.mpf.mp.br/ Assim como o site específico da Operação Lava Jato, o site sobre as dez 
medidas de combate à corrupção faz parte de um portal de internet, mantido pelo MPF, todo ele dedicado ao 
combate à corrupção e à atuação do órgão no tema, em uma clara estratégia de comunicação e legitimação 
política nos termos analisados por Moro (2004) em sua análise da operação “mãos limpas”; o portal está 
disponível em http://combateacorrupcao.mpf.mp.br/  
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Empreendedores jurídicos 

Por fim, é preciso dizer que as conexões reformuladas entre o campo jurídico e o 

campo político dependem ainda, e em grande parte, do papel de empreendedores jurídicos 

(legal entrepreneurs) (DEZALAY; GARTH, 2011; MADSEN; DEZALAY, 2013), agentes cujas 

estruturas de capitais simbólicos (títulos, diplomas, experiências profissionais, conexões 

pessoais e políticas, etc) os permitem transitar entre campos e no interior do campo jurídico 

e agir em um sentido inovador e transformador das estruturas e práticas jurídicas. Nossa 

hipótese, nesse aspecto, é que, mesmo com as mudanças institucionais, ideológicas e 

doutrinárias analisadas acima, a dimensão e a magnitude alcançada pela Operação Lava 

Jato só foram possíveis – em termos de legitimação social e impactos no sistema político – 

pela atuação diferenciada desses agentes, no sentido de projetar com maior intensidade e 

repercussão os discursos políticos e doutrinários produzidos no campo jurídico a respeito da 

pobridade administrativa e do combate à corrupção, e de realizar ações com maior eficácia 

e menor resistência contra práticas e agentes do campo político. 

A noção de empreendedor jurídico pode ser útil, por exemplo, para a compreensão do 

papel desempenhado pelo juiz Moro. Nesse aspecto, é importante não só mencionar que a 

vara judicial na qual atua Moro, na cidade de Curitiba, é uma vara especializada em crimes 

financeiros e crime organizado, como também o fato de que o próprio magistrado, 

individualmente, investiu em titulação acadêmica e formação técnica no tema: doutor em 

direito e professor universitário, com artigos, livros e traduções sobre crimes financeiros e 

mecanismos de combate a eles, Moro também realizou cursos de aprimoramento nos 

Estados Unidos, sendo pelo menos um deles com foco na prevenção e combate à lavagem 

de dinheiro, realizado pelo Departamento de Estado do governo daquele país8. 

Moro também atuou no chamado “caso Banestado” (assim como outros atuais 

membros do MPF e da PF na Operação Lava Jato), que no início dos anos 2000 apurou e 

condenou os responsáveis por um esquema de lavagam de dinheiro e evasão de divisas a 

partir do estado do Paraná; o doleiro Alberto Yousseff e suas práticas de evasão e lavagem 

de dinheiro, centrais daquele esquema, também se revelaram centrais na Operação Lava 

Jato, e a conexão entre os dois casos é que justificou que, mesmo com a amplitide nacional 

dos esquemas de corrupção investigados, os procedimentos judiciais decorrentes da 

operação fossem mantidos na 13ª Vara Criminal Federal de Curtiba, sob a jurisdicação de 

                                                           
8 Informações extraídas do currículo de Moro na Plataforma Lattes, do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq), disponível em http://lattes.cnpq.br/9501542333009468.  

77

http://lattes.cnpq.br/9501542333009468


REVISTA pensata | V.5 N.2  NOVEMBRO DE 2016 

 

 

Moro9. Essa experiência anterior, combinada com sua expertise teórica no tema, pode 

explicar o fato de que, antes da Lava Jato, Moro tenha sido convocado como juiz instrutor do 

STF, auxiliar da ministra Rosa Weber durante o julgamento da Ação Penal 470, no caso 

conhecido como “mensalão”. 

Perfil parecido tem o coordenador da força-tarefa no MPF Deltan Martinazzo 

Dallagnol. Também com estudos no exterior – cursou seu mestrado na prestigiosa Harvard 

University, com uma pesquisa sobre provas circunstanciais no processo penal – e cursos de 

aprimoramento no combate a crimes financeiros oferecidos pelo próprio MPF e pelo 

Ministério da Justiça, Dallagnol também tem produção bibliográfica dedicada aos temas da 

lavagem de dinheiro e colaboração premiada no processo penal. É autor de livro sobre 

lavagem de dinheiro, em co-autoria com outros quatro membros da força-tarefa da 

Operação Lava Jato (Andrey Borges de Mendonça, Antônio Carlos Welter, Carlos Fernando 

dos Santos Lima e Januário Paludo), dentre outros autores (CARLI et al., 2011)10. 

Também esse é o caso de outro membro destacado da força-tarefa do MPF, o 

procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, que também atuou no caso Banestado, foi 

Coordenador Criminal da Procuradoria da República no Paraná e tem mestrado em direito 

pela universidade estadunidense Cornell, com foco em crimes financeiros11.  

Obviamente, a análise em profundidade dessas trajetórias deve ser aaperfeiçoada, e 

comparada com os dados sobre o perfil dos procuradores e magistrados em geral, bem 

como de setores das elites das instituições de justiça. De qualquer forma, os dados 

extraídos dos currículos brevemente analisados acima indicam elementos passíveis de uma 

análise estruturada por características mais amplas do campo jurídico brasileiro, da 

composição de suas elites e dos investimentos acadêmicos e profissionais como recursos 

de reposicionamento político dos agentes no campo: a importância que os títulos 

acadêmicos e a atividade docente têm na diferenciação entre elites e bases profissionais 

nas carreiras jurídicas (ALMEIDA, 2012, 2010b); os trânsitos internacionais acadêmicos e 

profissionais como marcadores de hierarquização dos juristas e meios de importação e 

exportação de práticas jurídicas (DEZALAY; GARTH, 2000, 2002; ENGELMANN, 2012); a 

                                                           
9 Essa prevenção da vara de Moro é alvo de controvérsias, uma vez que os crimes envolvendo a Petrobrás não 
teriam conexão substantiva com os crimes envolvendo o Banestado, e já foi objeto de contestações judiciais de 
alguns dos acusados e investigados; nesse sentido, ver reportagem publicada no portal UOL, disponível em 
http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/04/03/documentos-indicam-grampo-ilegal-e-abusos-de-
poder-na-origem-da-lava-jato.htm 
10 Informações extraídas do currículo de Dallagnol na Plataforma Lattes, disponível em 
http://lattes.cnpq.br/9187349340155546  
11 Informações extraídas do perfil profissional de Lima na rede social LinkedIn, disponível em 
https://www.linkedin.com/in/carlos-fernando-dos-santos-lima-0a774879  
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construção de conexões com as cúpulas e elites judiciais como recurso de diferenciação 

social e política no campo jurídico (ALMEIDA, 2016). 

 

Considerações finais: a Operação Lava Jato e o futuro da política  

A breve análise feita acima buscou demonstrar que, apesar de seu ineditismo em 

vários aspectos, a Operação Lava Jato traz consigo diversas características da história 

recente e do desenvolvimento político das instituições e dos agentes de justiça no Brasil: a 

autonomização de suas instituições, a profissionalização de seus agentes e a diferenciação 

do campo jurídico em relação às instituições, práticas e agentes da política profissional; o 

reposicionamento político dos juristas a partir justamente de sua expertise técnico-jurídica; a 

evolução da doutrina e da legislação do direito administrativo e do direito criminal como 

repertórios de ação política tecnicamente fundamentada dos juristas; o aperfeiçoamento 

institucional e legislativo e a construção de discursos e disposições para o combate à 

corrupção; a elaboração de estratégias de legitimação social das instituições e dos agentes 

judiciais em bases substantivas, com uso intensivo dos meios de comunicação e das 

relações com a opinião pública; e o papel dos empreendedores jurídicos, capazes de 

impulsionar esses elementos em uma eficiente estratégia de curto prazo, capaz de afetar 

significativamente o sistema político e a opinião pública. 

Os aspectos inovadores da operação, por sua vez, estão na sua maginitude, no 

trabalho articulado entre MPF e PF, no seu planejamento em fases e no seu 

desmembramento em diferentes inquéritos e ações penais, e na confluência de fatores de 

conjuntura política que, justamente, permitiram àqueles empreendedores jurídicos 

projetarem suas ações com tanta eficácia e alcance, em sua estratégia de deslegitimação e 

depuração da política: as crises de governabilidade e econômica que se abateram sobre o 

governo de Dilma Rousseff; a ação das oposições parlamentares e extraparlamentares na 

campanha pelo impeachment da presidenta da República; e a crescente insatisfação social 

com a política profissional, cujas expressões apareciam desde junho de 2013. 

Isso não quer dizer que não possa haver uma seletividade intencional da operação, 

em sua ação preferencial contra políticos do PT, como acusam alguns dirigentes partidários; 

nem quer dizer, por outro lado, que a crise política brasileira tenha por razão exclusiva a 

Operação Lava Jato. Ao contrário, a operação deve ser entendida tanto do ponto de vista do 

seu discurso de ação apartidária e generalizada contra a corrupção, no sentido de uma 

deslegitimação do sistema político como um todo, possível a partir do fortalecimento das 

instituições de justiça e das inovações legais; quanto do ponto de vista da capacidade 
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estratégica e politicamente orientada de seus empreendedores jurídicos em identificarem e 

aproveitarem os momentos da conjuntura e lidarem com uma opinião pública igualmente 

disposta ao mesmo trabalho de deslegitimação da política, e com grupos organizados que 

buscavam uma alternância forçada do poder no governo federal. Nesse sentido, vale mais 

uma vez voltar ao já citado artigo de Moro sobre a operação “mãos limpas” no qual, mais de 

dez anos antes da Operação Lava Jato, ele já afirmava que encontravam-se então 

presentes “várias condições institucionais necessárias para a realização de ação 

semelhante no Brasil” (2014, p. 56); o aspecto aparentemente visionário da afirmação 

apenas revela o trabalho de formulação de uma estratégia política de ação judicial por parte 

de um empreendedor jurídico. 

Não quero aqui desmerecer a importância da ação policial e judicial efetiva contra a 

corrupção, e nem deixar de registrar os avanços institucionais e legislativos nesse sentido 

com parte do aprimoramento da democracia brasileira; contudo, diante da clareza de um 

projeto político de instituições e agentes judiciais pela deslegitimação e depuração da 

política, com um evidente tom salvacionista e sem a necessária reflexão sobre a própria 

recomposição da organização do sistema político em bases democráticas, representativas e 

participativas, o risco da Operação Lava Jato é o de acentuar a crise política antes que os 

meios e as condições de sua recuperação estejam presentes, legando-nos apenas a 

possibilidade de um governo dos juristas. 
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