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OpiniãO
Demonização da Lava Jato, 

endosso à corrupção  
e à impunidade

Nunca foi tão 
oportuna a frase de 
Millôr Fernandes 
(1923-2012), segundo 
a qual “o Brasil é o 
único país em que os 
ratos conseguem botar 
a culpa no queijo”.

Até 2018, a sociedade 
brasileira aplaudia a 
Operação Lava Jato, a 

maior investigação da história 
do país contra a corrupção. O 
resultado, que desvendou um 
bilionário esquema de desvio 
de recursos na Petrobras, na 
Eletrobrás e outras estatais, 
levou à cadeia alguns dos 
maiores empresários, ex-mi-
nistros, publicitários e até um 
ex-presidente da República, 
e era aplaudido por cidadãos 
de todas as camadas sociais 
e por grande parte da mídia 
nacional. 

Havia a sensação generali-
zada de que o país finalmente 
dava um passo gigantesco 
em direção da retomada da 
moralidade pública, com 
repercussão internacional.

Em pouquíssimo tempo, 
entretanto, a antes endeu-
sada operação foi sendo 
demonizada. 

Defensores e partidários 
dos réus buscaram argu-
mentos nas decisões do STF, 
a mesma corte que havia 
homologado as dezenas de 
delações premiadas nas quais 
foram apresentadas provas 
do gigantesco esquema de 
corrupção, reconhecendo 
– depois de mais de cinco 
anos – que a Vara Federal 
de Curitiba não tinha compe-
tência para atuar em grande 
parte dos casos, além de 
mudar o entendimento sobre 
a possibilidade de prisão após 
sentença condenatória em 
segunda instância. 

Decisões colegiadas que 
não podem mais ser ques-
tionadas e precisam ser res-
peitadas. Com isso, muitas 
sentenças foram anuladas e 
os processos voltaram à fase 
inicial. Réus foram soltos e 
desde então vigora a falsa 
narrativa de que todos aca-
baram inocentados quando, 
na verdade, permanecem 
denunciados e ainda respon-
dem aos mesmos processos, 
podendo ou não sofrer nova 
condenação mais adiante.

Questões processuais à 
parte, a prova de que o esque-
ma corrupto existiu está nos 
R$ 4,3 bilhões já devolvidos 
aos cofres públicos, nos R$ 
2,1 bilhões arrecadados em 
multas aplicadas nos acordos 
de delação premiada e nos R$ 
12,57 bilhões (cerca de R$ 
15 bilhões hoje, em valores 
corrigidos) de multas aplica-
das nos acordos de leniência 
firmados com as empresas 
que admitiram participação 
na engrenagem criminosa na 
Petrobras, onde o rombo foi 
de R$ 6,2 bilhões, segundo 
relatório financeiro de abril 
de 2015. 

Também foram firmados 
acordos de leniência no va-
lor total de R$ 262 milhões 
com empresas envolvidas 
em corrupção na Eletrobras. 
Exemplos não faltam. Como 
se fosse possível o desvio 
de um volume de dinheiro 
desta magnitude sem que 
houvessem agentes pú-
blicos corruptos, criou-se 
uma versão que criminaliza 

quem, no exercício de suas 
funções, investigou e puniu 
os responsáveis. 

Condenou-se toda a Ope-
ração Lava Jato e as provas 
da corrupção foram jogadas 
na vala do esquecimento, 
tal qual a falha de memória 
diagnosticada como sequela 
da Covid 19 em boa parte dos 
que se contaminaram.  É um 
exagero absurdo creditar as 
condenações da Lava Jata a 
interesses de um magistrado, 
ainda que posteriormente o 
algoz processual de muitos 
agentes públicos, o então 
juiz Sérgio Moro, tenha op-
tado por deixar a toga para 
ingressar na política. Eventu-
ais excessos devem e foram 
corrigidos. 

Entretanto, a inversão de 
papéis entre quem investigou 
ou sentenciou e aqueles que 
foram acusados interessa 
somente a quem deseja con-
fundir a opinião pública para 
desmerecer uma operação 
responsável por desnudar 
como a corrupção sugava os 
cofres da maior estatal bra-
sileira e enriquecia agentes 
públicos. 

Uma situação tão esdrúxula 
que permitiu a um réu da 
Lava Jato, um ex-presidente 
da República, após ter cum-
prido dois anos de prisão, 
candidatar-se novamente ao 
principal cargo da República, 
apesar de ainda responder a 
processos envolvendo casos 
de corrupção. Ou seja, se 
vencer as eleições, ele retor-
nará justamente ao cargo que 
ocupou em parte do período 
em que se materializou o 
escândalo. Ou, se não for 
beneficiado pela prescrição, 
ser julgado, condenado e 
novamente preso durante o 
novo mandato, em péssimo 
exemplo para as novas ge-
rações.

Situações como essa tra-
zem descrédito ao Judiciário 
e alimentam a sensação de 
impunidade que permeia a 
sociedade brasileira, cada 
vez mais descrente nas 
instituições. Por isso o país 
clama por medidas imedia-
tas e definitivas, capazes 
de mudar o rumo da nação. 
Dentre elas: a drástica redu-
ção do foro privilegiado, a 
possibilidade de prisão em 
segunda instância, o fim da 
prescrição em crimes contra 
a administração pública e, 
ainda, o fim da gratuidade 
do Horário Eleitoral, diante 
da gigantesca generosidade 
dos recursos destinados aos 
Fundos Eleitoral e Partidário.

São medidas necessárias 
e urgentes para o efetivo 
enfrentamento do mal da 
corrupção que já custa ao 
Brasil mais de R$ 200 bilhões 
por ano, segundo reconhece 
a ONU. Uma realidade que 
freia nosso desenvolvimento 
e cresce como erva daninha 
regada pela imoralidade. 
Não à toa, pesquisa Data-
folha divulgada no final de 
março releva que 53% dos 
entrevistados acreditam que 
a corrupção vai aumentar no 
país. Portanto, o combate a 
essa prática exige avanços, 
nunca retrocessos.

 
(*) - É engenheiro com especialização 

nas áreas de macroeconomia, 
administração de empresas e 

finanças, empresário,  
ex-vice-governador do Amazonas  

(1999-2002). É autor do livro “Brasil, 
um país à deriva”.

Samuel Hanan (*)

Especialista em Compliance: o rigor 
de um profissional que deve fazer 

parte do nosso cotidiano
Há profissões com amplo histórico e que são de conhecimento da grande maioria da população. É 
incomum, por exemplo, ter a necessidade de explicar o que faz um motorista, um policial ou um 
professor. As pessoas sabem o que estes profissionais fazem e quando procurá-los. 
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E na hora que é preciso buscar 
um especialista para combater 
a corrupção, para proteger as 

organizações de fraudes e ilícitos, para 
lutar contra o assédio e a discrimina-
ção e para promover uma cultura de 
integridade? Nestes casos, é necessário 
buscar um especialista de Compliance. 
O nome vem do verbo em inglês “to 
comply”, que significa estar de acordo 
com as leis, regulamentações e políticas 
da organização. Mas o papel do Com-
pliance deve ir e vai além.

Esse especialista tem um papel 
muito importante e, curiosamente, 
recebe pouca atenção por parte de 
decisores, influenciadores, políticos e 
da população em geral. Mas, quando 
há falta de atuação desse profissional, 
os impactos são visíveis. O paciente 
que morre porque não tem médico 
ou remédio, a criança que passa fome 
porque não tem merenda ou o cidadão 
que é vítima de um assalto porque falta 
iluminação e de policiamento são todos 
vítimas da corrupção. Da mesma for-
ma, é vítima o profissional que perde 
o emprego porque a empresa precisou 
pagar multas por ter feito algo errado 
ou por ter sofrido uma fraude.

Analisando de maneira mais ampla, 
não há como falar em gerar empregos, 

oferecer saúde, educação, moradia, se-
gurança e outras necessidades básicas 
sem o Compliance. Não há empresa que 
perenize os seus negócios e os seus 
lucros sem atuar com ética e confor-
midade. Não se combate a corrupção 
e as falcatruas sem o Compliance. É 
importante desconfiar dos que querem 
passar a imagem de honestos e corre-
tos, mas não se preocupam com este 
quesito e não defendem a fiscalização, o 
controle e a transparência, ou seja, não 
agem contra o conflito de interesses e 
os favorecimentos indevidos.

Seja no âmbito público, privado ou 
terceiro setor, o profissional de Com-
pliance prova o seu valor ao proteger a 
reputação das organizações e ao evitar, 
ou minimizar, impactos de sanções e 
danos por meio da estruturação e ges-
tão de um Programa de Compliance (ou 
de Integridade). Mas, para funcionar e 
ser efetivo, é fundamental ter o apoio 
autêntico da alta liderança, os recursos 
necessários e a participação de todo 
público envolvido e impactado. 

A atuação do profissional de Com-
pliance deve ser vista em vários âmbitos 
de nossa sociedade, como nas empresas 
que atuamos, nas instituições de ensi-
no, nas organizações nas quais consu-
mimos os bens e serviços, em nosso 
time de futebol de coração, no partido 
político que votamos e nos locais que 
frequentamos. Você sabe se nessas 
instituições, a ética e o Compliance se 
fazem presentes? É importante obser-
var para que saibamos quais caminhos 
percorremos com as nossas escolhas: 
de conivência com ações incorretas ou 
de apoio às iniciativas de Compliance 
para que elas cresçam e se fortaleçam, 
ajudando a criar um futuro mais justo 
e íntegro que tanto almejamos.

(*) É diretor de Compliance & Sustentabilidade na 
ICTS Protiviti, empresa especializada em soluções 
para gestão de riscos, compliance, ESG, auditoria 
interna, investigação e proteção e privacidade de 

dados, e professor da FIA.

News@TI
par. Com 12 horas de conteúdo gravado, mentorias e workshops ao vivo, 
o Prep Pós reúne todo o conhecimento necessário para desmistificar o 
processo de aplicação de um curso de pós-graduação no exterior. São 
abordados pontos como: possibilidades de bolsas, dicas de redução 
de custos de candidatura, estrutura dos testes de idiomas, cartas de 
recomendação e marketing pessoal.

70 vagas abertas

@A Ethimos, um dos maiores escritórios da XP Investimentos, está 
com 70 vagas abertas de emprego em São Paulo e cidades do in-

terior. Os interessados devem cadastrar o currículo neste site: https://
materiais.grupoethimos.com.br/assessordeinvestimento-inscricao. 
A abertura do processo seletivo faz parte do plano de expansão da 
empresa e têm como objetivo captar tanto profissionais que já atuam 
no mercado financeiro quanto os que, ainda querem começar, mas não 
têm suporte. Vale ressaltar que a Ethimos já atua há 13 anos no mer-
cado e é referência em assessoria financeira e gestão de patrimônios, 
gerenciando R$ 3,5 bilhões de mais de 6 mil clientes.

Vivo abre 170 vagas exclusivas para 
profissionais com deficiência

@Reforçando seu compromisso com a diversidade e a inclusão, a 
Vivo abre 170 vagas exclusivas para pessoas com deficiência nas 

lojas e áreas administrativas da companhia. As oportunidades, que 
serão preenchidas ao longo do ano, são para os cargos de Consultor e 
Analista de Marketing em 18 cidades: São Paulo (SP), Ribeirão Preto 
(SP), São José do Rio Preto (SP), Rio de Janeiro (RJ), Vitória (ES), 
Florianópolis (SC), Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), Belo Horizonte 
(MG), Uberlândia (MG), Brasília (DF), Goiânia (GO), Manaus (AM), 
Belém (PA), São Luís (MA), Salvador (BA), Recife (PE), Aracaju (SE). 
No dia 26 de abril, a empresa promoverá uma feira online para esclarecer 
dúvidas sobre as atribuições das atividades. Os interessados precisam 
se inscrever pelo link https://forms.office.com/pages/responsepage.
aspx?id=DmBElwQ-Lkm6oSXsJFxvEM0WT95Yzn9EsWtNVrLtok1U-
M1AzN1lSSUlMWURGODVRR0M5RkxXVUo4Qy4u.

BTG Pactual oferece 400 vagas de emprego

@O BTG Pactual (BPAC11), maior banco de investimentos da 
América Latina, está com vagas abertas, remotas e presenciais, 

para profissionais de diversas áreas. São mais de 400 posições a se-
rem preenchidas, sendo 163 em tecnologia. As demais vagas estão 
distribuídas entre as áreas de varejo (B2C e banco transacional), B2B, 
compliance, marketing e outras. O foco é atrair talentos dispostos a 
participar do processo de digitalização do mercado financeiro brasileiro, 
explica Eduardo Besser, sócio do BTG Pactual e responsável pela área 
de recrutamento e seleção do banco. “Buscamos profissionais que 
combinem a parte técnica com motivação, dedicação e vontade de 
fazer parte da transformação do mercado financeiro brasileiro em um 
ambiente empreendedor e meritocrático. Esta busca de talentos não 
se limita ao eixo Rio-São Paulo. Atualmente, também temos posições 
remotas e em nossos escritórios regionais”, afirma Besser.

Tallos, Startup cearense de tecnologia, está com 
vagas na área de TI exclusiva para mulheres

@A Tallos, startup cearense de tecnologia, está com vagas de em-
prego em aberto para Trainees de Desenvolvimento. O grande 

diferencial dessa seleção é que os três postos de trabalho são exclusi-
vos para mulheres. É isso mesmo! As profissionais deverão atuar com 
desenvolvimento de sistemas, manutenção de software e linguagem 
de programação. As interessadas devem se inscrever na plataforma 
Sólides, no link https://tallostecnologia.solides.jobs/vacancies/137204 
ou enviar o currículo para o e-mail recrutamento@tallos.com.br até 
o dia 14 de abril.

Sofist promove a qualidade de software para 
seus clientes

@A Sofist (www.sofist.com.br), consultoria ultra especializada em 
qualidade de software, que por meio de suas soluções ajuda seus 

clientes a prevenirem e reduzirem problemas em produtos digitais, 
retorna ao VTEX DAY, que acontece nos dias 12 e 13 de abril, no 
São Paulo Expo, em um cenário diferente em relação à última vez 
que participou do evento presencial há três anos. As compras pela 
internet foram uma necessidade imposta pela pandemia e atraíram 
novos consumidores, que não tinham esse hábito e devem permanecer 
fazendo compras pelo e-commerce. Segundo dados da Ebit/Nielsen, 
o setor cresceu 41% em 2020 e 26% em 2021 e deve faturar este ano, 
de acordo com estimativas da consultoria, R$125 bilhões.

Softtek está com mais de 70 vagas abertas 
para profissionais de TI no Brasil 

@A Softtek, uma das maiores empresas latino-americanas de TI 
do mundo, está com vagas abertas a profissionais da área de tec-

nologia no Brasil. No momento, há mais de 70 oportunidades efetivas 
sendo oferecidas pela multinacional mexicana para diversos cargos. 
Entre eles, analistas, desenvolvedores, arquitetos e consultores, espe-
cializados em diferentes tecnologias (Java, .net, Middleware, Android, 
Magento, Mulesoft e módulos SAP). A maioria das vagas está sendo 
oferecida em jornada remota. Mas vale ressaltar que a empresa conta 
com escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza, e dispõe de 
uma ampla base de atendimento em todo o Brasil, tendo colaboradores 
instalados nas cidades de Goiânia, Belo Horizonte e Porto Alegre, e no 
estado da Bahia (https://app.jobcast.net/mobile/29502/jobs).

Webinar sobre virtualização de storage

@A TD SYNNEX, distribuidora líder global e agregadora de soluções 
para o ecossistema de TI, promove no dia 14 de abril, às 10 horas, 

webinar sobre Virtualização de Storage. Em conjunto com a Hitachi, 
uma das líderes de mercado em armazenamento de TI, o encontro des-
tacará os muitos benefícios, como flexibilidade e agilidade, presentes na 
adoção desta tecnologia pelos ambientes de TI. A solução permite que 
todos os storages de um ambiente trabalhem como se fossem um único 
equipamento, promovendo a integração entres storages de diferentes 
fabricantes, viabilizando ainda a migração de dados e entregando um 
gerenciamento centralizado. A apresentação será feita por Manassés 
Carmo, master solutions consultant na Hitachi. Na oportunidade ele 
abordará como a solução trata dados estruturados (banco de dados) e 
não estruturados (imagens, redes sociais), virtualizando storages de vários 
fabricantes em um único armazenamento gerenciado pela plataforma 
virtual storage, desenvolvida pela Hitachi. As inscrições são gratuitas e 
devem ser feitas antecipadamente no link https://bit.ly/3jl7mwY.

Curso gratuito tem foco em aumentar 
participação de jovens pretos, pardos e de 
baixa renda em cursos de pós-graduação no 
exterior

@A Fundação Estudar e a Fundação Lemann se uniram para lançar 
o Prep Pós-Graduação, o primeiro curso online e gratuito que 

prepara jovens que sonham em fazer uma pós-graduação em outro 
país, mas não sabem por onde começar. A iniciativa tem como objetivo 
ampliar o acesso dos brasileiros à educação no  exterior, especialmente 
entre jovens pretos, pardos e de baixa renda. O curso estará no ar 
em 12 abril, mas os interessados já podem efetuar a pré-inscrição 
por aqui no link https://materiais.estudarfora.org.br/curso-prep-pos-
-graduacao/?utm_source=PR&origem=PR&utm_medium=referral&
meio=referral&utm_campaign=div-prep-pos&campanha=div-prep-
-pos&referral=PR-referral-div-prep-pos. Qualquer pessoa pode partici-

ricardosouza@netjen.com.br

Jefferson Kiyohara


