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RESUMO 
 
 

A corrupção é um assunto recorrente nos noticiários e faz parte da vida das pessoas 
que vivem no Brasil. Com as recentes operações judiciais realizadas no Brasil (Lava 
Jato) e na Itália (Mãos Limpas), além de observar um contexto similar entre os dois 
países, descobriu-se o quão amplo é o sistema criminoso relacionado à corrupção, 
devendo ser aferido a sua intrínseca relação a ordem jurídica existente. O objetivo 
central do trabalho é verificar qual a relação entre as operações anticorrupção e a 
edição de leis que visam controlar a atividade judiciária. Por meio de uma pesquisa, 
com a utilização do método qualitativo, busca-se indícios para confirmar a existência 
de tal relação. Desse modo, a nova Lei de Abuso de Autoridade brasileira trouxe 
críticas por parte das autoridades que atuam no combate direto a esse tipo de crime, 
haja vista que permitiu supostas interferências nas atuações dos referidos agentes, 
limitando-as. 
 
Palavras-chave: Corrupção. Abuso de Autoridade. Operação Lava Jato. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CASINI, Bernardo. The new law of abuse of authority and its relationship with the 
anti-corruption operation lava jato: an analogy to the Italian case. 45 p. 
Completion of course work. Graduation in Bachelor of Law. Faculty of Apucarana - 
FAP. Apucarana - PR. 2020. 

 
 

ABSTRACT 
 
 
Corruption is a recurring feature in the news and is part of the lives of people living in 
Brazil. With the recent judicial operations carried out in Brazil (Lava Jato) and in Italy 
(Mãos Limpas), in addition to observing a similar context between the two countries, it 
is discovered how broad the criminal system related to corruption must be, intrinsic 
relation to the existing legal order. The main objective of the work is to verify the 
relationship between anti-corruption operations and the enactment of laws that aim to 
control judicial activity. Through research, using the qualitative method, evidence is 
sought to confirm the existence of such a relationship. In this way, the new Brazilian 
Authority Abuse Law brought criticism from the authorities that act in the direct fight 
against this type of crime, as there are supposed interferences in the actions of 
constitutional agents, limiting them. 
 
Keywords: Corruption. Abuse of authority. Operation Lava Jato. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

É inegável que a corrupção faz parte do cotidiano dos brasileiros, seja por 

meio de atitudes simples e despretensiosas, mas que já possuem características 

corruptíveis, seja por meio dos agentes públicos, que utilizam a função pública para 

obter vantagem indevida.  

Com os recentes desdobramentos da operação de combate à corrupção Lava 

Jato, observou-se uma transformação no cenário político brasileiro. Pessoas que 

atuaram na cúpula da operação foram acusadas de cometerem abusos durante os 

procedimentos, o que resultou em questionamentos e críticas sobre a legalidade do 

trabalho realizado. 

A Operação Lava Jato é considerada um marco no combate à corrupção no 

Brasil e possui em seu contexto uma singular semelhança com a Operação Mãos 

Limpas, que ocorreu na Itália a partir de 1992. Naquele país, houve uma mudança 

notável na cena política, motivada pelo avanço da operação. Mesmo com toda a 

relevância moral, há quem diga que a operação italiana foi um fracasso em 

decorrência da reação dos políticos que foram diretamente atingidos e passaram a 

editar leis que inibiram a operação. 

Em meio às recentes críticas à Operação Lava Jato, que também foi afetada 

por decisões dos tribunais superiores, surge a Lei 13.869 de 2019, conhecida como 

Nova Lei de Abuso de Autoridade. Tal dispositivo legal prevê a punição de agentes 

que abusam do poder e recebeu severas críticas de pessoas ligadas ao judiciário, as 

quais alegam que a nova lei é uma forma de retaliação em decorrência das perdas 

causadas pela operação. 

Dessa maneira, é questionado se a Nova Lei de Abuso de Autoridade foi 

editada com o intuito de coibir os agentes ligados ao Poder Judiciário e 

consequentemente enfraquecer a Operação Lava Jato. 

O objetivo geral do presente trabalho é examinar, mediante análise das 

operações ocorridas no Brasil e na Itália, se houve interferência dos agentes políticos 

nas ações realizadas pelo Poder Judiciário. Já o objetivo específico é verificar qual a 

relação da Operação Lava Jato com a Nova Lei de Abuso de Autoridade publicada 

em 2019. 
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Este trabalho foi desenvolvido mediante uma pesquisa qualitativa e 

comparativa, realizada em livros, obras, revistas, sites, entrevistas, dados públicos e 

opiniões de renomados juristas sobre o assunto. 

Inicialmente, é apresentado o contexto histórico de cada nação, com relatos 

das primeiras ações que desencadearam as operações. Demonstra-se o modo de 

ação do poder público, assim como o impacto sobre o cenário político. São 

apresentados ainda os resultados obtidos em decorrência das operações. 

Na sequência, é realizada uma comparação entre o Brasil e a Itália, com 

análise da legislação vigente nos dois países, tal como o comportamento dos 

membros de poder, com a finalidade de encontrar similitudes nas nações que 

justifiquem a comparação.  

Por fim, apresenta-se o conceito de abuso de autoridade, com análise da 

antiga legislação e as diferenças para o novo diploma legal. E assim, questiona-se 

qual o verdadeiro intuito da Nova Lei de Abuso de Autoridade e se o novo diploma 

legal tem relação com a Operação Lava Jato. 
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2 AS OPERAÇÕES ANTICORRUPÇÃO 

 

A Operação Mãos Limpas e a Operação Lava Jato são consideradas as 

maiores operações anticorrupção já realizadas em países democráticos. Há muito em 

comum entre elas, como os procedimentos investigativos e judiciais, mas também 

existem diferenças, em sua maioria, relacionadas ao momento histórico em que 

ocorreram e também devido às características próprias de cada país1. 

Na Itália, a Operação Mãos Limpas foi iniciada a partir de 1992 e deflagrou o 

maior esquema de corrupção até então já visto. Foram aproximadamente 1.300 

condenações por crimes relacionados à corrupção, entre agentes públicos e 

particulares. A operação teve notável influência sobre o cenário político e causou a 

extinção dos principais partidos políticos italianos da época2. 

Já no Brasil, a Operação Lava Jato teve início a partir de 2014 em Curitiba/PR. 

É considerada a maior operação anticorrupção da história do Brasil. A operação teve 

notável destaque ao investigar a cúpula dos agentes políticos brasileiros, assim como 

grandes empresários. Como um dos resultados, milhões de reais foram devolvidos 

aos cofres públicos. A operação ainda está em atividade e já deixou de investigar 

somente a estatal Petrobras, tendo ramificações em outros setores e em vários 

estados da federação3. 

2.1 Operação Mãos Limpas (Mani Pulite) 

 

Em 1992, a Itália possuía uma enorme dívida pública e estava emergida em 

uma crise econômica, o que causou a redução da aquisição de bens e serviços em 

geral, o que impossibilitou corruptos de arrecadarem propinas4. 

Tal esquema criminoso baseava-se em duas formas de ação: a primeira se 

dava pelo pagamento de propina aos políticos por empresas privadas com o intuito de 

 
1 PINOTTI, M. C. Corrupção: Lava Jato e Mãos Limpas.  São Paulo: Portfolio, 2016. (E-book). 
2 GIORGI, M. F. B. Justificando. 2019. Disponivel em: 

http://www.justificando.com/author/mariafernandabernardogiorgi/. Acesso em: 4 out. 2020. 
3 GRANDES casos lava jato: entenda o caso. Disponível em: http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/lava-

jato/entenda-o-caso Acesso em: 10 out. 2020. 
4 BARBACETTO, G.; GOMEZ, P.; TRAVAGLIO, M. Operação Mãos Limpas: A verdade sobre a operação 

italiana que inspirou a Lava Jato. Porto Alegre: CDG, 2016. 
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garantir contratos com estatais e órgãos públicos, já o segundo ocorria por meio de 

desvios de recursos para financiamento de campanhas políticas5. 

Já os políticos, como forma de retribuição, facilitavam a concessão de licenças 

aos particulares, direcionavam contratos públicos envolvendo o setor da saúde e 

promoveram o superfaturamento em obras das prisões italianas, entre outras ações. 

Até mesmo a enorme empresa automobilística Fiat estava envolvida com as práticas 

delituosas ao promover lavagem de dinheiro utilizando o sistema criminoso6. 

O primeiro ato da operação ocorreu em 17 de fevereiro de 1992, quando o 

engenheiro italiano Mario Chiesa foi preso em flagrante como consequência de uma 

investigação. O mesmo era presidente de uma casa de repouso para idosos na cidade 

de Milão e foi preso sob a acusação de extorsão. Ele também era um dos principais 

membros do Partido Socialista Italiano (PSI). A notícia não teve relevância em primeiro 

momento, porém 3 (três) meses depois começou a vir à tona um sistema complexo 

de corrupção chamado de “Tangentopoli” (“Propinopólis”), cuja investigação seria 

mundialmente conhecida por Mani Pulite (Mãos Limpas)7. 

A prisão foi conduzida pelo magistrado Antonio Di Pietro, que era um ex 

policial com experiência e habilidade no trabalho investigativo, atuante na 

Procuradoria de Milão. Di Pietro se tornaria a figura humana referência de toda a 

operação. Apesar da diferença terminológica, o cargo de Di Pietro corresponde ao de 

promotor de justiça no ordenamento jurídico brasileiro. Na Itália, o Ministério Público 

é uma instituição do Poder Judiciário, razão pela qual todos os seus membros também 

recebem a denominação de magistrados8. Naquele país, existem os magistrados 

investigadores, que seriam semelhantes aos promotores de justiça e procuradores no 

Brasil, assim como os magistrados judicantes, que seriam análogos aos juízes de 

Direito9. 

A prisão em flagrante de Mario Chiesa não teve relevante quantia de dinheiro 

em espécie apreendida, mas Di Pietro ordenou o bloqueio de contas bancárias do 

 
5 MÃOS limpas: Itália. Disponível em: 

https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/11/141115_maos_limpas_italia_ru. Acesso em: 25 set. 2020. 
6 BELLU, G. M.; BONSANTI, S. IL Crollo: Andreotti, Craxi e il loro regime. Roma: Laterza, 1993. p. 59-60. 
7 BARBACETTO; GOMEZ; TRAVAGLIO, 2016. 
8 BRONDI, P. Conjur, 2020. Disponivel em: https://www.conjur.com.br/2020-set-03/paulo-brondi-sergio-moro-

nao-giovanni-falcone. Acesso em: 25 set. 2020. 
9 LA GANGA, E. Salvis Juribus, 2020. Disponivel em: http://www.salvisjuribus.it/chi-era-giovanni-falcone-e-

perche-e-stato-brutalmente-ucciso/. Acesso em: 26 set. 2020. 



10 
 

preso, inclusive de seus familiares, e aprendeu cofres, cadernetas de poupança, 

ações e títulos do governo. Pelas anotações, o magistrado desvendou supostas 

contas bancárias na Suíça, que possuíam nomes de conhecidas fontes de água 

mineral10. 

Com Chiesa ainda preso, Di Pietro passou a negociar sua soltura em troca de 

informações, propondo-lhe uma espécie de delação premiada. Sem saída e diante 

das insistentes tentativas de Di Pietro, Mario Chiesa decidiu colaborar e contar tudo11. 

O depoimento de Mario Chiesa foi repleto de revelações e trouxe à tona casos 

de propinas ocorridos a partir de 1974. Chiesa relatou ter recebido dinheiro de 

dezenas de empresas de variados ramos comerciais. A propina era entregue à Mario 

por meio de contratos e licitações manipuladas. Os valores eram notavelmente 

elevados e em alguns casos a propina foi paga de forma parcelada12. 

Chiesa era uma pessoa influente e mantinha relações diretas com Bettino 

Craxi, que era líder do Partido Socialista Italiano (PSI). As declarações de Mario 

Chiesa deram início a um círculo virtuoso, que acarretou em novas investigações, com 

mais prisões e confissões13. 

Com a evolução das investigações iniciadas a partir das denúncias feitas por 

Chiesa, a Operação Mãos Limpas se expandiu rapidamente. Não houve um dia 

sequer do mês de abril de 1992 que não houvesse uma prisão ou intimação em 

decorrência da operação14. 

O caso de Mario Chiesa não era um fato isolado. Por muitos anos, maletas 

com dinheiro ilícito transitavam pela Itália, alimentando as contas do Partido Socialista. 

“As propinas eram cobradas em todas as autarquias comandadas pelo PSI15 e 

serviam para financiar campanhas eleitorais e enriquecer ilicitamente dirigentes e 

agregados16.” Dessa maneira, tal partido político encontrava-se no epicentro das 

investigações. 

 
10 BARBACETTO; GOMEZ; TRAVAGLIO, 2016. 
11 DEMORI, L. Riscafaca, 30 mar. 2016. Disponivel em: https://riscafaca.com.br/historia/maos-limpas/. Acesso 

em: 23 ago. 2020. 
12 BARBACETTO; GOMEZ; TRAVAGLIO, op. cit. 
13 MORO, S. F. Considerações sobre a Operação Mani Pulite. CEJ, Brasília, p. 56-62,  jul. 2004. Disponivel em: 

https://www.conjur.com.br/dl/artigo-moro-mani-pulite.pdf. Acesso em: 10 abr. 2020. 
14 BARBACETTO; GOMEZ; TRAVAGLIO, op. cit. 
15 PSI – Partido Socialista Italiano. 
16 DEMORI, 2020. 
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Com a publicidade dada a operação, o magistrado Di Pietro ganhou destaque 

nacional, tornando-se verdadeira celebridade, conforme Felipe Machado Daniel17 

observa: 

O enorme sucesso que a empreitada obteve diante da grande mídia e 
do povo italiano, considerada o que viria a ser um divisor de águas na 
história do país, deixando para trás um passado de improbidade e 
dando lugar a um futuro ilibado, tornaria o seu principal mentor em 
uma celebridade. 

Antonio Di Pietro passou a utilizar um sistema próprio para continuar a 

expansão da operação. Ele prendia, obtinha confissões com novos nomes envolvidos 

e negociava uma pena menor com o delator, geralmente procedida de sua soltura. 

Com o sucesso da empreitada, Di Pietro passou a trabalhar com outros dois 

magistrados: Gherardo Colombo e Piercamilo Davigo. Todos trabalhavam juntos, 

sempre utilizando o “método Di Pietro” para a condução dos trabalhos18. 

O avanço da operação causou a saída dos principais políticos italianos de 

cena, pois a maioria estava envolvida em algum tipo de acusação. Os partidos 

tradicionais italianos foram dizimados em decorrência das investigações. Em meio a 

esse cenário, no início de 1994 ocorreram as primeiras eleições nacionais pós 

escândalo19.  

Em meio ao turbilhão da operação, o milionário Silvio Berlusconi se lançou 

como candidato à Primeiro Ministro, ele era uma pessoa rica e não política, 

supostamente sem pretensão de enriquecer-se ainda mais. Através de uma coalizão 

política envolvendo personalidades de centro e de extrema direita, Berlusconi se 

elegeu nas eleições do pleito e se tornaria uma figura central na política italiana. O 

mesmo estava envolvido em supostas práticas de lavagem de dinheiro, evasão fiscal, 

crime de homicídio e, por fim, acusações de corrupção, das quais foi realmente 

condenado em primeira instância20. 

No dia 13 de julho de 1994, a euforia tomou conta dos italianos, pois a seleção 

nacional acabara de se classificar para a final da copa do mundo de futebol e 

 
17 DANIEL, F. M. Justificando, 6 mar. 2018. Disponivel em: http://www.justificando.com/2018/03/06/o-que-

podemos-aprender-com-operacao-maos-limpas/. Acesso em: 7 set. 2020. 
18 DEMORI, 2020. 
19 SACCOMANDI, H. Folha de São Paulo, 27 mar. 1994. Disponivel em: 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1994/3/27/mundo/7.html. Acesso em: 18 set. 2020. 
20 DANIEL, op. cit.  
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enfrentaria o Brasil na decisão. Esse momento do esporte ofuscou a decisão tomada 

por Silvio Berlusconi naquele dia. O premier editou o decreto denominado Biondi (em 

referência ao ministro da justiça italiano), o qual seria conhecido como “salva ladrões” 

(salva ladri). Tal decreto promoveu a soltura imediata de todos os investigados pela 

operação que estavam detidos em razão de prisão preventiva, o que causou retardo 

e a própria anulação de procedimentos21. 

O decreto, que recebeu o número 440/1994, proibia a prisão preventiva em 

crimes contra a administração pública e contra o sistema financeiro e admitia somente 

a prisão domiciliar. Além disso, previa a redução do tempo para instrução probatória 

e também impossibilitava a divulgação do conteúdo das investigações pela 

imprensa22. 

Essa atitude foi considerada como “o primeiro golpe do sistema contra a 

investigação iniciada em 1992 e que vinha naquela altura dinamitando toda a classe 

política, além de ameaçar o próprio Berlusconi (...)”23. Ante a elevada revolta da 

população, o decreto foi vetado pelo Parlamento.  

Com a alegação de atentado contra à Constituição e fazendo o uso do 

Ministério da Justiça, Silvio Berlusconi ordenou uma investigação contra os membros 

da Operação Mãos Limpas, questionando seus procedimentos, e também passou a 

fazer severas críticas ao magistrado Di Pietro, por meio de suas emissoras de 

televisão. O magistrado também foi acusado de receber propina, o que lhe gerou uma 

nova investigação em seu desfavor24.  

Como consequência de tamanha pressão, em 6 de dezembro de 1994, após 

finalizar o último interrogatório do dia e com todo o peso da retaliação, Antonio Di 

Pietro pediu demissão e deixou de ser um magistrado da Procuradoria de Milão. A 

 
21 AZEVEDO, F. Paraná Portal, 2019. Disponivel em: https://paranaportal.uol.com.br/politica/procurador-da-

lava-jato-stf-salva-ladroes/. Acesso em: 4 set. 2020. 
22 FARIAS, M. S.; SALOMÃO, R. M. S. Conjur, 23 out. 2019. Disponivel em: 

https://www.conjur.com.br/2019-out-23/opiniao-lava-jato-maos-limpas-nao-sao-simples-coincidencias. 
Acesso em: 15 set. 2020. 

23 FERRAZ, L. Folha de São Paulo, 15 set. 2019. Disponivel em: 
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/09/inspiracao-da-lava-jato-maos-limpas-sofreu-mais-com-reacao-
de-politicos.shtml. Acesso em: 09 set. 2020. 

24 No dia 23 de novembro de 1994, Giancarlo Gorrini, um dos réus da operação Mãos Limpas, afirmou ter pago 
propina à Di Pietro, a qual consistia em empréstimos, além de um veículo Mercedes, conforme relata Demori 
(2016). 
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declaração foi transmitida ao vivo pela televisão. Mesmo sem Di Pietro, a Operação 

Mãos Limpas continuou seu trabalho por vários anos25. 

Contra Di Pietro foram abertos 54 procedimentos penais. Já o magistrado 

Piercamilo Davigo sofreu 36 processos. Este último foi acusado de todo tipo de delito, 

desde culpa em suicídios ocorridos até sequestro e morte de investigados na 

operação. No final, os magistrados conseguiram demonstrar a falsidade das 

acusações e foram absolvidos26. 

Ao todo, foram emitidos cerca de 3 mil mandados de prisão, mais de 6 mil 

pessoas foram investigadas, as quais 872 eram empresários e 438 eram 

parlamentares27. Barbacetto, Gomez e Travaglio complementam: 

A operação Mãos Limpas, conduzida em Milão por um pool de cinco 
juízes, entre 1992 e 1994, produziu cerca de 1.300 declarações de 
culpa, entre condenações e acordos definitivos (...). Mesmo que a 
vulgata político-jornalista diga que foram quase todos absolvidos, o 
percentual de absolvições no mérito (isto é, de réus que eram 
estranhos aos fatos), foi em torno de 5 a 6%. O resto, cerca de 40% 
dos investigados, salvaram-se graças à prescrição, às sutilezas 
processuais ou às modificações legislativas, feitas sob medida. Em 
todo caso, à parte dos desaparecidos, quase todos os investigados, 
de 1992 a 1994 e dos anos seguintes, como quer que tenham sido 
concluídos os seus processos, permaneceram ou voltaram 
rapidamente à vida pública.28 

No final, a justiça criminal italiana foi severamente acusada de extrapolar os 

limites constitucionais de um Estado Democrático de Direito, o que deu início ao um 

movimento chamado “garantista”, que reivindicava regras claras na Constituição29. 

2.2 Operação Lava Jato 

 

A Operação Lava Jato ganhou força em 2014, na transição de um período de 

prosperidade econômica, mediante políticas intensivas de cunho social focadas nas 

classes sociais mais pobres, para um período de declínio econômico, divergente de 

 
25 DEMORI 2016.  
26 BARBACETTO; GOMEZ; TRAVAGLIO, 2016. 
27 CESAR, J. Centro de Debate de Políticas Públicas, 23 fev. 2020. Disponivel em: 

https://cdpp.org.br/pt/2020/02/23/operacao-maos-limpas-a-origem-de-um-modelo-contra-a-corrupcao/. 
Acesso em: 29 ago. 2020. 

28 BARBACETTO; GOMEZ; TRAVAGLIO, op. cit. 
29 DEMORI, op. cit. 
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todo o discurso político proferido pela então candidata à reeleição presidencial Dilma 

Rouseff30. 

Ante a dificuldade econômica do período, a corrupção foi o meio escolhido 

para viabilizar a compra de apoio parlamentar e o fornecimento de dinheiro público 

aos partidos ligados à base aliada. Apesar da corrupção ser conhecida de longa data 

dos brasileiros, nessa época a mesma atingiu um nível sistêmico, afetando a 

economia e a democracia31. 

No dia 17 de março de 2014, a Polícia Federal deflagrou a operação que viria 

a ser conhecida como Lava Jato, unificando quatro investigações que apuravam a 

prática de crimes financeiros e desvio de recursos públicos. O nome da operação faz 

referência a uma rede de lavanderias e um posto de combustíveis de Brasília, que era 

utilizado por uma das organizações criminosas investigadas inicialmente para 

movimentar dinheiro ilícito32. 

O ato inicial da operação se deu na quebra de sigilo do posto de combustíveis 

com intuito de se obter informações sobre supostas lavagens de dinheiro que estariam 

sendo realizadas no Estado do Paraná. Como desdobramento da ação no posto de 

gasolina, a Polícia Federal realizou a prisão de Alberto Youssef, um doleiro que teria 

suma importância para o desencadeamento da operação33. O magistrado que expediu 

a ordem de prisão foi Sérgio Fernando Moro, juiz federal lotado na Vara Criminal 

Federal de Curitiba/PR34. 

A prisão de Alberto Youssef e sua posterior delação, trouxeram à tona 

informações sobre possíveis fraudes ocorridas na empresa estatal Petrobras. A partir 

da ação foi revelado um enorme esquema de corrupção na Petrobras, que envolvia 

diretamente os dirigentes da estatal, empreiteiras e políticos aliados à base do 

governo35.  

 
30 CHEMIM, R. Mãos Limpas e Lava Jato: A Corrupção Se Olha No Espelho. Porto Alegre: CDG, 2017. (E-

book). 
31 PINOTTI, M. C. Corrupção: Lava Jato e Mãos Limpas.  São Paulo: Portfolio, 2019.  
32 POLÍCIA FEDERAL. Ministério da Segurança Pública. Operação Lavo Jato. Disponível em: 

http://www.pf.gov.br/imprensa/lava-jato. Acesso em: 26 set. 2020. 
33 V. NETTO. Lava Jato: O juiz Sérgio Moro e os bastidores da operação que abalou o Brasil. Rio de Janeiro: 

Primeira Pessoa, 2016. (E-book). 
34 FONSECA, A. G1 Paraná, 2016. Disponivel em: http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2016/11/alberto-

youssef-sai-da-cadeia-quase-3-anos-depois-de-ser-preso-na-lava-jato.html. Acesso em: 2 set. 2020. 
35 V. NETTO, op. cit. 
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O esquema criminoso se pautava na cobrança de propinas com a finalidade 

de facilitar negociações entre as empreiteiras e a Petrobras. O falso caráter legal da 

operação se dava por meio de contratos de licitação para a construção de obras para 

a estatal. Entretanto, tais contratos eram superfaturados com intuito de desviar a verba 

pública. Antes de chegar à rede de beneficiários (diretores da empresa, políticos e 

partidos políticos), o dinheiro transitava por doleiros que eram encarregados da sua 

distribuição36. 

Fazendo um adendo, os doleiros são operadores de câmbio que negociam 

moedas fora do mercado oficial. Geralmente as negociações são realizadas em 

moeda estrangeira, portanto, tal nome é associado à moeda americana. A atividade é 

considerada ilegal, pois o Banco Central somente autoriza esse tipo de transação 

financeira por meio das instituições credenciadas. Como o dinheiro ilícito não pode 

ser depositado no sistema bancário nacional sem deixar rastros, o doleiro é 

encarregado de buscar um destino seguro para os valores, normalmente os 

depositando em paraísos fiscais, para depois trazer o dinheiro de volta por meios de 

transações supostamente legais37. 

A Operação Lava Jato ganhou notáveis proporções quando a investigação 

iniciada a partir de Alberto Youssef chegou até Paulo Roberto Costa, ex diretor da 

Petrobras. Após ser preso, Costa decidiu fazer o primeiro acordo de delação premiada 

da operação. Em suas revelações, o ex diretor da estatal revelou como se dava o 

esquema criminoso. As obras licitadas eram superfaturadas e o excedente pago pela 

empresa Petrobras era repassado à funcionários da empresa e à políticos da base de 

apoio dos governos Lula e Dilma38. 

No dia 13 de março de 2016, milhões de brasileiros tomam as ruas, motivados 

pela grave crise financeira e pelos desdobramentos da operação. O alvo dos protestos 

eram os integrantes do Partido dos Trabalhadores (PT), mais especificamente o ex 

presidente Lula e a presidente em exercício Dilma, que naquela altura já eram 

atrelados ao esquema criminoso. Essa foi a maior manifestação da história do país39. 

 
36 OLIMPIA, T. Brasil Escola, 2019. Disponivel em: https://brasilescola.uol.com.br/brasil/operacao-lava-

jato.htm. Acesso em: 26 set. 2020. 
37 O QUE é um doleiro? Disponível em: https://jornaldebrasilia.com.br/brasil/o-que-e-um-doleiro-entenda-por-

que-a-pratica-e-ilegal/. Acesso em: 29 set. 2020. 
38 FONSECA, 2016.  
39 BRASIL tem maior manifestação contra Dilma. Disponível em: https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-

noticias/2016/03/13/brasil-tem-maior-manifestacao-contra-dilma.htm. Acesso em: 29 set. 2020. 
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No dia 16 de março, apenas 3 (três) dias após os manifestos, a presidente 

Dilma nomeou Lula como Ministro da Casa Civil. Esse ato gerou uma nova onda de 

protestos pelo país, pois foi entendida pela população e pela mídia como uma clara 

tentativa de blindar o ex presidente, conferindo-lhe foro privilegiado, o que o livraria 

do ataque cada vez mais próximo do juiz Sérgio Moro40. 

Naquele mesmo dia em que Lula foi nomeado ministro, o juiz federal Sérgio 

Moro tomou a decisão mais polêmica de toda a operação: o magistrado determinou a 

suspensão da interceptação telefônica que estava sendo feita nos telefones de Lula e 

tornou público o conteúdo das gravações. Nas conversas, o ex presidente conversara 

com amigos, outros ministros e, até mesmo, a presidente Dilma. O diálogo entre Lula 

e Dilma incendiou o país. Na conversa, a presidente diz a Lula que lhe enviou a carta 

de nomeação para o ministério, recomendando utilizá-la somente se fosse 

necessário41. 

A partir da divulgação do diálogo, a população já revoltada com os 

governantes teve a certeza do intuito da nomeação: tão somente para obter o foro por 

prerrogativa de função em verdadeiro privilégio. Fato que gerou novas manifestações. 

Por outro lado, o juiz Moro foi duramente criticado, afinal acabava de tornar pública 

uma conversa da presidente da república, sem autorização de órgãos superiores42. 

Já era notório que o ex presidente Lula era o principal alvo da operação. 

Apesar de sempre negar as acusações, haviam suspeitas que o ex presidente era o 

proprietário de fato de um triplex no Guarujá e de um sítio em Atibaia. Esses dois 

imóveis receberam melhorias e investimentos de empreiteiras citadas na operação. É 

importante relatar também que Lula já havia sido conduzido coercitivamente para 

prestar depoimento por ordem de Moro. Tal condução não foi precedida de intimação 

formal do ex presidente, o que novamente foi motivo de diversas críticas ao 

magistrado43. 

O ex magistrado italiano Antonio Di Pietro, em entrevista concedida à Folha 

de São Paulo, ao se manifestar em ralação à Operação Lava Jato, declarou que 

“acusar um juiz de ter cometido abusos serve para tirar a atenção da opinião pública 

 
40 EL PAÍS. Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2017/02/14/politica/1487109644_038135.html Acesso 

em: 28 set. 2020. 
41 V. NETTO, 2016. 
42 MÃOS..., 2020. 
43 V. NETTO, op. cit.  
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e deslegitimar a investigação”. Di Pietro ainda afirmou que ao ser acusada de um 

crime, a pessoa deve provar sua inocência e não criticar quem a acusou44. 

No dia 12 de julho de 2017, o juiz federal de primeira instância Sérgio Moro, 

condenou o ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva a 9 anos e 6 meses no caso do 

triplex45, o enquadrando nos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Por 

sua vez, no Superior Tribunal de Justiça46, em decisão unânime da 5ª Turma, a pena 

foi reduzida para 8 anos, 10 meses e 20 dias de prisão. 

De acordo com dados atualizados em 19/03/2020, obtidos no site do 

Ministério Público Federal, somente na cidade de Curitiba/PR, a Operação Lava Jato 

atingiu: 119 - Denúncias apresentadas; 116 - Ações penais; 165 - Condenados (1ª e 

2ª instâncias); 49 - Acordos de colaboração; 70 - Total de operações; 163 - Prisão 

temporária; 130 - Prisão preventiva; 1.343 - Busca e apreensão; e R$14,3 bilhões - 

Total de valores previstos de recuperação47. 

O atual Procurador Geral da República, Augusto Aras, criticou recentemente 

a Operação Lava Jato48. A operação ainda sofreu derrota em processo que tramitou 

no Supremo Tribunal Federal. A parcialidade do ex juiz federal Sérgio Moro foi 

apontada e a condenação de um doleiro ligado ao banco Banestado foi anulada49. 

Neste caso, a defesa do doleiro Paulo Roberto Krug entrou com recurso no 

Supremo Tribunal Federal questionando o fato de Moro ter tomado depoimentos 

referentes à delação de Alberto Youssef após as alegações finais de defesa. Em 

decisão dividida, a Segunda Turma do STF aplicou o princípio a favor do réu, anulando 

a sentença condenatória proferida por Moro em primeiro grau50. 

 
44 CARVALHO, M. C. Folha de São Paulo, 2018. Disponivel em: 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/11/moro-no-governo-e-oposto-do-que-houve-na-italia-diz-
autor.shtml. Acesso em: 19 set. 2020. 

45 SENTENÇA a Lula. Disponível em: https://veja.abril.com.br/wp-content/uploads/2017/07/sentenc3a7a-
lula.pdf. Acesso em: 5 out. 2020. 

46 QUINTA turma reduz pena do ex presidente Lula para oito anos e dez meses. Disponível em: 
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Quinta-Turma-reduz-pena-do-ex-
presidente-Lula-para-oito-anos-e-dez-meses.aspx. Acesso: 25 set. 2020. 

47 GRANDES..., 2020. 
48 SHALDERS, A. Lei do abuso de autoridade: conheça três casos da Lava Jato nos quais investigadores e juízes 

poderiam ser punidos. BBC, 2019. Disponivel em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-49379176. 
Acesso em: 10 out. 2020.  

49 DE CAMPOS, J. P. Veja, 2020. Disponível em: https://veja.abril.com.br/politica/segunda-turma-do-stf-anula-
sentenca-de-sergio-moro-no-caso-banestado/. Acesso em: 2 out. 2020. 

50 STF aponta parcialidade de Moro e anula sentença do caso Banestado. Disponível em: 
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/08/25/stf-aponta-parcialidade-de-moro-e-anula-
sentenca-do-caso-banestado.htm Acesso em: 30 set. 2020. 
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Além disso, o STF transferiu em março de 2019 o julgamento dos crimes 

relacionados à caixa dois para a competência da Justiça Eleitoral, alterando a 

responsabilidade de sua apuração para juízes estaduais, que em sua maioria não 

possuem experiência com esse tipo de ação criminosa51. 

Por fim, aguarda-se o julgamento pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, 

do pedido feito pelo ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva que discute a suspeição 

do ex juiz Sérgio Moro no processo do triplex no Guarujá. Caso seja acatada, a 

suspeição poderá anular a sentença proferida por Moro em desfavor de Lula no 

julgamento de primeira instância52. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
51  FREITAS, V. P. Conjur, 2020. Disponivel em: https://www.conjur.com.br/2020-ago-09/segunda-leitura-

caixa-dois-corrupcao-lavagem-dinheiro-justica-eleitoral. Acesso em: 26 set. 2020. 
52 EM AÇÃO de Lula, ministros do STF indicam suspeição de Moro da lava jato. Disponível em: https://exame.com/brasil/em-

acao-de-lula-ministros-do-stf-indicam-suspeicao-de-moro-da-lava-jato/. Acesso: 5 out. 2020. 
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3 COMPARAÇÃO: BRASIL E ITÁLIA 

 

Em 1875 o governo brasileiro autorizou a entrada de imigrantes, porém 

somente em 1888 a Itália e o Brasil firmaram um acordo prevendo a imigração italiana 

para terras brasileiras. As viagens eram até mesmo subsidiadas pelo governo italiano, 

que incentivava a imigração. Com a abolição da escravidão naquela época, os 

imigrantes italianos tiveram suma importância na mão de obra empregada no 

campo53.  

Como resultado do período migratório, inúmeros aspectos culturais italianos 

foram incluídos à cultura brasileira. Como exemplos, destaca-se o aprendizado de 

novos métodos agrícolas, as alterações na gramática, além de diversas contribuições 

culinárias, como o consumo de massas e até mesmo a tradição de comer panetone 

no natal54. 

As semelhanças entre Brasil e Itália também podem ser observadas na paixão 

das pessoas pelo futebol, nas diferenças culturais presentes em cada região dos dois 

países, assim como nos assuntos relacionados à política, corrupção, trato da coisa 

pública e a branda legislação relacionada à crimes de colarinho branco55. 

3.1 Aspectos Jurídicos (Brasil e Itália) 

 

A Constituição Italiana foi criada em 1947 e dividiu suas unidades geográficas 

em regiões, províncias e municípios, cada uma com elevado grau de autonomia. 

Dessa forma, as regiões possuem legislações próprias e gozam de capacidade 

legislativa para reforçar aspectos culturais específicos de cada região56. 

A Carta Magna italiana dispõe que a liberdade pessoal é inviolável e a 

detenção somente é permitida mediante ordem motivada de autoridade judiciária, nos 

 
53 SOARES JR., C. A. Publica Direito. Disponivel em: 

http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=916cbd6f20415c22. Acesso em: 5 out. 2020. 
54 Ibidem. 
55 CHEMIM, 2017. 
56 SILVEIRA, D. B. Outros modelos de Estado. Migalhas, 2018. Disponivel em: 

https://migalhas.uol.com.br/coluna/federalismo-a-brasileira/280199/outros-modelos-de-estado. Acesso em: 4 
out. 2020. 
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casos previstos em lei. Já a dignidade humana é um princípio da Constituição Italiana 

e encontra-se prevista no conjunto dos artigos 2 e 3 da própria Constituição57. 

A Constituição Italiana prevê ainda, em seu artigo 111, que a jurisdição atua 

mediante o justo processo regulado pela lei. E assim, cada processo deve observar o 

contraditório entre as partes, em condições de igualdade perante o juiz terceiro e 

imparcial. O mesmo artigo prevê ainda a razoável duração do processo58. 

Já a Constituição Federal brasileira foi promulgada em 1988, após o período 

da ditadura militar. Seu conteúdo primou por definir a estrutura democrática do estado 

nacional e as garantias individuais59. Em razão da luta contra o autoritarismo do 

regime militar, em meio a um contexto de busca da defesa e da realização de direitos 

fundamentais do indivíduo e da coletividade, a Carta Magna incorporou 

expressamente ao seu texto o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso 

III), definindo-o como fundamento da República e do Estado Democrático de Direito60. 

Além disso, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, LIV, prevê o 

princípio do devido processo legal, onde ninguém poderá ser privado de liberdade ou 

dos seus bens sem o devido processo legal a ser desempenhado pelo Poder 

Judiciário, com a garantia do contraditório e da ampla defesa, que são os pilares de 

tal princípio61. 

Entre as diferenças dos sistemas judiciais italiano e brasileiro, nota-se a ampla 

abrangência do foro privilegiado no Brasil. Na Itália, somente o Presidente da 

República é julgado pela Corte Suprema, enquanto todos os outros políticos são 

julgados pelas instâncias inferiores. Dessa forma, até mesmo os políticos que 

pertencem ao Parlamento italiano são investigados e julgados por instâncias 

 
57 ROMANO, R. T. Apontamentos Sobre O Sistema Constitucional Italiano. Jus, 2019.  Disponivel em: 

https://jus.com.br/artigos/71243/apontamentos-sobre-o-sistema-constitucional-italiano. Acesso em: 2 out. 
2020. 

58 ITÁLIA. Constituição da República Italiana. Disponível em: 
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/repository/relazioni/libreria/novita/XVII/COST
_PORTOGHESE.pdf. Acesso em: 10 out. 2020. 

59 LIMA, C. R. N. D. A. Estado Democrático de Direito Brasileiro e a garantia constitucional ao Devido 
Processo Legal. Jus, 2015. Disponivel em: https://jus.com.br/artigos/44200/estado-democratico-de-direito-
brasileiro-e-a-garantia-constitucional-ao-devido-processo-legal. Acesso em: 6 out. 2020. 

60 RIVABEM, F. S. A Dignidade da Pessoa Humana como um Valor-Fonte do Sistema Constitucional 
Brasileiro. Revista da Faculdade de Direito - UFPR. Disponivel em: 
https://revistas.ufpr.br/direito/article/view/7004. Acesso em: 12 out. 2020. 

61 LIMA, op. cit. 
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primárias. Já no Brasil, os parlamentares e ministros de Estado são julgados perante 

o Supremo Tribunal Federal62. 

Por sua vez, o Código de Processo Penal Italiano, em seu artigo 328, prevê 

atualmente o juiz de apurações preliminares no lugar do antigo juiz de instrução. Este 

último possuía iniciativa probatória, já o juiz de apurações preliminares deve garantir 

a legalidade do procedimento em relação ao acusado63. 

No Brasil, com a Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime), houve a inclusão da figura 

do “juiz de garantias” e a separação entre o inquérito policial e o processo penal. 

Dessa forma, o juiz que atua durante o trâmite do inquérito e analisa as provas obtidas 

sem a observação do contraditório e ampla defesa, e que possivelmente determina 

medidas em prejuízo do investigado, não deve ser o mesmo magistrado que julgará o 

mérito da ação penal futura64. 

Entretanto, o Pacote Anticrime (Lei 13.964/19) encontra-se suspenso por 

tempo indeterminado por ordem do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal. 

O ministro afirmou que a regra fere a autonomia organizacional do Poder Judiciário, 

pois altera a divisão e a organização de serviços judiciários de forma substancial, 

assim como a autonomia financeira do Judiciário65. 

De outro vértice, o modelo de estruturação do Ministério Público adotado no 

Brasil e na Itália, garante aos promotores de justiça autonomia semelhante à prevista 

aos magistrados do Poder Judiciário. Todavia, no referido país europeu, os 

promotores e juízes fazem parte de uma mesma carreira e ambos pertencem a um 

judiciário unificado. Dessa forma, após o ingresso na carreira por meio de concurso 

público, o integrante pode exercer tanto o papel de juiz quanto o de promotor 66. 

Destaca-se, os magistrados são sempre promovidos por antiguidade e todos 

têm a possibilidade de chegar à Corte de Cassação, que é considerada o órgão 

máximo do Poder Judiciário italiano. Não existe o chamado quinto constitucional. A 

 
62 KERCHE, F. Scielo, 2018. Disponivel em: https://www.scielo.br/pdf/ln/n105/1807-0175-ln-105-255.pdf. 

Acesso em: 2 out. 2020. 
63 MELLO, C.; MORI, C. C. Conjur, 2020. Disponivel em:  https://www.conjur.com.br/2020-fev-03/opiniao-

juiz-garantias-trara-estrita-legalidade-processo-penal. Acesso em: 3 out. 2020. 
64 VASCONCELLOS, V. G. Conjur, 2019. Disponivel em: https://www.conjur.com.br/2019-dez-12/opiniao-

alteracoes-processuais-penais-pacote-anticrime. Acesso em: 7 set. 2020. 
65 STF. Supremo Tribunal Federal. Ministro Luiz Fux suspende criação de juiz das garantias por tempo 

indeterminado. Disponível em: 
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=435253&ori=1. Acesso em: 15 out. 2020. 

66 KERCHE, op. cit. 
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Justiça na Itália é realizada em duas esferas distintas, chamadas de Justiça Ordinária 

e Justiça Administrativa. Além destas, fora do sistema judicial, há ainda o Tribunal 

Constitucional e a Corte de Contas67. 

Noutro giro, o Poder Judiciário brasileiro é organizado por vários órgãos, os 

quais são: Tribunais de Justiça, Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Justiça Militar, 

Justiça Eleitoral, além destes existem ainda os Tribunais Superiores (STJ e STF68). A 

Suprema Corte brasileira é composta por 11 ministros que são indicados pelo 

Presidente da República e nomeados após aprovação do Senado Federal69. 

Ao comparar os políticos brasileiros aos membros do judiciário, o ex juiz 

federal Sérgio Moro70 afirma que:  

Assim como na Itália, a classe política não goza de grande prestígio 
junto à população, sendo grande a frustração pelas promessas não 
cumpridas após a restauração democrática. Por outro lado, a 
magistratura e o Ministério Público brasileiros gozam de significativa 
independência formal frente ao poder político. Os juízes e os 
procuradores da República ingressam na carreira mediante concurso 
público, são vitalícios e não podem ser removidos do cargo contra a 
sua vontade. 

Um dos pontos centrais e comum entre as duas nações, está relacionado ao 

comportamento dos políticos, que agem com convicção que não serão atingidos por 

seus desvios de comportamento. A garantia que a justiça não os atingirá, lhes 

permitem desfrutar de uma sensação de proteção plena e dessa forma não serem 

atingidos pelos órgãos estatais de controle de criminalidade. Portanto, em ambos os 

países, as imunidades parlamentares sempre se fizeram presente no ordenamento 

jurídico, o que dificulta a responsabilização dos autores em crimes ligados à 

corrupção71. 

Outra semelhança importante observada nos dois países remete ao instituto 

da prescrição. No Brasil, em 2010 através da Lei 12.234, extinguiu-se a modalidade 

retroativa da prescrição em marcos anteriores à denúncia ou queixa. Já a Lei 13.964 

 
67 FREITAS, 2020.  
68 STJ – Superior Tribunal de Justiça e STF – Supremo Tribunal Federal. 
69 STF, 2020.  
70 MORO, 2004.  
71 CHEMIM, 2017. 
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de 2019 (suspensa por ordem do STF) trouxe novas alterações das regras referentes 

à prescrição72. 

Com a modificação do Artigo 116 do Código Penal, o prazo prescricional é 

suspenso quando há pendência na análise de Embargos de Declaração ou em 

decorrência de recurso aos Tribunais Superiores, além disso, o prazo também é 

suspenso enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução73. 

Já na Itália, com a aprovação da Lei nº 3 de 2019, ao ser proferida a sentença 

em primeiro grau, a prescrição é suspensa até o trânsito em julgado da sentença. A 

alteração legal italiana busca combater a impunidade frente a notável quantidade de 

processos extintos em razão da prescrição, além disso, a norma pretende reduzir o 

tempo da ação penal74. 

Em relação ao crime de Abuso de Autoridade na Itália, a Constituição em seu 

artigo 97 faz referência a imparcialidade que o funcionário público deve atuar, inibindo 

favoritismos e obrigando a tratar todas as pessoas de maneira semelhante75. 

O mesmo ocorre no Brasil, que prevê na própria Constituição Federal, em seu 

art. 37, o dever da administração pública em observar os princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Além disso, no §3º do referido 

artigo, há previsão para representação contra o exercício negligente ou abusivo de 

cargo, emprego ou função pública, que foi recentemente regulamentado pela Lei 

13.460 de 2017, também conhecida como Lei de Defesa do Usuário do Serviço 

Público76. 

Na ordem italiana, inexiste legislação específica contra crimes de Abuso de 

Autoridade, dessa forma, a proibição é tutelada parcialmente pelo artigo 323 do seu 

Código Penal, o qual faz parte dos crimes contra a Administração Pública77. Pois bem, 

o artigo 323 possui a seguinte redação78: 

 
72 SILVA, F. R. A. Conjur, 2020. Disponivel em: https://www.conjur.com.br/2020-jan-07/tribuna-defensoria-

prescricao-julgamento-primeiro-grau. Acesso em: 30 set. 2020. 
73 Ibidem. 
74 Ibid. 
75 ITÁLIA, 2020. 
76 OLIVEIRA, R. C. R. Conjur, 2018. Disponivel em: https://www.conjur.com.br/2018-jul-10/rafael-oliveira-

lei-defesa-usuario-avanca-protecao-direitos. Acesso em: 15 out. 2020. 
77 MARIGHETTO, A. Conjur, 2019. Disponivel em: https://www.conjur.com.br/2019-set-14/andrea-

marighetto-abuso-excesso-poder-publico-italiA. Acesso em: 9 out. 2020. 
78 RODRIGUES, T. D. T. Estudos Criminais Sobre o Abuso de Poder. São Paulo: Associação Paulista do 

Ministério Público, 2018. (E-book). p. 119-120. 



24 
 

Artigo 323 - Salvo  se  o  fato  constituir  crime  mais  grave,  o 
funcionário  público  ou  encarregado  de  serviço público que, no 
exercício da função ou serviço, em  violação  de  normas  legais  ou  
regimentais, ou  ainda  se  omitindo  diante  de  seus  deveres em   
razão   de   um   interesse   próprio   ou   de parente próximo ou em 
outros casos previstos, intencionalmente, pede para si ou para outrem 
vantagem patrimonial indevida que traga dano para  outros  é  punido  
com  a  reclusão  de  um  a quatro  anos.  A pena é aumentada nos 
casos em que o benefício ou dano têm um caráter de significativa 
gravidade. 

Como efeito, o crime tutela a probidade que o agente público deve observar 

ao atuar, assim como a legalidade e a dignidade da função que exerce. Destaca-se, 

o delito em questão é considerado uma figura penal subsidiária, previsto como crime 

contra a Administração Pública79.  

O delito supra citado se consuma no momento da efetiva produção da 

vantagem patrimonial injusta ou dano injusto a terceiro. A jurisprudência italiana 

entende que o requisito patrimonial não precisa ser necessariamente um incremento 

econômico, mas sim uma situação favorável ao direito subjetivo do agente público80. 

Além disso, na Parte Geral do Código Penal Italiano, no art. 61, n. 9, existe a 

previsão legal do abuso de poder como agravante genérica. Dessa forma, quem 

comete abuso de poder no exercício de cargo ou função pública, ou ainda o agente 

público que viola seus deveres, será punido com pena majorada81. 

Já no Brasil, além da Nova Lei de Abuso de Autoridade, consta no Código 

Penal, no capítulo referente aos crimes praticados por funcionários públicos contra a 

administração em geral, o art. 317, denominado Corrupção Passiva, que  implica em 

“solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora 

da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar 

promessa de tal vantagem”. A pena prevista é de dois a doze anos de reclusão e 

multa82. 

O crime de corrupção passiva consuma-se com a solicitação ou recebimento 

de vantagem indevida, ainda que não esteja relacionada com atos que formalmente 

 
79 RODRIGUES, 2018. 
80 MARIGHETTO, 2019. 
81 RODRIGUES, op. cit. 
82 ENTENDA as diferenças entre corrupção ativa ou passiva. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/cnj-servico-

entenda-as-diferencas-entre-corrupcao-ativa-ou-passiva. Acesso em: 9 de out. 2020. 
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se inserem nas atribuições do servidor público, mas que, em razão da função pública, 

materialmente implicam alguma forma de facilitação da prática da conduta83. 

3.2 A Itália após a Mãos Limpas 

 

A Itália ocupa atualmente a 51ª posição (entre os 198 países analisados em 

2019) no ranking de nível de percepção da corrupção no setor público. Com uma 

pontuação de 53, a Itália subiu 11 pontos desde 2012. A melhora na pontuação pode 

ser creditada a aprimoramentos concretos, incluindo um avanço legislativo com a 

aprovação de leis anticorrupção. Entretanto o país ainda se encontra com índices 

piores que praticamente todos os países vizinhos no continente Europeu84. 

O Índice de Percepção da Corrupção (IPC) agrega dados de diversas fontes 

que fornecem as percepções do setor privado e de especialistas acerca do nível de 

corrupção no setor público. O índice é calculado desde 1995 pela Transparência 

Internacional e tornou-se o principal indicador global de corrupção no setor público. 

Para efeitos de comparação, o Brasil ocupa 106ª posição entre os 180 países 

estudados, com uma nota de 35 pontos85. 

Em dezembro de 2018, o Parlamento italiano aprovou um projeto de lei que 

proíbe definitivamente as pessoas condenadas por corrupção de participarem de 

futuras licitações do governo e aumenta as sentenças por oferecer ou aceitar 

subornos. Permite ainda que a polícia investigue a corrupção por meio de operações 

secretas, anteriormente permitidas apenas para máfia ou terrorismo, e contém 

disposições para encorajar denunciantes do setor público86. 

O projeto de lei também afrouxa os prazos para o julgamento de muitos 

crimes, incluindo corrupção, respondendo a queixas de magistrados que dizem ser 

praticamente impossível chegar a um veredicto definitivo dentro do prazo legal. Os 

 
83 CORRUPÇÃO passiva e consumada mesmo que o ato seja estranho às atribuições do servidor. Disponível em: 

http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias-antigas/2018/2018-10-04_08-
01_Corrupcao-passiva-e-consumada-mesmo-que-o-ato-seja-estranho-as-atribuicoes-do-servidor.aspx. Acesso 
em: 8 out. 2020. 

84 INDICE de percepção da corrupção. Disponível em: 
https://comunidade.transparenciainternacional.org.br/asset/67:indice-de-percepcao-da-corrupcao-
2019?stream=1. Acesso em: 8 out. 2020. 

85 Ibidem. 
86 JONES, G. Reuters, 2018. Disponivel em: https://www.reuters.com/article/us-italy-corruption-law/italy-

parliament-approves-corruptioncrackdown-in-win-for-5-staridUSKBN1OH25B. Acesso em: 5 out. 2020. 
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dados mais recentes da União Europeia mostram que a Itália tem o sistema jurídico 

mais lento do bloco, com mais de 1.400 dias necessários em média para concluir 

processos civis e comerciais. A grande maioria dos países precisou de menos de 400 

dias para encerrar os processos87. 

Para o cientista político Alberto Vanice, considerado um dos maiores 

estudiosos da Operação Mãos Limpas na Itália, em entrevista concedida a BBC, a 

operação não impediu o surgimento de novos mecanismos sofisticados de corrupção 

naquele país. Para ele, em curto prazo, a Operação Mãos limpas pode ser 

considerada um sucesso, porém a longo prazo, foi um fracasso. Ele afirma que o 

judiciário pode prender políticos e empresários corruptos, mas não pode acabar com 

as causas enraizadas de corrupção88. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
87 JONES, 2018. 
88 BANDEIRA, L. BBC, 17  mar.  2016. Disponivel em: 

https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/03/160316_lavajato_dois_anos_entrevista_lab. Acesso em: 23 
set. 2020. 
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4 ABUSO DE AUTORIDADE NO BRASIL 

 

O abuso no exercício do poder cometido pelos agentes públicos é uma 

realidade histórica global e deve ser punida de forma exemplar, já que todos os 

agentes públicos agem em nome estatal e têm uma vinculação finalística pré-

determinada. Por esse motivo, deve-se visar a finalidade pública como pré-requisito 

de validade dos atos administrativos, inclusive nos ditos atos políticos, que antes eram 

considerados imunes ao controle judicial89. 

Para o autor Renato Brasileiro de Lima90: 

A eficiência do Estado está diretamente relacionada à credibilidade, 
honestidade e probidade de seus agentes, pois a atuação do corpo 
funcional reflete-se na coletividade, influenciando decididamente na 
formação ético-moral e política dos cidadãos, especialmente no 
conceito que fazem da organização estatal. Daí a importância de se 
coibir todo e qualquer desvio funcional, enfim, de toda e qualquer 
conduta que, a pretexto de atender ao interesse público, visa à 
satisfação de interesse pessoal do agente público, importando em 
evidente desvio de finalidade. 

De uma forma geral, o abuso de autoridade ocorre quando o agente público 

age com excesso do poder que lhe foi conferido ou quando desvia a finalidade de sua 

conduta. Com a intenção de inibir esses desvios, surge a Nova Lei de Abuso de 

Autoridade, que incrimina os abusos de autoridade cometidos por agentes públicos 

com o intuito de resguardar os direitos e garantias individuais que constam na 

Constituição Federal de 198891. 

A Lei Federal n° 13.869, de 5 de setembro de 2019, também conhecida como 

Nova Lei de Abuso de Autoridade, tipifica os crimes de abusos de autoridade. A lei 

entrou em vigência a partir do dia 03 de janeiro de 2020, após um período de vacatio 

legis de 120 dias. Ela foi novamente publicada em 27 de setembro de 2019, após veto 

presidencial de 19 de seus dispositivos e derrubada de 10 deles pelo Congresso 

Nacional92. 

 
89 BARBACETTO; GOMEZ; TRAVAGLIO, 2016. 
90 LIMA, R. B. Nova Lei de Abuso de Autoridade. Salvador: Juspodivm, 2020. (E-book).. 
91 SOUZA, R. D. Ó. Comentários à Nova Lei de Abuso de Autoridade. Salvador: Juspodivm, 2020. (E-book). 
92 LESSA, M. D. L.; MORAES, R. F. M.; GIUDICE, B. I. Nova Lei de Abuso de Autoridade: Diretrizes de 

Atuação da Polícia Judiciária. São Paulo: Acadepol, 2020. (E-book). 
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A nova lei revogou expressamente a Lei 4.898 de 1965 (Antiga Lei de Abuso 

de Autoridade), além de promover alterações significativas na Lei de Prisão 

Temporária, na Lei de Interceptações Telefônicas, no Código Penal e no Estatuto da 

Ordem dos Advogados do Brasil93. 

O autor Renee do Ó Souza94, ao escrever sobre a nova lei, afirma que: 

O grande desafio de uma norma penal como esta é encontrar um 
ponto de equilíbrio de modo a evitar que, a pretexto de dissuadir os 
abusos, de forma colateral, iniba o desempenho de funções públicas 
ordenadoras da vida privada, marcadamente impopulares e objeto de 
insatisfação dos destinatários alcançados pela ação estatal (...). 

Poucas dúvidas existiam em relação à ineficiência da antiga Lei 4.898/65 em 

razão das penas, que em sua maioria eram baixas e sem poder dissuasório. Portanto, 

a atualização da legislação sobre o assunto era considerada realmente necessária95. 

Nesse mesmo sentido, é devido reconhecer que houve mudanças 

significativas. O ilustre Guilherme Nucci96 afirma que: 

(...) a lei anterior, editada na época da ditadura militar, carecia de 
reforma integral, adaptando-se aos tempos atuais. Nesse perfil, é 
extremamente relevante destacar que os tipos penais da lei 4.898/65 
eram muito mais abertos e não taxativos do que o cenário ofertado 
pela lei 13.869/19. (...) 

A Lei 13.869 de 2019 tipifica os crimes e impõe a sanção penal de forma 

individualizada. A pena máxima prevista é de quatro anos, podendo ser cumulada ou 

não com o pagamento de multa, além da possibilidade da responsabilização cível e 

administrativa. Aos crimes elencados na lei que possuem pena máxima de até dois 

anos, ou seja, os ditos de menor potencial ofensivo, pode ser oferecido ao requerido 

o benefício da transação penal como medida alternativa à pena privativa de liberdade. 

Nesse caso o agente cumpriria uma reprimenda de multa ou restritiva de direitos97. 

Já nos crimes cuja pena mínima não ultrapasse um ano, o membro do 

Ministério Público pode propor a suspensão condicional do processo, também 

 
93 MARQUES, G.; MARQUES, I. A Nova Lei de Abuso de Autoridade. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 

2020. (E-book). 
94 SOUZA, 2020. 
95 PINHEIRO, I. P.; CAVALCANTE, A. C. N.; BRANCO, E. C. Nova Lei de Abuso de Autoridade: 

Comentada Artigo Por Artigo. Leme: JH Mizuno, 2020. (E-book). 
96 NUCCI, Guilherme Nucci. Nova lei de abuso de autoridade. 2019. Disponivel em: 

https://guilhermenucci.com.br/a-nova-lei-de-abuso-de-autoridade/. Acesso em: 10 out. 2020. 
   97 L. JUNIOR, A. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 402. 
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conhecido como sursis. Nesse caso, se presente os requisitos legais, o processo 

poderá ser suspenso por dois a quatro anos. Caso as condições propostas sejam 

devidamente cumpridas pelo réu, o juiz irá promover o arquivamento do processo pela 

extinção da punibilidade do agente. 

Existe ainda, como novidade na legislação brasileira, o Acordo de Não 

Persecução Penal (ANPP), instituído pela Lei 13.964/19, que é proposto pelo 

Ministério Público caso o investigado tenha confessado formal e circunstancialmente 

a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior 

a 4 anos, desde que o acordo seja necessário e suficiente para reprovação e 

prevenção do crime98. 

Para alguns autores, o Ministério Público é obrigado a ofertar o acordo desde 

que preenchidos os requisitos legais99. Entretanto, o termo "desde que necessário e 

suficiente para reprovação e prevenção do crime" pode ser interpretado de forma 

difusa, tendo em vista sua subjetividade, hipótese em que o membro do Ministério 

Público deixará de oferecer o acordo100. 

Ainda de acordo com a nova lei, como efeitos da condenação, o sentenciado 

deve indenizar os danos causados. Caso seja reincidente em crimes relacionados à 

abuso de poder, pode ser inabilitado para o exercício de cargo, mandato ou função 

pública pelo prazo de um a cinco anos, desde que a decisão seja devidamente 

motivada pelo magistrado101. 

4.1 Sujeito Ativo 

 

Pode ser sujeito ativo no crime de abuso de autoridade qualquer agente 

público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer 

 
98 BRASIL. Decreto Lei 13689. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm 

Acesso em: 12 out. 2020. 
99 AGACCI, M. Acordo de não persecução penal é direito público subjetivo do acusado. Conjur, 2020. 

Disponivel em: https://www.conjur.com.br/2020-mai-22/mathaus-agacci-acordo-nao-persecucao-penal. 
Acesso em: 15 out. 2020. 

100 REBELLO, D. T. D. O.; MATOS, F. B. Aspectos legais e práticos do acordo de não persecução penal. 
Conjur, 2020. Disponivel em: https://www.conjur.com.br/2020-abr-15/matos-rebello-aspectos-acordo-nao-
persecucao-penal. Acesso em: 2 out. 2020. 

101 DE SOUZA, C. M. Ambito Jurídico, 1 jun. 2020. Disponivel em: 
https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-penal/a-nova-lei-de-abuso-de-autoridade-a-inseguranca-
juridica-gerada-pelo-uso-de-conceitos-juridicos-indeterminados-e-pela-criminalizacao-da-hermeneutica-
juridica/. Acesso em: 23 set. 2020. 
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dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de Território, 

incluindo os militares. Também são incluídos os membros do Poder Legislativo; 

membros do Poder Executivo; membros do Poder Judiciário; membros do Ministério 

Público; membros dos tribunais ou conselhos de contas102. O conceito de agente 

público é abrangente e pode englobar desde um mesário que trabalha como voluntário 

nas eleições até um magistrado do Poder Judiciário103. 

Dessa forma, todo aquele que exercer, ainda que transitoriamente ou sem 

remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer forma de 

investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade 

pública, estará sujeito às penas dos crimes de abuso de autoridade104. 

É imprescindível, apesar da lei não prever expressamente, que o agente tenha 

realmente mando concreto sobre o fato que supostamente agiu com abuso, sob pena 

de atipicidade da conduta105. Por esse motivo, entende-se que o aposentado não pode 

ser sujeito ativo dos crimes em questão, justamente por não possuir mais o vínculo 

funcional com a Administração Pública106. 

Em razão da observância do artigo 30 do Código Penal, denota-se ser 

possível o concurso de agentes, entre público e particular, desde que o particular saiba 

da condição de agente público de seu partícipe. Pela proibição da analogia in malam 

partem, os tutores, curadores, inventariantes judiciais, administradores judiciais, 

depositários judiciários, diretores de sindicatos ou quaisquer outros que exerçam os 

chamados múnus públicos não podem ser sujeitos ativos isolados dos crimes de 

abuso de autoridade107. 

4.2 Elemento Subjetivo 

 

Destaca-se, o artigo 1º, § 1º, da Lei nº 13.869 de 2019, prevê que o crime de 

abuso de autoridade só ocorrerá quando praticado pelo agente com a finalidade 

 
102 LESSA; MORAES; GIUDICE, 2020. 
103 RODRIGUES, 2018. 
104 LESSA; MORAES; GIUDICE, op. cit.. 
105 PINHEIRO; CAVALCANTE; BRANCO, 2020. 
106 DE SOUZA, 2020. 
107 PINHEIRO; CAVALCANTE; BRANCO, op. cit.. 
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específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por 

mero capricho ou satisfação pessoal108. 

O autor Renee do Ó Souza109 expõe detalhadamente que: 

A  composição  do  tipo  subjetivo  do  crime  de  abuso  de  autoridade,  
portanto,  exige  que  o  agente  aja  consciente,  isto  é,  convencido  
de  que  abusa  do  direito,  ou  de  que  age  além  dos  limites  para  
os  quais  está  autorizado,  o  que  inadvertidamente  ocorre  quando  
atua  com  a  finalidade  de  satisfazer  um  efetivo  propósito ilícito, o 
que indica que a incompatibilidade dos crimes  com  o  dolo  eventual. 

Por esse motivo, os órgãos estatais de persecução devem possuir elementos 

concretos para imputar o crime de abuso de autoridade ao agente. Dessa forma, o 

mero enquadramento do agente no tipo penal não caracteriza o crime. É necessário 

que se demonstre fundamentadamente o comportamento que se busca punir e que 

se indique a presença do elemento subjetivo e do especial fim de agir110. 

4.3 Ação Penal 

 

Por sua vez, a Lei 13.869 de 2019 trouxe em seu artigo 3º, caput, a regra do 

ordenamento processual brasileiro, na qual a ação nos crimes previstos no diploma 

legal deve ser proposta pelo membro do Ministério Público, mediante ação pública 

incondicionada111. O Ministério Público deve agir de ofício, ou seja, não depende de 

nenhum pedido ou autorização da vítima112. 

Existe ainda a previsão legal para a propositura de ação penal privada 

subsidiária de pública em casos de omissão do membro do Ministério Público em 

adotar qualquer medida em relação à apuração dos crimes, como abertura de 

investigação, realização de diligências, oferecimento de denúncia ou medida cautelar, 

bem como despacho de arquivamento113. 

 
108 LESSA; MORAES; GIUDICE, 2020. 
109 SOUZA, 2020. 
110 LESSA; MORAES; GIUDICE, op. cit. 
111 PINHEIRO; CAVALCANTE; BRANCO, 2020. 
112 GRECO, R.; CUNHA, R. S. Abuso de Autoridade: Lei 13.869/2019 Comentada Artigo por Artigo  

Salvador: Juspodivm, 2020. (E-book). 
113 PINHEIRO; CAVALCANTE; BRANCO, 2020. 
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4.4 A Nova Lei e a Operação Lava Jato 

 

A Nova Lei de Abuso de Autoridade é alvo de críticas por parte dos policiais, 

membros do Ministério Público e magistrados. Acredita-se que a referida lei se trata 

de um suposto ataque parlamentar a essas classes, pois criminaliza atos ligados à 

sua atuação cotidiana. Essa forma de retaliação seria motivada pelos 

desdobramentos da Operação Lava Jato, que afetaram diretamente diversos 

parlamentares114. 

Durante o trâmite legislativo da nova Lei de Abuso de Autoridade, o assunto 

foi amplamente discutido no Congresso Nacional, pois foram quase 3 (três) anos em 

que o projeto caminhou pelas casas. Por se tratar de um tema polêmico e que 

supostamente envolveria assuntos relacionados à Operação Lava Jato, muitas 

pessoas questionavam se era o momento correto para aprovar o diploma legal115. 

O autor Renato Brasileiro de Lima116, ao falar da Nova Lei de Abuso de 

Autoridade, expõe que: 

Contaminado  por  centenas  de  casos  de  corrupção  e  sob  
constante  alvo  da  Polícia,  do  Ministério  Público  e  do  Poder  
Judiciário  na  operação  “Lava  Jato”,  o  Congresso  Nacional  
deliberou  pela  aprovação  ‘a  toque  de  caixa’  do  novo  diploma  
normativo  com  a  nítida  intenção de buscar uma forma de retaliação 
a esses agentes públicos, visando ao engessamento da atividade-fim 
de instituições de Estado responsáveis  pelo  combate  à  corrupção  
(...). 

É notório em diversos artigos da Nova Lei de Abuso de Autoridade o caráter 

“revanchista”, possivelmente em razão dos avanços significativos ao longo dos anos 

pela atividade jurisdicional nos assuntos pertinentes ao combate à corrupção, e dessa 

forma, a subjetividade na interpretação da nova lei poderia inibir a atuação da justiça 

nessa área117. 

Acredita-se que a classe política foi praticamente excluída dos crimes 

previstos na nova lei. Ao analisar os tipos penais e os possíveis agentes elencados 

pelo artigo 2º da Lei 13.869/19, é possível observar um certo direcionamento legal no 

 
114 MARQUES; MARQUES, 2020. 
115 FARIAS; SALOMÃO, 2019.  
116 LIMA, 2020. 
117 DE SOUZA, 2020. 
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sentido de atingir pessoas e autoridades diretamente ligadas ao combate à 

corrupção118. 

De forma semelhante, sem tecer críticas aos parlamentares, o renomado 

professor e desembargador Guilherme Nucci119 afirma que: 

Alguns tipos penais foram criados especialmente dedicados à 
operação Lava Jato, como é o caso do art. 10 da nova lei de abuso de 
autoridade. (...) Não se pode conduzir uma pessoa, seja testemunha 
(pior) ou suspeito, para prestar esclarecimento à autoridade sem 
nunca antes tê-la intimado a comparecer para fornecer o seu 
depoimento, livre de constrangimento (...). 

O art. 10 da Lei 13.869 prevê a punição, com pena de detenção de 1 a 4 anos, 

a quem decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente 

descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo120. Infere-se que o 

referido artigo foi criado em razão da ordem do ex juiz Moro para a condução coercitiva 

e oitiva do ex presidente Lula, que ocorreu em 4 de março de 2016. 

Nesse contexto, explica-se que a testemunha só pode ser conduzida 

coercitivamente se a mesma faltar de forma injustificada à audiência. A testemunha 

ao depor, cumpre uma obrigação que é positivada no direito processual penal. Como 

a testemunha possui conhecimento sobre algum fato relevante do aspecto criminoso 

em análise, é dever da mesma comparecer em juízo, prestar o compromisso ao juiz 

de somente dizer a verdade e contribuir para o esclarecimento dos fatos. Já o 

suspeito, por ter direito constitucional ao silêncio, entende-se que não pode ser 

conduzido121. 

Em relação ao crime previsto no Art. 28, da Lei 13.869/19, o qual pune quem 

divulga gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda 

produzir, expondo a intimidade ou a vida privada ou ferindo a honra ou a imagem do 

investigado ou acusado, também é possível verificar similitude com a Operação Lava 

Jato122. 

 
118 PINHEIRO; CAVALCANTE; BRANCO, 2020. 
119 NUCCI, 2019. 
120 BRASIL. Decreto Lei 13689. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm. 

Acesso em: 12 out. 2020. 
121 PINHEIRO; CAVALCANTE; BRANCO, op. cit. 
122 VALENTE, R. Projeto contra abuso de autoridade atinge métodos contestados da Lava Jato. Folha de São 

Paulo, 2019. Disponivel em: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/08/projeto-contra-abuso-de-
autoridade-atinge-metodos-contestados-da-lava-jato.shtml. Acesso em: 14 out. 2020. 
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Se trata do ocorrido no dia 16 de março de 2016, quando o ex juiz federal 

Sérgio Moro, magistrado responsável por julgar os casos da Lava Jato na 1ª Instância 

em Curitiba, tornou pública a gravação de uma conversa telefônica entre o ex-

presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a então presidente da República Dilma Rousseff, 

ambos do Partido dos Trabalhadores123. Havia ainda diálogos de Lula com 

assessores, aliados e outros políticos124. 

O ato foi repudiado pelo então ministro relator da Lava Jato no Supremo 

Tribunal Federal, Teori Zavascki, o qual classificou a divulgação como indevida e 

anulou tais escutas125. Posteriormente, o próprio Sérgio Moro reconheceu que errou 

ao continuar gravando a conversa dos ex presidentes, pois a escuta se deu fora do 

horário previsto para a interceptação, mas defendeu a divulgação do conteúdo dos 

áudios126. 

As prisões preventivas, que foram amplamente utilizadas na Lava Jato, 

também podem ser restringidas de acordo com a nova lei. Na operação, o ex juiz Moro 

decretou prisões cautelares, que se arrastaram por meses, sem a devida condenação 

criminal. O art. 9º da nova lei prevê detenção de um a quatro anos e multa para o juiz 

que decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as 

hipóteses legais127. 

Preceitua ainda o referido artigo que incorrerá na mesma pena o magistrado 

que, dentro do prazo razoável, deixar de relaxar a prisão manifestamente ilegal, deixar 

de substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou deixar de conceder 

liberdade provisória quando manifestamente cabível128. 

Guilherme de Souza Nucci129, ao tecer comentários sobre o referido artigo, 

defende a nova legislação ao afirmar: 

Qual juiz, em sã consciência, decretaria a prisão preventiva de um réu 
sabendo ser legalmente incabível? Qual magistrado deixaria de 
relaxar uma prisão em flagrante nitidamente ilegal? Qual 

 
123 SHALDERS, 2019.  
124 NUNES, W. Nova lei de abuso de autoridade vai testar marcas da Lava Jato. Folha Press, 2020. Disponivel 

em: https://www.jb.com.br/pais/justica/2020/01/1021334-nova-lei-de-abuso-de-autoridade-vai-testar-marcas-
da-lava-jato.html. Acesso em: 9 out. 2020.  

125 VALENTE, 2019. 
126 SHALDERS, op. cit. 
127 NUNES, op. cit. 
128 BRASIL. Decreto Lei 13689. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm. 

Acesso em: 12 out. 2020. 
129 NUCCI, 2019. 
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desembargador ou ministro deixaria de conceder liminar em ordem de 
habeas corpus quando evidentemente cabível? Em nosso 
entendimento, nenhum membro do Poder Judiciário, agindo dentro 
das suas funções, com boa-fé, padeceria desses males. São 
intangíveis pela nova lei. 

Nesse contexto, pode-se questionar se a Nova Lei de Abuso de Autoridade 

foi editada na época correta, pois realmente pareceu uma resposta do Parlamento à 

Operação Lava Jato. Entretanto em sua essência, se trata de uma lei totalmente 

normal, sem vícios de inconstitucionalidade130.  

Ao partir da premissa que a Nova Lei de Abuso de Autoridade somente 

criminaliza condutas ilegítimas de agentes públicos, os quais excedem os limites dos 

poderes que lhes são conferidos ou então praticam atos com finalidade diversa do 

interesse público, com o dolo específico de prejudicar outrem ou beneficiar si mesmo 

ou a terceiro, não há motivos para temer a nova legislação. A aplicação do referido 

diploma legal não pode ser utilizada como empecilho para o correto exercício da 

função pública131. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
130 NUCCI, 2019. 
131 LIMA,  2020. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A análise detalhada das operações anticorrupção Mãos Limpas e Lava Jato, 

ocorridas em momentos e países diferentes, denota uma semelhança perceptível. 

Ambas se desencadearam em momentos de crise econômica, com o poder nas mãos 

de partidos considerados de esquerda, os quais desenvolveram um ardil esquema 

criminoso para desvio de dinheiro público. O modo de ação dos agentes ligados ao 

combate à corrupção também foi similar nos dois casos, com a recorrente utilização 

dos institutos da prisão preventiva e da delação premiada. 

 Apesar do aparente sucesso das operações, ambas receberam severas 

críticas. Os políticos, que foram os principais alvos das ações, afirmaram que os 

membros das operações extrapolaram os limites das garantias constitucionais e 

supostamente iniciaram um movimento revanchista com o intuito de enfraquecer o 

judiciário, dificultando a persecução penal por meio da edição de leis que afetam o 

desempenho da função jurisdicional. Nesse contexto, sobreveio no Brasil a Lei 13.869 

de 2019, também conhecida como Nova Lei de Abuso de Autoridade. 

O diploma legal surge em meio a uma série de críticas e questionamentos. A 

classe política, que editou a referida lei, afirma que a legislação anterior sobre o 

assunto era falha e defasada, e dessa forma, carecia de atualização. Já os agentes 

ligados ao Poder Judiciário, acreditam que a nova lei é uma forma de coação e 

interfere diretamente no princípio constitucional da separação dos poderes. 

Com base na pesquisa realizada, é possível afirmar com convicção que existe 

uma relação entre a Operação Lava Jato e a Nova Lei de Abuso de Autoridade. Assim 

como aconteceu na Itália, houve uma resposta dos agentes políticos, que utilizaram a 

competência de legislar para se defender dos atos praticados por membros ligados 

ao Poder Judiciário. É inegável que a Lei 13.869/19 foi editada com influência de fatos 

ocorridos na Operação Lava Jato. 

Sob outra ótica, observa-se o elogio à nova legislação. A Lei 4.898/65, que se 

encontra revogada, foi produzida logo após o Golpe Militar de 1964, e, portanto, era 

ultrapassada e apresentava características daquela época. A Nova Lei de Abuso de 

Autoridade é moderna. E assim como qualquer lei do ordenamento jurídico brasileiro 

possui peculiaridades do momento a qual foi editada. Apesar da subjetividade ao tratar 
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o dolo do agente, o novo diploma legal é taxativo ao definir as condutas e as penas 

cominadas, o que proporciona uma dose de segurança jurídica ao agente público no 

desempenho de suas funções. 

É necessário observar na prática qual será a verdadeira finalidade almejada 

pela nova legislação. Caso a mesma seja utilizada para inibir o poder público em 

ações relacionadas ao combate à corrupção, deve ser imediatamente revisada, pois 

seria um retrocesso frente aos avanços recentes obtidos no combate a esse tipo 

criminoso. Por outro lado, se a nova lei for aplicada como sanção ao agente público, 

que extrapola de fato os limites que lhe são conferidos, o objetivo da nova lei será 

alcançado. 

O esforço realizado pela polícia, pelo Ministério Público e pelo Poder 

Judiciário na Operação Lava Jato é digno de aplausos, mas de nada adianta uma aula 

de ética e justiça desses órgãos quando a conscientização política e a mudança 

efetiva de comportamento não partirão somente deles. Deve-se analisar as causas do 

problema, para consistentemente promover as medidas necessárias para reduzir a 

corrupção e os crimes a ela atrelados. 
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