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Mãos Limpas e 
Lava Jato: a corrupção 
se olha no espelho

 Entre os anos de 1992 e 1994, em Milão, na Itália, foi realizada a maior 
investigação de crimes do colarinho da história daquele país: a denominada 
Operação Mãos Limpas. Confesso que até uns dois anos atrás, não obstante 
já tivesse ouvido falar muito a respeito daquela operação, principalmente 
ao longo da década de 1990, quando o noticiário do que sucedia na Itália 
também repercutia por aqui, nunca havia me debruçado para analisá-la mais 
de perto.

 Participando como ouvinte de alguns recentes eventos acadêmicos 
em terras brasileiras nos anos de 2015 e 2016, já em tempos de Lava Jato, 
acabei presenciando alguns professores de processo penal afirmando em 
suas exposições, em tom alarmista, que a Operação Mãos Limpas italiana 
não teria tido bons resultados. Em alguns casos as análises vendidas ao 
público nestes eventos acadêmicos era de que a Operação Mãos Limpas 
somente teria provocado efeitos negativos na Itália, como a querer dizer que 
melhor seria se ela não tivesse ocorrido. Essa estranha conclusão era usada 
como premissa para análise comparativa da Operação Lava Jato, em curso 
no Brasil e em algumas ocasiões quem assistia à fala de alguns professores 
tinha a impressão de que para eles também teria sido melhor se a Lava 
Jato não tivesse acontecido. Isso tudo, no entanto, me soava como uma 
desconcertante inversão de valores.

 Incomodava-me, sobremaneira, o fato de que naqueles encontros 
e nos discursos dos palestrantes não tivesse aparecido uma frase sequer 
a respeito do amplo problema da corrupção brasileira revelado pelas 

investigações da “Lava Jato”. Ao contrário: no geral as falas não escondiam 
que, nas entrelinhas, por vezes as análises eram no sentido de que melhor 
seria se nada tivesse vindo a tona.

Rodrigo Régnier Chemim Guimarães
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 Estas abordagens me provocaram tal desconforto que por vezes 
elas aparentavam uma forma de velada proteção das estruturas do poder, 

remetendo minha mente à clássica obra de Raymundo Faoro: Os Donos do 
Poder: a formação do patronato político brasileiro. Faoro desnuda como os 

estamentos predatórios da economia do País sempre criaram condições de 
autoproteção capazes de manter em suas mãos o controle da sociedade, 
invariavelmente às custas do povo mais pobre e menos esclarecido. 
Criticava-se a investigação; a plateia composta em sua maioria de jovens 
alunos aplaudia irrefletidamente; e eu me revirava na cadeira, lembrando da 
síntese de Faoro: “As duas partes, a sociedade e o estamento, desconhecidas 
e opostas, convivendo no mesmo país, navegam para portos antípodas: uma 
espera o taumaturgo, que, quando a demagogia o encarna em algum político, 
arranca de seus partidários mesmo o que não têm; a outra permanece e 
dura, no trapézio de seu equilíbrio estável”.

 Não se deveria aplaudir a “Lava Jato”, diziam os professores nestes 
eventos, porque na Itália, passados vinte e tantos anos, a corrupção teria se 
aperfeiçoado e, isso seria debitado ao fato de que as investigações italianas 
teriam sido um “estrondoso fracasso”, só produzindo resultados negativos 
para a população daquele país. Algumas frases de impacto eram lançadas ao 
público em assertivas conclusivas, aproximadamente nos seguintes termos: 
“A história mostra que a operação Mãos Limpas na Itália foi um fracasso!”; 
“Lá muita gente se matou!; Em síntese foi apenas isso que a investigação 
produziu: morte!”. De positivo, diziam alguns, apenas a “satisfação do ego 
dos moralistas investigadores italianos”. Mais risos e aplausos da plateia...

 Cheguei a pensar em fazer intervenções ao final de algumas 
apresentações, apontar um ou dois contrapontos para reflexão conjunta, 
mas, o fato de que até então não havia estudado os detalhes deste famoso 
caso italiano das “Mãos Limpas”, me inibiu. Por evidente, minha ignorância 
me deixava vulnerável e as conclusões negativas apresentadas pelos 
professores haviam sido contundentes. Eles poderiam ter razão quanto ao 
que os italianos haviam experimentado.

 Foi então que resolvi estudar o que sucedeu na Itália nos anos 
1990. Por ter residido na Itália ao longo de um ano quando adolescente, o 
aprendizado da língua me deu condições de buscar informações em diversas 
fontes italianas, o que procurei fazer da forma mais ampla possível, até para 
não me deixar guiar por um diagnóstico parcial. Esforcei-me em promover 
uma autovigilância constante para “suspender meus preconceitos” nessa 

compreensão da realidade italiana, como recomendam os alertas hermeneutas 

do filósofo alemão Hans-Georg Gadamer. Até porque, não obstante as falas 
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daqueles professores tivessem me produzido desconforto, como dito, eles 
poderiam ter razão em relação aos resultados da investigação ocorrida na 
Itália. Para minha surpresa, quanto mais eu me aprofundava no estudo do 
quanto sucedera na Itália das “Mãos Limpas”, mais me deparava com situações 
de incrível e perturbadora semelhança ao que estamos vivendo no Brasil de 
hoje com a “Lava Jato”, seja na forma como a corrupção se desenvolveu lá e 
cá, seja nas fontes preferenciais de desvios de verba nos dois países, seja nos 

modelos de lavagem de dinheiro transnacional, seja no âmbito dos métodos 
de investigação adotados, seja, notadamente, nas reações políticas, jurídicas, 
legislativas e até mesmo naquelas de natureza violenta.

 O resultado desta ampla pesquisa que procurei realizar está no 
livro que ofereço ao público em geral, publicado pela Editora Citadel. Não 
se trata de um livro técnico, não obstante em alguns momentos ingresse em 
discussões jurídicas, mas sempre procurando fazê-lo em linguagem que possa 
ser acessível também ao público leigo. Hoje posso dizer, com segurança, que 
sei porque os italianos não conseguiram reverter o problema da corrupção. 
E a explicação é muito distante do quanto se pregou naquelas palestras.

 No livro estruturei a abordagem do tema em quatro partes. Na 
primeira parte procuro apresentar as nuances que envolvem a corrupção 
italiana e a brasileira, as quais podem ser lidas como dois lados da mesma 
moeda. Ainda que as duas Operações tenham ocorrido em países, épocas 
e realidades diferentes, há muito de parecido no modo de ser do italiano e 

do brasileiro. Analiso tanto o problema que desencadeou a sistematização 
de um modo de agir corrupto dos partidos políticos italianos e brasileiros, 
relacionado ao financiamento de campanhas políticas lá e cá, a ponto 
da corrupção se tornar quase naturalizada em negócios envolvendo as 
companhias petrolíferas italiana e brasileira, e nos contratos firmados com 
grandes empreiteiras nos dois países. Nesta primeira parte ainda há um 
destaque para a complexidade da criminalidade italiana, envolvendo Máfia, 
Maçonaria, Vaticano, partidos políticos e corruptos em geral o que ainda 
não guarda similitude com a realidade brasileira. Destaco, por fim, que as 
fraudes praticadas em detrimento dos cofres públicos poderiam ter vindo 
à tona muito antes, tanto na Itália quanto no Brasil, não fosse a liberdade 
interpretativa que orienta a jurisprudência nos dois países que acabou 
inviabilizando investigações de vulto.

 Na segunda parte trato dos detalhes das duas operações. Explico 
a origem das denominações e como ambas se iniciaram a partir de casos 
menores e foram avançando a partir das colaborações premiadas, fruto, 
em boa medida, de uma mescla de prisões cautelares com a sensação 
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de abandono e vergonha que contaminou os que eram envolvidos nos 
escândalos divulgados pela mídia. Aponto o papel da mídia na eleição dos 
“herois” dos dois casos, destacando que, se no início havia amplo apoio 
popular, com o passar dos meses os investigados mais poderosos, tanto na 
Itália quanto no Brasil, foram organizando reações e narrativas vitimizantes 
como forma de procurar neutralizar os efeitos das notícias do quanto se 
produzia nas investigações. Lá e aqui operou-se uma polarização apaixonada, 
afastando defensores e opositores das investigações, numa espécie de “ame 
ou odeie” que pode ser compreendido em grande parte como fruto de 
cegueiras ideológicas de lado a lado.

 Na terceira parte detalho como se deram as diversas reações tanto 
na Mãos Limpas, quanto na Lava Jato. E aqui mais uma vez a coincidência de 
teses jurídicas, discursos políticos e modos de reagir são surpreendentes nos 
dois casos. A nota diferente é que na Itália se verificaram muitos suicídios de 
investigados e, no Brasil da Lava Jato, até o presente somente tivemos notícia 
de dois casos de tentativa de suicídio. Esclareço, porém, que alguns daqueles 
anunciados “suicídios” na Itália, notadamente os casos que envolvem três 
diretores da estatal petrolífera italiana Eni, encontrados mortos na véspera 

ou no mesmo dia em que deveriam prestar declarações ao Ministério 
Público italiano, apresentam provas e circunstâncias que permitem acreditar 
mais em homicídios camuflados do que para suicídios. Abordo também 
as reações políticas, jurídicas, legislativas e violentas no contexto da Mãos 
Limpas, explicitando seus detalhes e mostrando como as mesmas ideias e 
argumentos se repetem, em boa medida, até mesmo nas frases e slogans de 

ataque à Lava Jato. Discursos na linha de que os políticos teriam sido vítimas de 
“golpes pós-modernos”, de “ditadura do judiciário” ou que tudo não passava 
de uma pretensão de “criminalização da política”, foram repetidamente 
utilizados tanto na Itália dos anos 1990, quanto o são agora por aqui. Nesta 
parte ainda detalho passo a passo as inúmeras alterações legislativas que os 
italianos promoveram para neutralizar os efeitos das investigações. Desde 
anistias, passando por descriminalização de condutas, diminuição de prazos 
prescricionais até uma série de outras pretensões que visavam desvincular o 
Ministério Público italiano da magistratura restringindo sua autonomia.

 Na quarta e última parte do livro procuro traçar os diagnósticos que 
pretendem explicar tudo o que sucedeu na Itália e o que vem sucedendo 
por aqui. Ingresso na discussão de alguns pontos polêmicos do atuar das 
autoridades na Lava Jato, procurando me afastar de análises apaixonadas 
ou que se vinculam a “lugares de fala” próprios de quem defende um lado. 
Insisto, aqui, na necessidade de se suspender pré-conceitos na interpretação 
do que vem acontecendo, o que nem sempre alguns analistas conseguem 
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fazer. Aponto, portanto, acertos e equívocos em alguns momentos delicados 
das investigações na Lava Jato, usando, quando coincidente, o parâmetro 
de comparação com as teses igualmente adotadas na Mãos Limpas. Sigo 
revelando que o amplo esforço do legislador italiano em produzir leis que 
abonaram as práticas de corrupção, provocou um “efeito fênix”, com os 
envolvidos nas investigações dos anos 1990 retornando ao mundo do crime 
do colarinho branco nos anos 2015. Procuro uma explicação para o problema 
da corrupção à luz da psiquê do ser humano e, numa leitura freudiana, explico 
a dificuldade do homem se conter numa sociedade de valores múltiplos 
como a nossa, alertando para a importância de se conter o gozo consumista 
e de se melhorar a legislação penal no âmbito de crimes elitizados como os 
que se vê nos dois casos analisados.

 Arriscando prognósticos do que nos espera, destaco a importância 
de melhorar os índices de confiança da população nos políticos e na política, 
o que está ligado umbilicalmente com a qualidade e a própria manutenção 
da democracia brasileira.

 Por fim, alerto para o risco que se corre hoje no Brasil ao não se 
observar o que os italianos experimentaram principalmente quando o 
interesse da mídia e da população arrefeceu. Foi neste contexto que os 
políticos italianos tiveram clima para promover amplas alterações legislativas 
que fazem com que hoje a desesperança norteie os italianos quando se fala 
em punir desvios de comportamento no trato da coisa pública. Aí reside o 

maior perigo. Se hoje por estamos vivendo um momento único na história 
do país no que diz respeito à probabilidade de punir atores corruptos que 
há décadas lesam os cofres públicos em montantes elevadíssimos, não há 

como desconsiderar o elevadíssimo risco de nos depararmos com mudanças 

legislativas que hoje já pululam no Congresso Nacional. Se os parlamentares 
ainda parecem um pouco acuados ou envergonhados de algumas propostas, 
receosos da reação popular, um descuido da população brasileira com o 

que os parlamentares possam promover em termos de mudança legislativa 
poderá provocar, amanhã ou depois, o lamento da perda de oportunidade de 

consolidar essa nova perspectiva de responsabilização dos donos do poder. 
A lição que a experiência italiana nos lega deve servir de norte não apenas 
para impedir retrocessos na responsabilização de atores corruptos, mas 
para promover os necessários avanços legislativos, com novas ferramentas 
de controle do dinheiro público, que possam colocar o Brasil ao lado dos 
países com elevados índices de confiança da população na democracia. 
Do contrário, daqui a vinte e cinco anos viveremos num país tão ou mais 
corrupto quanto este que se nos apresenta hoje. As futuras gerações de 
brasileiros não merecem esse destino.




