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MENSALÃO X LAVA-JATO

A prisão do ex-ministro da Casa
Civil, José Dirceu, na última se-
gunda-feira (3), traz novos indí-
cios de que os dois últimos maio-
res escândalos de corrupção da
história recente do País têm raí-
zes semelhantes. Segundo espe-
cialistas entrevistados pelo Diá-

rio do Nordeste, tanto o
mensalão quanto o “petrolão”
trazem em suas origens práticas
criminosas de um método de go-
vernança cujo objetivo é a
cooptação de aliados em busca
da permanência no poder.

“O DNA é o mesmo porque a
maior parte dos operadores são
os mesmos. Nos dois casos há
pessoas de dentro do governo se
utilizando da estrutura dos ór-
gãos para praticar corrupção”,
avaliou o especialista em direito
público e coordenador da pós-
graduação em Direito Empresa-
rial do Ibmec no Distrito Federal
(DF), Washington Barbosa.

Apontado como líder do nú-
cleo político do esquema ilegal
definanciamentoorganizadope-
lo PT para corromper parlamen-
tares e garantir apoio ao gover-
no Lula no Congresso, José Dir-
ceu foi preso na 17ª fase da Ope-
raçãoLava-Jato,suspeitodepra-
ticar crimes como corrupção, la-
vagem de dinheiro e formação
de quadrilha nos desvios de di-
nheiro envolvendo a Petrobras,
grandes empreiteiras do País e
políticos. No mandado de prisão
para Dirceu, o juiz Sérgio Moro,
que julga ações da Lava-Jato na
primeira instância, diz que o ex-
ministro“teriainsistido”emrece-
ber dinheiro de propina em con-
tratos da Petrobras mesmo após
ter deixado o governo, em 2005.

O cientista político e profes-
sordaFundaçãoEscoladeSocio-
logia e Política de São Paulo
(FESPSP), Rodrigo Gallo, apon-
ta que o mensalão e as fraudes
na Petrobras têm em comum o
envolvimento de parlamenta-
res, políticos ligados à base alia-
da do governo e executivos de
empresas públicas em
corrupção.“Sãodoisgrandesca-
sos que vieram a público num
período de uma década, o que
pode dar a falsa impressão de
que escândalos desse tipo são
fenômenos políticos relativa-
mente recentes”, disse o profes-
sor,observandoumacerta“tradi-
ção” neste tipo de prática.

Para o coordenador do MBA
emRelaçõesInstitucionaisdoIb-
mec-DF,MárcioCoimbraacons-
tância nestes tipos de fraudes é
característicadocrimeorganiza-

do,comagentesprivadoscorrup-
tores fazendoparte do poder pú-
blico. Segundo ele, enquanto o
objetivo do mensalão era coop-
tar apoio dentro do Congresso
Nacional com a utilização do
Banco do Brasil, o do “petrolão”
era delinquir e comprar aliados
por meio da Petrobras.

“Os criminosos são os mes-
mos que dirigem o Estado, fa-
zem as leis e devem zelar pela
legislação. O crime organizado

no Brasil revela um conluio en-
tre políticos e partidos, que fa-
zem o aparelhamento da máqui-
napública,comempresárioscor-
ruptos para permanecer no po-
der”, declarou o professor.

Coimbra considera assusta-
dor o fato de os crimes da Lava-
Jato terem ocorrido mesmo du-
rante o julgamento da Ação Pe-
nal 470 (o mensalão), em 2012,
o que demonstra a falta de inibi-
ção dos que praticaram os des-

vios.Paraele,asrecentesdenún-
cias revelam, ainda, uma forma
de governar que é contrária à
democracia representativa.

“OPTnãoreconheceuademo-
craciarepresentativacomoinsti-
tuição. Quando você tenta coop-
tarparlamentares vocêestá indo
contra a democracia representa-
tiva. Você precisa de diálogo,
transparência, discussão, nego-
ciação, mas, ao contrário, o PT
não divide o poder. Em seu pro-

grama, tenta realizar a
cooptação mediante a compra
de parlamentares”.

Rodrigo Gallo acrescenta
que, além dos escândalos envol-
vendoosgovernospetistas,fenô-
menos desse tipo têm sido co-
muns na história moderna da
política brasileira. “Há outros
‘mensalões’ sendo investigados,
inclusivecasosenvolvendoparti-
dos políticos que, nesse momen-
to, ganham espaço justamente
ao denunciar o governo federal.
Não devemos esquecer que te-
moscasosrelativamentebemdo-
cumentadosde corrupção desde
os anos 1970 e 1980 e escânda-
los mais recentes que datam dos
anos 1990. De um modo geral,
boa parte desses casos envolve
uma prática parecida: o envolvi-
mento de políticos que ocupam
cargos públicos em fraudes cujo
objetivo é desviar dinheiro dos
cofres públicos”.

Culturapatrimonialista
A cientista política do Ibmec no
Rio de Janeiro, Christiane
Romêo,tambémreconheceoca-
ráter histórico patrimonialista
da cultura política brasileira na
origem do mensalão e da Lava-
Jato, permitindo, segundo ela,
“verificar que sempre houve
apropriação do dinheiro público
por parte daqueles que ocupa-
vam posições políticas relevan-
tes na gestão da Colônia, no Bra-
sil Metrópole, no Império e, so-
bretudo, na República”.

“As operações que deram iní-
cio aos eventos mencionados,
uma vez bem sucedidas, são im-
portantes na medida em que re-
velam algo que todos sabiam

masquenuncaseconseguiapro-
var. Não há dúvidas de que o
Brasil de hoje é um País diferen-
te”, disse. “A ideia de impunida-
de diminuiu, mas ainda há mui-
to a se desvendar em relação a
negóciosfraudulentosenvolven-
do políticos, partidos e empresá-
rios. Tanto o mensalão quanto o
‘petrolão’podemser vistos como
exemplos de mandonismo e de
confusão entre o público e o pri-
vado no Brasil. Mas podem ser
lembrados para sempre como
exemplo de que quando há von-
tade política, as instituições fun-
cionam”, acrescentou.

Rodrigo Gallo avalia que os
resultados da Lava-Jato trazem
doisefeitosparaofuturopolítico
do País: a falta de confiança no
governo federal, que teve de li-
dar com os escândalos em um
momento de criseeconômica eo
desgaste na credibilidade de ins-
tituiçõescomo oExecutivo, oLe-
gislativo e o Judiciário, além de
empresaspúblicas,comoaPetro-
bras. “É, portanto, um momento
de crise política e institucional.
Nas próximas eleições, teremos
a oportunidade de verificar o
quanto esses escândalos de fato
modificaram o comportamento
político dos eleitores nas urnas”.

ANÁLISES

Deacordocom
especialistas,casos
apontamumacerta
tradiçãoempráticas
dedesviosnoBrasil

Mesmotrazendoàtonaapartici-
pação de figuras importantes da
política e de empresários em
fraudes, os especialistas acredi-
tam que nem o mensalão nem a
Lava-Jato podem ser considera-
dos ainda como um divisor de
águas para a legitimidade do Ju-
diciário no País. No entanto, eles
reconhecem o êxito do Ministé-
rio Público Federal, da Polícia
Federal e da Justiça Federal na
condução das investigações de
crimes contra a Petrobras.

O coordenador do MBA em
Relações Institucionais do Ib-
mec no Distrito Federal, Márcio
Coimbra, avalia que a Justiça
brasileira começou a perder o
medo de investigar crimes de
corrupção depois do mensalão,
mas o escândalo não teve um
resultado melhor porque não

criou intimidação para os pró-
prios réus continuarem a delin-
quir,comofoiocasodoex-minis-
tro da Casa Civil, José Dirceu. “O
mensalão foi um divisor de
águas no sentido de que acabou
com a inocência do brasileiro de
acharquehaviaarautos daética.
MostrouqueoPTestavanonível
de outros partidos”, disse.

De acordo com ele, o sucesso
dacondução do processo foi mé-
rito dos procuradores e de juizes
do Paraná que já haviam traba-
lhado em outros casos como o
Banestado (esquema de desvios
envolvendo o Banco do Estado
do Paraná entre 1996 e 2002).
“Contou com a prática indepen-
dentedeprocuradorescorajosos
e juízes determinados a fazer va-
ler a lei”, avaliou.

Para o coordenador da pós-

graduação em Direito Empresa-
rial do Ibmec no Distrito Fede-
ral, Washington Barbosa, a prin-
cipal mudança entre o mensalão
e a Lava-Jato é o melhor apare-
lhamento do processo investiga-
tivo, no que diz respeito à funda-
mentação das denúncias.

“No mensalão, casos foram
anulados por conta de falhas na
investigação processual. Agora,
o Ministério Público e a Polícia
Federaltomarammuitomaiscui-
dado tanto na investigação pro-
priamente dita quanto na oitiva
detestemunhasenadelaçãopre-
miada. A Lava-Jato conseguiu
mapear a fundo o processo e a
lógica de corrupção brasileira”,
disse Barbosa.

Com relação às críticas ao uso
dadelaçãopremiadanaLava-Ja-
to - foram 22 até a 17ª fase da

operação contra apenas uma do
mensalão - Barbosa considera
que o dispositivo tem sido usado
demaneiraadequada.Orecurso
é um benefício legal concedido a
um criminoso delator que aceite
colaborar na investigação ou en-
tregar seus ex-companheiros.
“Nãoexiste outra forma de obter
prova sem ser por meio de dela-
ção”, afirmou.

Já Coimbra elogiou a postura
do juiz Sergio Moro, do Paraná,
oqual,segundoele,éumgrande
admirador da Operação Mãos
Limpas, que levou a investiga-
ção de partidos políticos, a re-
núncia do primeiro-ministro e a
prisão de vários mafiosos, liber-
tando a Itália do crime organiza-
do. “Ele está aplicando dentro
da lei os mesmos parâmetros
que foram usados para liberar a

Itália da máfia. Em nenhum mo-
mento, ele saiu da linha. Pela
primeira vez, as leis estão sendo
aplicadas da forma como foram
desenhadasenósvemospessoas
poderosas sendo encarceradas:
empresários,empreiteirosepolí-
ticos indicados pelo PT”, disse.

Mudanças
O cientista político e coordena-
doradjuntodeRelaçõesInterna-
cionais do Ibmec, no Rio de Ja-
neiro, Ricardo Weber, considera
comohistóricasasprisõesdeem-
preiteirospelaposiçãodosimpli-
cados, mas ele pondera que já
houve outros momentos no País
em que surgiu o sentimento de
“passar o Brasil a limpo”, sem
que necessariamente o País te-
nha caminhado nessa direção,
como foi o caso do Impeach-
ment do presidente Fernando
Collor. “Resta esperar para ver
como irão se configurar as rela-
ções políticas durante e após es-
sa operação que está em anda-
mento”, refletiu.

Métodos de investigação avançaram

“Aindahámuitoase
desvendaremrelaçãoa
negóciosfraudulentos
envolvendopolíticos,
partidoseempresários”

CHRISTIANEROMÊO
CientistapolíticadoIbmec-RJ

“Oscriminosossãoos
mesmosquedirigemo
Estado,fazemasleise
devemzelarpela
legislação”

MÁRCIOCOIMBRA
EspecialistadoIbmec-DF

Escândalosde corrupçãono
Brasil revelammesmoDNA

Morotemaplicadoosmesmosparâ-

metrosdaMãosLimpas,quelibertoua
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Foi um esquema ilegal de 
financiamento político 
organizado pelo PT para 
corromper parlamentares 
e garantir apoio ao 
governo Lula no Congres-
so. Segundo o Ministério 
Público, cerca de R$ 141 
milhões  foram desviados

A Operação Lava-Jato, da 
Polícia Federal, investiga 
um esquema de lavagem e 
desvio de dinheiro envol-
vendo a Petrobras, grandes 
empreiteiras do País e 
políticos. 
A PF estima que o esquema 
tenha movimentado cerca 
de R$ 10 bilhões
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Quando aconteceuO que foiEsquema

Entre 2003 e 2004

O  esquema ocorreu de 
2004 a 2012, mas alguns 
pagamentos de propina 
se prolongaram até 2014. 
No entanto, Pedro 
Barusco, ex-gerente de 
Serviços da Petrobras, 
afirmou que começou a 
receber dinheiro desvia-
do em 1997

Delatores

Durante entrevista, o 
ex-deputado e então 
presidente do PTB, 
Roberto Jefferson, 
denunciou a existência 
de um pagamento 
mensal a deputados 
do PP e do PL em 
troca de apoio ao 
governo

Até agora, contabiliza 22 
delatores, entre os quais 
está o ex-diretor de 
Abastecimento da Petro-
bras Paulo Roberto Costa, o 
ex-gerente da estatal Pedro 
Barusco, o doleiro Alberto 
Youssef e os empreiteiros 
da Camargo Corrêa, Dalton 
Avancini e Eduardo Leite

Como funcionava

Tinha três núcleos:  
o político, comandado 
pelo ministro da Casa 
Civil, José Dirceu; o 
operacional, liderado 
pelo empresário 
Marcos Valério,  e o 
financeiro, que tinha 
como ponto central o 
Banco Rural 

A corrupção era formada 
por três núcleos: o das 
empreiteiras, o dos 
agentes públicos (que 
recebiam as propinas) e 
o dos operadores 
financeiros, que interme-
diavam o esquema e 
faziam o pagamento das 
propinas

Partidos citados

PT, PTB, 
PL (atual PR), 
PP, PMDB

PT, PMDB, PP, 
PSDB, PSB, PTB, 
Solidariedade

Peculiaridades entre os dois casos
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