PÁGINA ABERTA

ESPERANÇA NO BRASIL
Com minha experiência como promotor em Nova York, acompanho a Lava-Jato com otimismo.
Agora, falta viabilizar acordos de leniência que punam empresas corruptas, mas não as liquidem
ADAM KAUFMANN*

POR QUASE VINTE ANOS trabalhei como promotor
em Manhattan, participando de grandes casos internacionais sobre corrupção e lavagem de dinheiro. Fui chefe de investigações na promotoria de Nova York e vi empresas, bancos e políticos ser investigados a fundo, em
uma ação que só foi possível graças aos acordos de cooperação internacional.
Ao longo de minha carreira, três casos brasileiros me
marcaram: Paulo Maluf, Banestado e mensalão. Do primeiro, participei ativamente. Obtivemos ordem de prisão
contra o ex-prefeito na Justiça de Nova York sob o argumento de que ele usara bancos nova-iorquinos para guardar os recursos que desviara dos cofres públicos. (Como
consequência, Maluf foi incluído na difusão vermelha da
Interpol.) Já o Banestado me marcou pela complexidade
e por ter sido a primeira vez que ouvi falar no juiz Sergio
Moro. Conhecemo-nos algum tempo depois, e ele sempre demonstrou grande interesse em pensar em alternativas para tornar o sistema jurídico mais eficiente no combate à lavagem de dinheiro. E o mensalão foi um divisor
de águas, por ter estabelecido punições aos envolvidos,
especialmente aos políticos, modificando os parâmetros
de impunidade conhecidos até então.
O que se sabe agora é que todos eles apenas abriram
caminho para o grande caso que estourou em 2014, a
Lava-Jato. Para mim, é incrível constatar quão ampla a
Lava-Jato se tornou. Lembro-me de que, bem antes de a
operação se converter no marco institucional que é hoje,
tive diversas conversas com Moro e com os procuradores,
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em encontros ocasionais. Havia muito debate sobre se o
Brasil deveria adotar a prática de estabelecer acordos de
colaboração premiada e acordos de leniência. Ambas as
alternativas pareciam bastante controversas para juristas
e procuradores brasileiros, mas eram ideias bem estabelecidas no exterior. Nos Estados Unidos, por exemplo, percebemos que a delação premiada era a única maneira de
pegar peixes grandes nos crimes de colarinho-branco. Já
os acordos de leniência eram a única possibilidade de as
empresas envolvidas ganharem sobrevida e continuarem
produzindo para que não houvesse impacto econômico.
A Lei Anticorrupção, de 2013, permitiu que empresas
brasileiras se tornassem passíveis de responsabilidade
penal por corrupção. Isso fez com que elas enxergassem
como prioridade a adesão a um programa de compliance
(conjunto de práticas adotadas por uma empresa para
melhorar a transparência de sua gestão). A Lava-Jato tornou a questão ainda mais emergencial. Antes dela, os pagamentos de propina eram “a regra do jogo”, segundo relatos dos próprios acusados na operação. A corrupção
era descrita pelos envolvidos como o custo de fazer negócios no Brasil — mais ou menos como um imposto informal pago a políticos e partidos. Ou seja, se todo mundo era pago, não havia motivo para andar dentro da lei.
A natureza humana é clara nesse aspecto: as pessoas não
mudam até que a mudança passe a ser do interesse delas.
Nesse cenário, o acordo de leniência surgiu também
como opção para as empresas se tornarem mais transparentes. Por ser um mecanismo novo, pô-lo em prática é difícil. Há procuradores, juízes e a Polícia Federal, todos com as próprias ideias, e há ainda a Controladoria-Geral da União (CGU), que faz parte do Executivo
e é responsável por validar esses acordos. Sempre acreditei que a independência do Judiciário, do Ministério Público e da Polícia Federal é a fortaleza do Brasil. Mas é
necessário coordenação entre essas autoridades e a CGU.
Mesmo nos Estados Unidos, o acordo de leniência não
é uma questão de fácil solução. Trabalhei em casos em
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que havia o envolvimento de procuradores,
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garantia de que a corporação se manterá livre da corOutro ponto importante é ter em mente o objetivo desrupção. Há um caminho penoso até chegar a esse equilíses acordos. É preciso encorajar as empresas para que
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