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A naturalização das 
coisas erradas

O difícil desmonte do crime 
institucionalizado no Brasil

Luís Roberto Barroso

O livro que tenho o prazer de prefaciar foi escrito por delegados 
da Polícia Federal responsáveis por operações que mudaram a rea-
lidade brasileira no combate à corrupção. Ao concluir a leitura, o 
leitor terá tomado um banho de história recente do Brasil, e sairá 
com uma sensação que combina desalento e esperança. Desalen-
to pela incorreção atavicamente entranhada nas elites dirigentes 
brasileiras. E esperança porque, quando se colocam as pessoas 
certas no lugar certo, o país se liberta de muitos dos estigmas do 
passado e avança na direção do destino que lhe cabe. A sensação 
de sermos cronicamente conduzidos pelos piores cede lugar à 
crença de que há bons em toda parte, e que tudo é uma questão 
de conseguirem prevalecer.

Jorge Pontes, carioca do Jardim Botânico, ingressou na pf 
no fim da década de 1990, iniciando sua atuação no combate 
ao tráfico de drogas na Amazônia. Ainda como agente, formou-
-se na academia do fbi, em Quantico, e especializou-se em 
justiça criminal pela Universidade de Virgínia. Como delegado, 
exerceu, entre outras funções, os cargos de superintendente em 
Pernambuco, de chefe da pf brasileira em Paris e de chefe da 
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Interpol no Brasil. Foi ainda — e isso lhe é motivo de particular 
(e justificado) orgulho — o principal responsável pela instalação 
de delegacias especializadas na repressão aos crimes contra o 
meio ambiente no país.

Márcio Anselmo, paranaense de Cambé, ingressou na pf no 
início dos anos 2000, e atuou na repressão ao tráfico de drogas, 
próximo à fronteira com o Paraguai. Dedicado à formação aca-
dêmica, obteve o título de mestre em direito internacional eco-
nômico pela Universidade Católica de Brasília e de doutor em 
direito internacional pela faculdade de direito da Universidade 
de São Paulo. Foi um dos principais responsáveis pela Operação 
Lava Jato, que desvelou o maior esquema de corrupção institu-
cionalizada já visto no mundo.

Jorge e Márcio fazem parte, apesar da diferença de idade, de 
uma mesma geração de policiais federais vocacionados e extre-
mamente preparados tecnicamente, que estão promovendo uma 
revolução duradoura no país. As histórias contadas neste livro 
são testemunho vivo de que o setor público não está necessaria-
mente ligado a filas, atrasos, burocracia e ineficiência. E de que, 
com trabalho sério e persistência, é possível, mesmo dentro de 
estruturas públicas engessadas e burocráticas, promover signifi-
cativas mudanças para um país melhor.

A CORRUPÇÃO NO BRASIL ATUAL

A corrupção no Brasil não foi produto de falhas individuais 
ou pequenas fraquezas humanas. O que se viu foi uma corrupção 
estrutural e sistêmica, com um espantoso arco de alianças que 
incluiu empresas privadas, estatais, empresários, servidores públi-
cos, partidos políticos (de todas as cores), membros do Executivo 
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e do Legislativo. Foram esquemas profissionais de arrecadação e 
de distribuição de dinheiro público desviado. Como tenho dito, 
é impossível não sentir vergonha do que aconteceu entre nós. 
Esses esquemas se transformaram no modo natural de se fazer 
política e negócios no país. A corrupção generalizada, no topo da 
pirâmide política, foi produto de um pacto oligárquico celebrado 
por parte da classe política, parte da classe empresarial e parte 
da burocracia estatal para saque do Estado e, em última análise, 
da sociedade e do povo. O Estado brasileiro é um Estado apro-
priado privadamente.

Nos últimos tempos, houve uma expressiva reação da socieda-
de, que despertou de longa letargia. Aonde se vai no Brasil hoje 
se vê uma imensa demanda por integridade, por idealismo e por 
patriotismo. E essa é a energia que muda paradigmas e empurra 
a história. A reação da sociedade impulsionou importantes mu-
danças de atitude que alcançaram as instituições, a legislação e a 
jurisprudência. Merecem destaque a possibilidade de execução da 
pena após condenação em segundo grau, o fim do modelo mafioso 
de financiamento eleitoral por empresas que vigorava entre nós 
e a restrição drástica ao foro privilegiado. Todos esses avanços 
tiveram opositores radicais. Nós não somos atrasados por acaso. 
Somos atrasados porque o atraso é bem defendido.

É um equívoco supor que a corrupção não é um crime violento. 
Corrupção mata. Mata na fila do sus, na falta de leitos, na falta 
de medicamentos. Mata nas estradas que não têm manutenção 
adequada. A corrupção destrói vidas que não são educadas ade-
quadamente, em razão da ausência de escolas, deficiências de es-
truturas e equipamentos. O fato de o corrupto não ver nos olhos 
as vítimas que provoca não o torna menos perigoso. A crença de 
que a corrupção não é um crime grave criou um ambiente geral de 
leniência e de impunidade que nos trouxe até aqui, a esse quadro 

Crime_gov.indd   11 07/03/19   17:19



12

sombrio em que recessão, corrupção e criminalidade elevadíssima 
nos atrasam na história, nos retêm como um país de renda média, 
que não consegue furar o cerco.

As consequências da impunidade são um país no qual (1) altos 
dirigentes ajustam propinas dentro dos palácios de onde deve-
riam governar com probidade; (2) governadores transformam 
a sede de governo em centros de arrecadação e distribuição de 
dinheiro desviado; (3) parlamentares cobram vantagens indevi-
das para aprovarem desonerações; (4) membros de comissões 
parlamentares de inquérito achacam pessoas e empresas para 
não as submeterem a constrangimentos e humilhações públicas; 
(5) dirigentes de instituições financeiras públicas cobram para 
si percentuais dos empréstimos que liberam; (6) dirigentes de 
fundos de pensão de empresas estatais fazem investimentos rui-
nosos para os seus beneficiários em troca de vantagens indevidas.

O enfrentamento à corrupção não precisa de punitivismo ou 
de vingadores mascarados. Nem Robespierre nem Savonarola. 
Basta aplicar a lei com seriedade, sem o compadrio tradicional 
da formação nacional, que acredita que alguns estão fora e aci-
ma da lei. Mas é preciso derrotar os parceiros dissimulados da 
corrupção, que se ocultam por trás de um estranho fenômeno: o 
garantismo à brasileira. Em outras partes do mundo, garantismo 
significa direito de defesa, devido processo legal, julgamento justo 
e, em alguns lugares — mas não todos —, direito a recurso para 
o segundo grau de jurisdição.

Entre nós, todavia, há os que sustentam uma versão distorcida 
de garantismo, significando direito adquirido à impunidade, com 
um processo penal que não funcione, não termine e que jamais 
alcance qualquer pessoa que ganhe mais do que alguns salários 
mínimos. Os garantistas tupiniquins prendem, sem piedade, 
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jovens pobres e primários com qualquer quantidade de drogas, 
mas liberam, com discursos libertários e tonitruantes, corruptos 
que sequer devolveram o dinheiro desviado e mantêm suas contas 
clandestinas no exterior.

O Brasil ocupa a 105a posição no Índice de Percepção da 
Corrupção da Transparência Internacional, no ano de 2018. So-
mos a quarta maior democracia do mundo, uma das dez maiores 
economias do planeta, mas estamos entre os piores em matéria 
de integridade governamental. Menos de 1% dos presos no sis-
tema penitenciário lá estão por crimes de colarinho-branco. São 
números constrangedores. Porém, a sociedade brasileira já mu-
dou, e nada será como antes. Estamos andando na direção certa, 
ainda que não na velocidade desejada. É trabalho para mais de 
uma geração, mas precisa começar em algum momento. A leitura 
do livro de Jorge Pontes e Márcio Anselmo não deixa dúvidas: a 
hora é essa; o lugar é aqui.

O LIVRO

O livro Crime.gov serve como um didático curso intensivo 
sobre o funcionamento da criminalidade política no Brasil. A 
descrição de como se dá o ciclo vicioso de perpetuação no po-
der para a extração de benefícios privados é vívida. Por meio de 
fraude de licitações ou de superfaturamento de contratos com as 
empresas financiadoras de campanha, o dinheiro é desviado do 
erário e lubrifica a estrutura da corrupção: enriquece políticos, 
seus indicados nos gabinetes estatais e os próprios empresários; 
aumenta os lucros das empresas e refinancia as futuras campa-
nhas políticas.
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Diferenciando-a da já tradicional criminalidade do colarinho-
-branco, os autores denominam essa forma de criminalidade 
de “crime institucionalizado” — um sistema de fraudes variado, 
altamente lucrativo, que se entranha no núcleo do poder e nas 
estruturas públicas oficiais. São violações protagonizadas por 
pessoas investidas de autoridade formal, que se valem das prer-
rogativas de seus cargos não apenas para cometer os delitos, mas 
também para criar uma rede de proteção contra sua investigação 
e persecução penal. Diferentemente do modus operandi das 
organizações criminosas tradicionais, o crime institucionalizado 
não atua à margem da lei, mas “dentro dela”.

Para demonstrar seus argumentos, os autores se valem da 
experiência acumulada em sua atuação concreta, mas não só. 
Respaldado por obras sociológicas de referência, mas despro-
vido do exagero de jargões jurídicos ou policiais, o livro é leve 
e agradável. Por meio de uma visão privilegiada das operações 
policiais, os autores traçam um quadro tristemente realista das 
articulações de poderosos, até recentemente intocáveis, para se 
manter ao largo da lei, como a realização de campanhas de con-
trainformação na mídia, a ingerência na indicação de delegados 
em postos-chave da pf, a utilização de “vazamentos institucionais” 
para conhecer de antemão as operações policiais, as tentativas 
de interromper investigações em curso e de influenciar juízes 
etc. Com percepção sofisticada e linguagem cortante, assinalam 
os autores:

A noção de que a coisa pública, em vez de ser “de todos”, é “de nin-
guém” traz implícita a lógica de que é menos grave se apropriar dela.

São esquemas sem distinção ideológica, pois operam em governos 
de direita e de esquerda.
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Ao contrário da organização criminosa ”convencional”, o crime 
institucionalizado não está atrelado a atividades escancaradamente 
ilegais, como o tráfico de drogas, de armas, a prostituição, o tráfico 
de pessoas ou o jogo ilegal. [...] Está entranhado, na verdade, na 
plataforma oficial. É uma atividade infinitamente mais lucrativa e 
segura do que qualquer negócio ilegal convencional.

Não escapou à crítica severa dos autores a parte de responsa-
bilidade que cabe às instituições judiciais, que até pouco tempo 
consideravam a criminalidade de colarinho-branco, inclusive a 
corrupção, delitos de pouca gravidade. E, em relação aos tribunais 
superiores, não deixam de detectar como laços políticos, pessoais 
e de classe criam uma esfera de proteção para delinquentes bem-
-postos no mundo empresarial ou político. A situação começa aos 
poucos a se transformar, mas ainda não escapa do diagnóstico 
severo e dos temores manifestados pelos autores:

O mais importante é evitar que as instâncias superiores da Justiça 
funcionem como a equipe de socorro das organizações político-
-empresariais que tanto sangraram os cofres públicos durante dé-
cadas. É essa a batalha que será travada ainda por muitos anos nos 
próprios tribunais. Se as últimas camadas da Justiça, como o stj e 
o stf, estiverem mais comprometidas com a manutenção de poder 
dessas oligarquias do que com o país, o Brasil ainda corre o risco 
de ver por terra todo o esforço dos últimos anos.

Também no tema relativo às drogas, os autores enfrentam 
o senso comum e defendem uma imprescindível mudança de 
estratégia no tratamento da matéria. Com ousadia e eloquência, 
sem se renderem aos preconceitos que dominam esse debate, 
antecipam o que será óbvio no futuro:
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Num debate que ganha cada vez mais espaço e importância na so-
ciedade, por vários motivos, é importante retomar a discussão de 
uma paulatina descriminalização das drogas no Brasil. A guerra às 
substâncias entorpecentes, da forma como é realizada por nossa 
legislação antidrogas, tem se mostrado ineficaz, e resulta em diver-
sos efeitos negativos: aprofunda a formação de guetos e redutos de 
violência em áreas de concentração populacional de baixa renda; 
potencializa a criminalidade de rua; gera dezenas de delitos de su-
porte, incluindo o tráfico de armas e a corrupção policial; sufoca o 
sistema penitenciário com dezenas de milhares de presos jovens, 
condenados por cometerem pequenos atos ilícitos previstos na lei. 
E, não menos importante, essa guerra desfoca a pf de sua mais re-
levante missão: combater com efetividade, e utilizando-se de todos 
os seus recursos, a grande corrupção.

Os autores não se contentam em desnudar a existência dos 
problemas que apontam, em áreas diversas. Assim é que, no capí-
tulo final, propõem soluções concretas para o seu enfrentamen-
to, que vão desde mecanismos mais eficientes de investigação, 
passando pela concessão de maior autonomia à pf, até alterações 
legislativas contra a impunidade. Alguém poderá divergir, pon-
tualmente, de uma ou outra proposta, num mundo que é plural 
e comporta múltiplos pontos de observação, mas, no geral, Jorge 
Pontes e Márcio Anselmo estão do lado certo da história, defen-
dendo suas ideias com talento e coragem.

ENCERRAMENTO

É boa hora de sair do caminho e deixar o leitor desfrutar do 
valioso livro que tem em mãos, um misto de depoimento, auto-
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biografia e análise crítica acerca do que tem sido o enfrentamento 
de algumas modalidades de crime no Brasil, particularmente o 
crime institucionalizado. A simples existência dessa obra já é um 
sinal extremamente positivo de transformação e avanço civili-
zatório. A propósito, não deve passar despercebida aos leitores 
uma característica comum entre os autores. Ambos iniciaram 
suas carreiras atuando no combate às drogas, que continua a 
ser o principal foco da política de repressão penal brasileira,1 
mas cedo perceberam o péssimo custo-benefício dessa luta 
invencível. Entre mortos e feridos, na guerra às drogas não se 
salva ninguém.

Quando deixarmos de criminalizar usuários e de prender 
pequenos traficantes, regulamentarmos o uso de drogas me-
nos perigosas e que possuem utilidade medicinal e utilizarmos 
atividades de inteligência e de interrupção do fluxo financeiro 
dos chefes do tráfico, faremos um uso muito mais produtivo 
dos recursos públicos. O aprimoramento da repressão ao trá-
fico de drogas, como defendem os autores, abriria mais espaço 
ao combate à corrupção política, ao desvio de verbas públicas, 
à lavagem de dinheiro e aos crimes ambientais. Agora que a 
dimensão da criminalidade institucionalizada veio à tona no 
Brasil, precisamos dedicar mais recursos e esforços para sua 
contenção e combate. Já é passada a hora de revermos nossas 
prioridades na persecução penal. Este livro é um passo impor-
tante na direção certa.

O Brasil vive um momento de refundação, impulsionado por 
uma sociedade que deixou de aceitar o inaceitável. Um processo 
complexo, acidentado e, por vezes, traumático de elevação da ética 
pública e da ética privada. É preciso empurrar a história, mas ter 
a humildade de reconhecer que ela tem o seu próprio tempo. E 
não desistir antes de cumprida a missão. Este livro se insere na 

Crime_gov.indd   17 07/03/19   17:19



18

dinâmica de amadurecimento e aprimoramento das instituições 
brasileiras. Uma contribuição valiosa para a construção de um 
país melhor e maior.

Luís Roberto Barroso é ministro do Supremo Tribunal Federal, professor ti-
tular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e senior fellow na 
Harvard Kennedy School.
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1. A prisão de Marcelo 
Odebrecht

O que é isso? Que país é esse?1

Renato Duque, ex-diretor de Serviços da Petrobras, 
em conversa com seu advogado, ao ser preso 

pela Lava Jato em novembro de 2014

Márcio Anselmo: Estávamos há algumas horas cumprindo o 
mandado de busca e apreensão no escritório de Marcelo Ode-
brecht quando o agente Prado, companheiro de Polícia Federal 
que trabalhou comigo desde o início da Lava Jato, chamou minha 
atenção para um documento que havia encontrado:

— Chefe!
Não tive tempo de responder.
— Diga — antecipou-se o empresário.
A cena pode parecer corriqueira, uma simples confusão mo-

mentânea, mas para mim ficou evidente a familiaridade de Mar-
celo Odebrecht com a subserviência das pessoas a sua volta. Agia 
com arrogância mesmo enquanto era preso, como se estivesse 
diante de funcionários.
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A prisão em 19 de junho de 2015 do dono da Odebrecht, a 
maior empreiteira do país, foi um marco na história da Operação 
Lava Jato. As investigações sobre a atuação de todas as grandes 
empreiteiras no esquema de corrupção ligado à Petrobras estavam 
avançadas, mas ainda precisávamos de provas do envolvimento 
da mais importante delas.

A situação criou desconfiança na opinião pública e logo co-
meçamos a sofrer pressão, pois ainda não tínhamos chegado 
justamente à Odebrecht. Por esse motivo, essa fase da Lava Jato 
foi batizada de “Erga Omnes” [A lei é para todos].

No entanto, apesar de toda pressão, tudo aconteceu no tempo 
certo, e no tempo das provas que conseguimos obter. Mesmo com 
o mandado de prisão de Marcelo expedido pela Justiça em nossas 
mãos, os preparativos da operação não foram simples.

Embora tivéssemos o endereço e o número de sua casa, pre-
cisávamos saber o local exato da operação, e era impossível iden-
tificar a casa sem entrar no condomínio. Passando-se por alguém 
interessado em comprar uma das mansões, um policial conseguiu 
entrar no condomínio com um corretor de imóveis, em um carro 
de luxo para manter o disfarce. Em uma conversa aparentemente 
despretensiosa, descobriu qual era a casa dos Odebrecht e de 
tantas outras famílias endinheiradas:

— Fulano mora naquela casa. Ali, a família tal… — apontava o 
corretor, na expectativa de angariar uma boa venda.

Aquele era um grande dia, e, como toda grande operação, ge-
rava muita expectativa na equipe. Nas semanas que antecederam 
a prisão, tomamos todo o cuidado para que nenhuma informação 
vazasse. Tínhamos que manter sigilo absoluto até o último momen-
to e evitar o risco de fuga ou até de ações judiciais preventivas. 
Mesmo na equipe eram poucos os investigadores que sabiam da 
prisão iminente de Marcelo Odebrecht.
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A maioria dos agentes só soube de quem se tratava na manhã 
do mesmo dia, na porta do condomínio. Seguimos em três via-
turas; uma delas blindada para o caso de termos que arrombar 
o portão, o que não foi preciso. Éramos ao todo nove policiais, 
mas apenas eu e o agente Prado tínhamos conhecimento do que 
se desenrolaria. Na viatura blindada fomos eu, Prado e outro 
policial como motorista. Às seis horas informamos à segurança 
do condomínio que iríamos cumprir o mandado. Sem qualquer 
resistência, minutos depois batemos à porta do “Príncipe” — como 
Marcelo era conhecido entre os maiores empreiteiros do país. 
Foi o próprio empresário quem abriu a porta da casa. Depois de 
um ano de Lava Jato, os executivos já sabiam quem era quem na 
nossa equipe. Marcelo me reconheceu, mas nosso contato foi 
o de costume nessas situações: mostrei o mandado de busca e 
pedi que nos acompanhasse. Minha primeira impressão foi a de 
que ele era uma pessoa fria. No entanto, ainda que se mostrasse 
impassível, parecia não acreditar no que estava acontecendo.

Naquela manhã, também foram presos outros quatro direto-
res da Odebrecht: Márcio Faria da Silva, Rogério Araújo, Cesar 
Rocha e Alexandrino de Salles Ramos de Alencar.

Nossa primeira atitude foi apreender os celulares, e no de 
Marcelo se concentrava toda a sua vida. Depois, durante a 
análise dos documentos e objetos apreendidos, descobrimos 
que tudo no celular dele era codificado. Levamos muito tempo 
até decifrar o conteúdo. Às vezes, para traduzir cinco linhas, 
demorávamos mais de duas semanas. Um policial — o agente 
Gabriel — passou mais de um ano dedicado a decifrar esses 
códigos. Marcelo criava códigos para absolutamente qualquer 
informação no celular, desde estratégias da empreiteira para 
corromper as instituições governamentais até lembretes para 
dar atenção às filhas.

Crime_gov.indd   21 07/03/19   17:19



22

Por volta das oito horas, chegou a advogada de Marcelo, Dora 
Cavalcanti, que já tinha conhecimento da ordem de prisão ex-
pedida para o cliente. Os advogados dele tinham um plano de 
contingência minuciosamente planejado. Quando as equipes 
iniciaram as incursões logo pela manhã, uma funcionária do 
jurídico da empresa ligou para vários “possíveis alvos” a fim de 
saber “se estava tudo bem”. Também me chamou a atenção o fato 
de a esposa de Marcelo nos perguntar se a prisão dele seria a de 
cinco dias ou a “que dura para sempre”. Àquela altura, todos já 
sabiam diferenciar a prisão temporária da preventiva. Apesar da 
aparente surpresa, de alguma forma eles sempre estiveram pre-
parados para o momento.

Aquele foi um dos dias mais cansativos de toda a operação. 
Depois de longas horas na casa de Marcelo Odebrecht, o levamos 
para a Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, de onde 
ele seguiria para Curitiba. Por volta das 11h30, Dora Cavalcanti 
chegou com quentinhas para Marcelo e os outros executivos.

No caminho para a superintendência, Marcelo estava atento 
aos detalhes. Enquanto esperava o avião para Curitiba, seus advo-
gados entregaram a decisão do juiz Sérgio Moro que determinara 
sua prisão. Com o papel na mão, ele lia, riscava, criticando em 
voz alta, apontando supostos erros e já traçando uma linha de 
defesa. Como dezenas de outras decisões, aquela estava muito 
bem fundamentada pelas descobertas da investigação. Não foi à 
toa que as prisões de Marcelo Odebrecht e dos executivos foram 
mantidas por outras instâncias da Justiça.

Depois de cumprirem os mandados de prisão, as equipes se-
guiram para a sede da Odebrecht, às margens do rio Pinheiros, 
a fim de ajudar nas buscas que se desenrolaram durante todo o 
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dia. A empresa fica em um prédio imponente, e fiquei admirado 
com a qualidade e a funcionalidade de suas instalações — algo 
impensável nos “elefantes brancos” construídos para abrigar os 
órgãos públicos, e possivelmente com um custo muito superior.

Cheguei à Odebrecht por volta do meio-dia, e era um verda-
deiro caos. Um qg da operação havia sido montado em uma das 
salas da empresa e reunia todo o material apreendido. Cerca de 
vinte advogados da empresa acompanhavam as buscas e tentavam 
interpor todo tipo de obstáculo ao trabalho. Era um grupo gran-
de, com advogados renomados como Dora Cavalcanti e Augusto 
Botelho, sucessores do ex-ministro da Justiça Márcio Thomaz 
Bastos, e outros que eu não conhecia.

Em vários momentos o clima “azedou” entre policiais e advo-
gados, e o motivo era claro: “A gente é pago pra criar problema 
mesmo”, diziam os advogados. Sem dúvida, a minha sensação 
era de que a Odebrecht tinha muito mais estrutura que a gente. 
A primeira equipe a chegar à sede era formada por mais ou me-
nos quinze policiais, aos quais se juntaram outras equipes que 
concluíam suas missões. Em dado momento, percebemos que 
o notebook do Marcelo havia sumido, alguém havia retirado de 
sua sala. Questionamos os advogados e, após algum tempo, um 
notebook apareceu. Mas como saber se era de fato o computador 
do empresário?

A prisão de Marcelo Odebrecht e de alguns dos principais exe-
cutivos de sua empreiteira foi um grande marco para a operação 
que estava desnudando os esquemas de corrupção do governo.

Mais tarde haveria outros, que escancararam definitivamente 
o grau de promiscuidade na relação da empresa com políticos e 
outros ocupantes de cargos públicos.
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O segundo momento simbólico foi a prisão dos alvos da Ope-
ração Acarajé,* os marqueteiros João Santana e Mônica Moura, 
em fevereiro de 2016. Os dois formavam a dupla mais famosa 
do marketing político brasileiro, símbolo dos gastos sem-fim dos 
partidos nas campanhas eleitorais milionárias — com recursos 
originários dos desvios dos contratos de obras públicas com as 
grandes empreiteiras. A própria Odebrecht, conforme seus exe-
cutivos e os próprios marqueteiros admitiram em depoimentos, 
pagou diretamente pelos serviços de João Santana na campanha 
vitoriosa da ex-presidente Dilma Rousseff — enquanto já se de-
senrolava a Lava Jato.

O terceiro episódio importante para desvelar e desestruturar 
o esquema criminoso na Odebrecht foi outra prisão da Operação 
Acarajé, que não chamou tanta atenção quanto a dos marqueteiros: 
a de Maria Lúcia Tavares, uma secretária com décadas de serviço 
na empreiteira, e que se tornaria a testemunha-chave para que se 
entendesse melhor como a empresa atuava.

A descoberta de Maria Lúcia foi feita pelo delegado Filipe 
Pace, que integrava o grupo da Lava Jato. Apesar de ser um dos 
mais novos da equipe, era um investigador nato, um verdadeiro 
“cão farejador”. Foi Pace, inclusive, quem identificou a marqueteira 
Mônica Moura a partir de um bilhete manuscrito, despercebido 
pela equipe, mas que havia sido apreendido na casa do operador 
Zwi Skornicki. A descoberta desse bilhete foi o fio da meada 
para que a pf chegasse à dupla do marketing político nacional 
remunerada a peso de ouro.

* A Operação Acarajé representa a 23a fase da Operação Lava Jato. O nome 
foi escolhido em referência ao termo usado em mensagens por funcionários 
da Odebrecht em alusão a “dinheiro vivo”.
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Para chegar a Maria Lúcia Tavares, Pace analisou as correspon-
dências eletrônicas apreendidas de diretores da Odebrecht. Nos 
registros de um arquivo eletrônico, ele identificou as iniciais de 
quem havia gerado aquele documento de controle de pagamentos 
suspeitos. A partir daquelas iniciais (luciat), conseguiu identificar 
a ex-funcionária do “departamento da propina”, como posterior-
mente ficou conhecido o Setor de Operações Estruturadas da 
empresa. A busca por provas na casa de Maria Lúcia, conduzida 
pela delegada federal Renata Rodrigues, foi um momento-chave 
da Operação Acarajé. Assim que um dos agentes encontrou um 
conjunto de planilhas com os codinomes e quantias pagas por 
Maria Lúcia, a equipe nos alertou sobre o aparecimento de provas 
importantes. Eram planilhas do Drousys, o sistema criado pela 
Odebrecht para comunicação interna do departamento respon-
sável pelo pagamento de propinas.

Maria Lúcia foi presa temporariamente — por cinco dias — e 
negou qualquer irregularidade. Ela prestou depoimento negando 
que os “acarajés” descritos nos e-mails para outros diretores da 
empresa fossem um código para “dinheiro”. Segundo ela, era de 
fato a comida baiana, acondicionada e enviada a diversas partes do 
país. Insistir nesse argumento era atentar contra a inteligência da 
equipe de investigação. Sua prisão temporária foi renovada, e foi 
então que ela decidiu falar. Maria Lúcia foi a primeira funcionária 
da Odebrecht a optar por um acordo de colaboração. Até então, 
a empreiteira negava qualquer crime e mantinha uma tática de 
confronto à Lava Jato. A decisão de Maria Lúcia foi pessoal, e 
não discutida com advogados da empresa. Àquela altura, Marcelo 
Odebrecht já estava preso havia quase um ano.

Com os depoimentos de Maria Lúcia, confirmou-se que a 
Odebrecht havia montado o Setor de Operações Estruturadas 
exclusivamente para controlar os repasses ocultos a políticos e 
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doleiros. A secretária não tinha informações tão relevantes sobre 
os destinatários e a origem do dinheiro, mas foi de enorme ajuda 
para montar alguns quebra-cabeças. Por outro lado, as planilhas 
encontradas em sua residência apontavam um incontestável 
esquema de money delivery por todo o país. Ela detalhou, por 
exemplo, a rotina de repasses e entregas de dinheiro a uma cen-
tena de políticos de várias cidades do país.

Esse terceiro episódio foi o golpe que conseguiu desmontar 
o sistema da Odebrecht. As informações dadas por Maria Lúcia 
levaram à materialização de todos os indícios e mostraram que 
o esquema de propina articulado pela Odebrecht era mais so-
fisticado do que se imaginava. O “departamento da propina” era 
estruturado como qualquer outro. Tinha fluxo de pagamentos, 
diretor, organograma, sistema próprio de comunicação, ramais 
de telefone e banco de dados. Um diretor pedia a verba, outro 
liberava, e o setor pagava.

A Odebrecht era o exemplo perfeito de uma empresa crimi-
nosa com uma estrutura paralela montada para corromper, es-
cancarando como a política era articulada e financiada no Brasil. 
A decisão da secretária de colaborar com as investigações selou 
sua demissão e culminou no quarto ponto crucial da história da 
Odebrecht na Lava Jato.

Com os documentos apreendidos na casa de Marcelo e os 
detalhes do depoimento de Maria Lúcia, deflagramos no dia 
22 de março de 2016, exatamente um mês depois da Acarajé, a 
Operação Xepa. A Justiça Federal determinou a prisão de treze 
pessoas, entre elas o executivo Hilberto Mascarenhas Filho, que 
comandava o “departamento da propina”.

É verdade que os principais executivos da empresa, entre eles 
Marcelo Odebrecht, já estavam presos, mas a Operação Xepa — a 
26a fase da Lava Jato — foi o xeque-mate na Odebrecht. Até então, 
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a empresa negava todas as acusações e tentava de todas as formas 
desqualificar nosso trabalho, com recursos judiciais, tentativas de 
influenciar juízes e desembargadores e campanha na imprensa.

Naquele dia, a Odebrecht jogou a toalha. As planilhas obtidas 
na casa de Maria Lúcia Tavares eram a prova incontestável de 
suas práticas ilícitas. Quando ela decidiu contar o que sabia, eles 
viram que não havia mais saída. Nesse mesmo dia, 22 de março, 
a empresa publicou uma longa nota:

As avaliações e reflexões levadas a efeito por nossos acionistas e exe-
cutivos levaram a Odebrecht a decidir por uma colaboração definitiva 
com as investigações da Operação Lava Jato. A empresa, que iden-
tificou a necessidade de implantar melhorias em suas práticas, vem 
mantendo contato com as autoridades com o objetivo de colaborar 
com as investigações, além da iniciativa de leniência já adotada em 
dezembro junto à Controladoria-Geral da União. Esperamos que 
os esclarecimentos da colaboração contribuam significativamente 
com a Justiça brasileira e com a construção de um Brasil melhor.2

Pela primeira vez, a companhia abandonou a tática de negar 
o que já estava provado e partiu para negociar com o Ministério 
Público Federal (mpf) uma colaboração que diminuísse as pe-
nas a que seus executivos estariam sujeitos, dadas a fartura e a 
consistência das provas.

Apesar da mudança de posicionamento da Odebrecht nas 
investigações, o pedido de desculpas e a confissão explícita dos 
crimes de corrupção só aconteceriam em dezembro de 2016, 
quando os termos do acordo de colaboração — apelidado pela 
imprensa de “delação do fim do mundo” — foram definidos.

O acordo de delação premiada de cerca de oitenta executivos 
da Odebrecht em troca de penas mais brandas foi um desfecho 
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amargo da história. Desde o início, achei que a negociação no 
atacado e as vantagens oferecidas eram brutalmente despro-
porcionais ao que os executivos tinham a oferecer. E a pf nem 
mesmo participou das negociações dos acordos, pois tudo foi 
feito pelo mpf.

As delações premiadas geraram uma crise insuperável na re-
lação da pf com o mpf. Eu e outros delegados que atuavam na 
Lava Jato éramos contra esses acordos porque sabíamos as provas 
que tínhamos e que, com elas, não precisávamos dos depoimentos 
de muitos envolvidos. Naquele momento, a Odebrecht e seus 
executivos já haviam sido alvos de quatro fases da Lava Jato — 
Juízo Final, Erga Omnes, Acarajé e Xepa —, mas as infindáveis 
provas conquistadas até ali foram sumariamente ignoradas na 
celebração do acordo.

O mpf não se interessou em saber o que a polícia já tinha 
obtido até o momento em que começou a negociar os acordos 
— tidos como a “grande cartada” do então procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot. Eles acabaram pagando caro por um 
produto que, essencialmente, nós já tínhamos. Mesmo tendo des-
coberto o Setor de Operações Estruturadas graças a um trabalho 
de investigação, a pf foi impedida de participar da negociação a 
fim de assegurar o sigilo do caso, segundo Janot.3

No entanto, isso não impediu que, antes mesmo da homologa-
ção, a íntegra da colaboração de um dos executivos já estampasse 
o noticiário. A “delação do fim do mundo” causou muito estar-
dalhaço, mas pouco ajudou nas investigações. Quase dois anos 
depois do acordo, sua contribuição ainda é pouco efetiva, e, em 
compensação, os empresários já estão em casa.

Apesar do desfecho lamentável, isso não diminui a importân-
cia do trabalho de investigação em uma empresa gigante de cujas 
práticas ilegais já se tinha conhecimento havia décadas. Tão co-
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nhecidas quanto os próprios nomes das maiores empreiteiras do 
país eram suas relações espúrias com o governo, mas esse envolvi-
mento sempre foi muito difícil de ser provado. Por muitos anos, 
havia aqui e ali notícias de fraudes e do evidente cartel formado 
pelas empresas de construção civil, mas os empresários sempre 
conseguiram interpor barreiras a quem tentava furar sua proteção.

Com base em documentos recolhidos pela Polícia Federal na resi-
dência de um diretor da empresa Norberto Odebrecht, a cpi do 
Orçamento começou a desvendar um esquema de poder paralelo 
conduzido pelas empreiteiras. Uma holding formada por doze 
construtoras, comandada pela Odebrecht, garantia a divisão equi-
tativa, entre as empreiteiras, das obras realizadas com recursos do 
Orçamento. As licitações eram fraudadas ou previamente acertadas.4

Apesar de a matéria acima nos remeter a episódios recentes, 
ela foi publicada em 1993. Passados 25 anos, as notícias pouco 
mudaram. A diferença é que, dessa vez, com a Lava Jato, a pf 
conseguiu provar e mostrar ao país o funcionamento do esquema 
de corrupção envolvendo as empreiteiras.

O CRIME INSTITUCIONALIZADO

Jorge Pontes e Márcio Anselmo: Se o sucesso da Lava Jato 
no combate à corrupção é um caso inédito no Brasil, o desnu-
damento da atuação da maior empresa do país é um caso ainda 
mais singular, não só do ponto de vista simbólico, mas também 
por outros fatores cruciais: a quantidade de provas obtidas; o 
prosseguimento das investigações, apesar dos obstáculos inter-
postos pelo establishment político, judiciário e empresarial; e a 
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influência que a Odebrecht exercia no jogo de cartas marcadas na 
política e nos cartéis empresariais que controlavam os principais 
investimentos do governo brasileiro.

Foi com a operação que o país soube de fato o que aconte-
cia por baixo dos panos. Mas, para quem tem a experiência de 
décadas no combate ao crime de colarinho-branco, foi possível 
ver mais do que a derrocada do maior esquema de corrupção da 
história brasileira.

Com trajetórias diferentes na pf tanto no período de ingresso 
na corporação quanto nas unidades pelas quais passamos como 
delegados, jamais trabalhamos na mesma equipe. Nos anos an-
teriores à Lava Jato, chegamos a trocar algumas palavras em um 
fórum de discussão pela internet — chamado “Diligências” — que 
reunia delegados federais de todo o Brasil. Naqueles debates, 
concordávamos em um ponto: nos prejuízos que a histórica prio-
ridade ao combate ao narcotráfico acarretava à pf. A obsessão 
pela repressão ao tráfico de drogas desvirtua a pf de sua principal 
função: a perseguição aos grandes esquemas que corroem nossas 
instituições.

As descobertas da operação de Curitiba nos levaram a um 
diagnóstico sobre a realidade brasileira: a existência de uma nova 
espécie na nossa fauna criminal, que batizamos aqui de crime 
institucionalizado. Ao longo dos últimos anos, a cada nova des-
coberta da Lava Jato, a cada tentativa de obstrução do trabalho de 
quem avançava para desmontar as teias de corrupção em escalões 
cada vez mais altos da República, percebíamos como a operação 
tocava um organismo muito maior e mais complexo do que os 
crimes que estavam sendo investigados.

Quando olhamos retrospectivamente, vemos que em diversos 
momentos tivemos contato com o que hoje entendemos como 
crime institucionalizado. Nas tentativas dos poderosos de abafar 
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investigações, nas descobertas de esquemas que transpassavam 
diferentes esferas de governo, a existência desse crime deixava 
pistas inequívocas.

No entanto, durante muito tempo diante das evidências, não 
enxergamos essa nova morfologia de crime. De tão gigantesco, 
não tínhamos distanciamento suficiente para vê-lo em toda a sua 
amplitude. Para conseguirmos ter uma visão do todo, era neces-
sário que nos afastássemos.

Nós só conseguimos ter uma percepção desse fenômeno à 
medida que as situações surgiam ao longo de nossas carreiras. 
Demoramos a entender que o esquema, da maneira que se arti-
culava, detinha o controle dos governos e avançava sobre setores 
do próprio Estado.

Esse sistema era como uma enorme baleia, que vem à tona, 
de tempos em tempos, de relance, ora trazendo à superfície 
uma pequena parte do seu enorme dorso, ora uma ponta de sua 
barbatana, ora um esguicho de vapor. Era possível perceber que 
havia algo escuro se movimentando na superfície, mas não dava 
para enxergar sua forma, sua largura e seu comprimento. Conse-
guíamos visualizar apenas partes do seu corpo, redemoinhos na 
água. Por esse motivo, passamos muito tempo sem conseguir ver 
suas dimensões. Na verdade, não sabíamos da existência da baleia.

Para dois policiais federais que sempre buscaram enfrentar o 
crime, não havia pesadelo maior do que a possibilidade de existir 
uma organização criminosa entranhada nos poderes da República, 
acima de tudo e de todos — dos nossos chefes e do nosso ministro 
da Justiça. Isso significaria que éramos apenas marionetes que 
jamais chegariam aonde os operadores da delinquência institu-
cionalizada não permitissem.

Ter conhecimento desse grande esquema nos fazia acreditar 
que nada poderia garantir a conclusão dos nossos trabalhos e 
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