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1. Carta aos Delegados 

Delegades, 

 

A América Latina passa por um dos momentos de maior instabilidade política de sua              

história. Um escândalo de corrupção abalou a fé dos latino-americanos em suas instituições             

políticas e sua classe política, iniciando uma série de revoltas populares por todo o continente,               

o que abriu portas para a derrubada de governos democraticamente eleitos, por meios legais              

ou não, e à subida de populistas aos postos mais altos dos executivos nacionais por todo o                 

continente. 

Parte dessa instabilidade tem nome: Odebrecht. Uma empreiteira brasileira que          

conseguiu deixar um continente de joelhos, mandando e desmandando nas Repúblicas,           

tomando do povo o papel de soberana nos sistemas políticos nacionais. Olhar para o              

gigantesco esquema transnacional de corrupção é de chocar todo cidadão que tem apreço pela              

democracia, e isso talvez tenha sido o que fez o povo latino-americano deixar de confiar nas                

instituições políticas. A desconfiança institucional é algo muito perigoso em um continente            

tão marcado por golpes militares em toda sua história. 

É dever da Organização dos Estados Americanos, entender o esquema de corrupção            

para que possamos buscar soluções e caminhos para uma américa livre do fantasma da              

corrupção, o que geraria um fortalecimento do sistema democrático. O fortalecimento da            

democracia é uma dos deveres da Organização dos Estados Americanos, é um dos deveres de               

cada cidadão. 

Esperamos vê-los tão animados como nós estamos para as discussões que irão se             

desenrolar, entendemos que estas possam ser complexas, visto o tamanho do esquema de             

corrupção, porém, vemos em cada um de vocês mentes geniais, que vão destrinchar e chegar a                

uma solução para esse problema. 

 

Abraços, 
Cristina Shah, 

Stella Cambeche, 
Matheus Muros, 

Mauro Costa, 
Igor Barreto 
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2. A Organização dos Estados Americanos 

A Organização dos Estados Americanos (OEA) é uma organização internacional, considerado           

o organismo regional mais antigo em todo o mundo (OEA, 2019). A OEA surgiu a partir da                 

Primeira Conferência Americana em 1889 e da União Pan-americana em 1910. Estes eventos             

entre alguns países das Américas possibilitou a criação de um ambiente propício para ações              

cooperativas entre esses Estados. Quase cinquenta anos após a primeira conferência, a OEA             

atual foi fundada, no ano de 1948 quando ocorreu a assinatura da Carta da OEA em Bogotá,                 

capital da Colômbia. Na Carta os Estados membros estabelecem o propósito da organização.             

Seriam estes: 

a) Garantir a paz e a segurança continentais; 

b) Promover e consolidar a democracia representativa, respeitado o princípio          

da não-intervenção; 

c) Prevenir as possíveis causas de dificuldades e assegurar a solução pacífica            

das controvérsias que surjam entre seus membros; 

d) Organizar a ação solidária destes em caso de agressão; 

e) Procurar a solução dos problemas políticos, jurídicos e econômicos que           

surgirem entre os Estados membros; 

f) Promover, por meio da ação cooperativa, seu desenvolvimento econômico,          

social e cultural; 

g) Erradicar a pobreza crítica, que constitui um obstáculo ao pleno           

desenvolvimento democrático dos povos do Hemisfério; e 

h) Alcançar uma efetiva limitação de armamentos convencionais que permita          

dedicar a maior soma de recursos ao desenvolvimento econômico-social dos          

Estados membros.  1

A Carta assinada por vinte e um países, entre eles Estados Unidos e Brasil, foi               

ratificada em 1951, passando assim a fazer valer em todos os territórios assinantes. Desde              

1948 houve a criação de quatro emendas, sendo a última feita em 1993. A sede da OEA está                  

localizada em Washington D.C. Além da sede, cada membro possui um escritório da OEA em               

seu país. 

1  Trecho retirado da Carta da OEA de 1948. 
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A organização é utilizada como um mecanismo de cooperação de todos os países do              

continente americano para a promoção e defesa da paz, promoção dos valores democráticos e              

possíveis ações de segurança coletiva em caso de agressão à um Estado-membro assinante da              

Carta da OEA. Portanto, os quatro pilares da Carta são: democracia, direitos humanos,             

segurança e desenvolvimento que são sustentados por meio de diálogos políticos, métodos de             

cooperação e instrumentos políticos (OEA). 

A OEA possui trinta e cinco Estados membros em seu escopo, s, além de sessenta e                

nove Estados e a União Europeia em caráter de observadores (ITAMARATY). A instancia             

principal da organização é Assembleia Geral (AG-OEA) que tem sessões anuais com a             

presença de representantes de todos os Estados-membros (ITAMARATY). Em questões          

urgentes de interesse dos Estados americanos também é possível realizar Reuniões de            

Consultas com os Ministros das Relações Exteriores dos Estados-membros. 

3. Corrupção 

3.1. O que é 

De um modo geral, corrupção pode ser definida como "o abuso do poder confiado para ganho                

privado". A corrupção pode ser classificada como grande, pequena e política, dependendo            

das quantias de dinheiro perdidas e do setor onde ocorre. 

A grande corrupção consiste em atos cometidos em um alto nível de governo que              

distorcem as políticas ou o funcionamento central do Estado, permitindo que os líderes se              

beneficiem às custas do bem público. A pequena corrupção se refere ao abuso cotidiano do               

poder confiado por funcionários públicos de baixo e médio escalão em suas interações com              

cidadãos comuns, que muitas vezes tentam acessar produtos ou serviços básicos em lugares             

como hospitais, escolas, departamentos de polícia e outras agências. 

A corrupção política é uma manipulação de políticas, instituições e regras de             

procedimento na alocação de recursos e financiamento por tomadores de decisões políticas,            

que abusam de sua posição para sustentar seu poder, status e riqueza. 
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3.1.1. Os países mais corruptos 

Segundo o Índice de Percepção de Corrupção da Transparency International, publicado           

anualmente desde 1995, a média global de corrupção no mundo em 2018 foi de 43 em uma                 

escala de 0 (altamente corrupto) a 100 (altamente transparente) – sendo que a nota máxima               

atribuída foi 90 e a mínima, 10. Isso indica a condição endêmica da corrupção nos setores                

públicos de todas as regiões do mundo. 

 

Os 5 países mais transparentes são: 

● 1º lugar está a Dinamarca (88) 

● 2º lugar está a Nova Zelândia (87) 

● 3º lugar estão empatadas a Finlândia (85), Singapura (85) a Suécia (85) e a Suíça (85). 

● Nas Américas, quem lidera o ranking é o Canadá (82), seguido dos Estados Unidos              

(74), do Uruguai (71), das Bahamas (66) e do Chile (66). 

 

Os 5 países mais corruptos são, em ordem decrescente: 

● A Coreia do Norte (14); 

● O Iêmen (14); 

● O Sudão do Sul (13); 

● A Síria (13); 

● A Somália (10) – o mais corrupto; 

● Nas Américas, quem ocupa o pior lugar no ranking é a Venezuela (18), seguida do               

Haiti (20) e da Nicarágua (25). 

 

O Brasil encontra-se em 105º lugar dentre os 176 países analisados, com a pontuação 35,               

abaixo dos seus 37 pontos em 2017. Porém, críticas devem ser feitas acerca do uso de tais                 

índices para mensurar corrupção, como nos é bem lembrado por Golden (2008), em seu              

seminal artigo sobre corrupção 
“os dados que usamos para pensar sobre       
corrupção entre nações não são baseados em uma        
contagem dos funcionários públicos que praticam      
comportamentos ilegais, nem mesmo numa     
contagem [...] da suscetibilidade destes em      
praticar tráfico de influência.” 
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Muito pelo contrário, eles refletem percepções de corrupção de um estrangeiro acerca de um              

país. O que cria um problema muito grande, o viés desses índices. Estes incorporam um viés                

ao incluir percepções de um estrangeiro acerca do quão ele acredita que se defrontará com               

práticas corruptas, como ter de pagar propina para obter uma licença, uma autorização, ou              

similares (Golden, 2008, p. 3). 

3.2. Impactos econômicos da corrupção 

 

Economias que são afligidas por um alto nível de corrupção - que envolve o uso indevido do                  

poder na forma de dinheiro ou autoridade para alcançar certas metas de formas ilegais,              

desonestas ou injustas - não são capazes de prosperar tão completamente quanto aquelas com              

um baixo nível de corrupção. Economias corrompidas não são capazes de funcionar            

adequadamente porque a corrupção impede que as leis naturais da economia funcionem            

livremente. Como resultado, a corrupção nas operações políticas e econômicas de uma nação             

faz com que toda a sociedade sofra. 

 

O mapa abaixo ilustra os diferentes níveis de percepção de corrupção em 2016 em              

diferentes países. As cores mais escuras representam níveis mais altos de percepção de             

corrupção e cores mais claras representam níveis mais baixos. Com base nesse mapa, vemos              

as regiões com economias desenvolvidas - América do Norte, Europa Ocidental e Austrália -              

com baixos níveis de corrupção. Em contraste, uma alta percepção de corrupção é relatada              

em quase todos os países com economias emergentes. 

 

3.2.1. Consequências 

 

3.2.1.1 Altos preços, baixa qualidade 

A corrupção no sentido de como negócios são feitos, contratos são adjudicados ou as              

operações econômicas são conduzidas, leva a monopólios ou oligopólios na economia. Os            

empresários que podem usar suas conexões ou dinheiro para subornar funcionários do            

governo, podem manipular políticas e mecanismos de mercado, para garantir que sejam o             

único fornecedor de bens ou serviços no mercado. Os monopolistas, como não precisam             
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competir com fornecedores alternativos, tendem a manter seus preços altos e não são             

obrigados a melhorar a qualidade dos bens ou serviços que fornecem pelas forças do mercado               

que estariam em operação se tivessem uma concorrência significativa. 

 

3.2.1.2. Recursos menos eficientemente alocados 

Na melhor prática, as empresas escolhem seus fornecedores por meio de processos de             

licitação (pedidos de licitação ou solicitações de proposta), que servem como mecanismos            

para permitir a seleção de fornecedores que oferecem a melhor combinação de preço e              

qualidade. Isso garante a alocação eficiente de recursos. Em economias corrompidas, as            

empresas que, de outra forma, não estariam qualificadas para ganhar as propostas, são             

frequentemente premiadas com projetos como resultado de propostas injustas ou ilegais (por            

exemplo, propostas que envolvem propinas). 

Isso resulta em gastos excessivos na execução de projetos e projetos abaixo do padrão              

ou com falha, levando à ineficiência geral no uso de recursos. Os contratos públicos são               

talvez os mais vulneráveis a fraudes e corrupção devido ao grande tamanho dos fluxos              

financeiros envolvidos. Estima-se que, na maioria dos países, os contratos públicos           

constituam entre 15% e 30% do produto interno bruto (PIB). 

 

3.2.1.3. Distribuição desigual da riqueza 

As economias corrompidas são caracterizadas por uma classe média         

desproporcionalmente pequena e uma divergência significativa entre os padrões de vida da            

classe alta e da classe baixa. Como a maior parte da capital do país está agregada nas mãos de                   

oligarcas ou pessoas que apóiam funcionários públicos corrompidos, a maior parte da riqueza             

criada também flui para esses indivíduos. As pequenas empresas não são amplamente            

difundidas e geralmente são desencorajadas porque enfrentam concorrência desleal e pressões           

ilegais por grandes empresas que estão ligadas a funcionários do governo. 

Um bom exemplo está nas companhias de mineração, petróleo e gás - amplamente             

conhecidos como indústrias extrativas - que inevitavelmente acabam com um problema de            

corrupção devido à natureza dos negócios. As empresas de extração buscam em todo o              

mundo depósitos valiosos de recursos para desenterrar e vender. Para fazer isso, eles             

precisam obter as permissões para realizar sua pesquisa e depois garantir os direitos de              

desenterrar o depósito. Isso significa que existem vários funcionários nos níveis nacional,            
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regional e local que podem tornar a obtenção de um depósito mais ou menos difícil - criando                 

um problema de agente principal. Nesse caso, a empresa de extração pode optar por pagar               

subornos para acessar o depósito. 

Dependendo do depósito, os subornos provavelmente são uma fração dos lucros que a             

empresa espera obter, por isso faz sentido econômico. Os funcionários geralmente têm a             

tarefa de cuidar do bem público e garantir que o depósito seja extraído de uma maneira                

ambiental e economicamente responsável; portanto, o suborno também pode ser usado para            

convencê-los a olhar para o outro lado durante o processo de extração. Isso significa que o                

público em geral não obtém um valor real da exploração da riqueza mineral e fica com perdas                 

ambientais e econômicas, enquanto o funcionário e a empresa de extração obtêm os ganhos. 

 

3.2.1.4.  Baixo estímulo à inovação 

Como pouca confiança pode ser depositada no sistema legal das economias           

corrompidas, nas quais os julgamentos legais podem ser manipulados, os inovadores em            

potencial não podem ter certeza de que sua invenção será protegida por patentes e não copiada                

por aqueles que sabem que podem se “safar” subornando as autoridades. Existe, portanto, um              

desincentivo à inovação e, como resultado, os países emergentes são geralmente os            

importadores de tecnologia, porque essa tecnologia não é criada dentro de suas próprias             

sociedades. 

 

3.2.1.5. Economias-sombra 

Pequenas empresas em países corruptos tendem a evitar que seus negócios sejam            

oficialmente registrados nas autoridades fiscais para evitar tributação. Como resultado, a           

renda gerada por muitas empresas existe fora da economia oficial e, portanto, não está sujeita               

à tributação estatal ou incluída no cálculo do PIB do país. 

Outro aspecto negativo dos negócios paralelos é que eles geralmente pagam a seus             

funcionários salários mais baixos, inferiores ao valor mínimo designado pelo governo. Além            

disso, eles não fornecem condições de trabalho aceitáveis, incluindo benefícios apropriados de            

seguro de saúde, para os funcionários. 

Hoje, muitos países do sul da Europa têm economias-sombra em expansão, com a             

Grécia especialmente notável, embora a escala da atividade subterrânea só possa ser medida             

indiretamente. De acordo com um novo estudo publicado pelo Instituto de Pesquisa            
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Econômica Aplicada da Universidade de Tübingen, na Alemanha (IAW), a economia paralela            

grega é estimada em média 21,5% do PIB. Países como Itália e Espanha também têm               

economias paralelas de 19,8 e 17,2% do PIB, respectivamente. Já nos Estados Unidos, aceitar              

dinheiro sem declaração não parece ser tão comum. O estudo da IAW coloca a atividade               

econômica oculta dos EUA em 5,4% do PIB do país. 

 

3.2.1.5. Baixo investimento estrangeiro 

A corrupção é um dos desincentivos ao investimento estrangeiro. Os investidores que            

buscam um ambiente de negócios justo e competitivo evitarão investir em países onde há um               

alto nível de corrupção. Estudos mostram uma ligação direta entre o nível de corrupção em               

um país e as medidas da competitividade do seu ambiente de negócios. 

 

3.2.1.6. Educação e sistema de saúde precários 

Uma pesquisa elaborado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) mostra que a           

corrupção tem um impacto adverso na qualidade da educação e da saúde prestada em países               

com economias emergentes. A corrupção aumenta o custo da educação em países onde             

suborno e conexões desempenham um papel importante no recrutamento e promoção de            

professores.  Como resultado, a qualidade da educação diminui. 

Além disso, a corrupção na designação de prestadores de cuidados de saúde e             

recrutamento de pessoal, bem como na aquisição de suprimentos e equipamentos médicos, em             

economias emergentes resulta em tratamento inadequado para os cuidados de saúde e um             

suprimento médico precário ou restrito, diminuindo a qualidade geral dos cuidados de saúde. 

3.3. A convenção Interamericana Contra a Corrupção 

A Convenção Interamericana contra a Corrupção (IACAC), adotada em 1996, visa           

promover e fortalecer os mecanismos de combate à corrupção, bem como promover, facilitar             

e regular a cooperação para garantir a eficácia das medidas de combate à corrupção no               

desempenho de funções públicas. A Convenção estabelece várias medidas anticorrupção,          

incluindo as seguintes:  

 

1. Criminalização: Estabelece a criminalização de atos corruptos, incluindo suborno e          

enriquecimento ilícito. 
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2. Cooperação: Inclui disposições para fortalecer a cooperação entre seus Estados Partes           

para assistência jurídica mútua, cooperação técnica, extradição e identificação. 

3. Recuperação de ativos: inclui disposições para fortalecer a cooperação entre seus           

Estados Partes para rastrear, congelar, apreender e perder o produto de atos de             

corrupção. 

4. Monitoramento: O Mecanismo de Acompanhamento da IACAC (MESICIC) fornece         

um sistema abrangente de monitoramento interestadual e avaliações de conformidade. 

 

A Convenção surgiu da convicção dos governos das Américas de que práticas            

corruptas têm efeitos graves e prejudiciais sobre a democracia, as economias em            

funcionamento e a vida dos cidadãos. Essa convicção foi reforçada por casos de grande              

corrupção nos países das Américas e por legislação nacional fraca que permitia uma             

concorrência desigual entre comparações nacionais e estrangeiras e licitações de contratos           

públicos. 

Em 1997, a Convenção entrou em vigor e agora inclui fortes medidas preventivas em              

relação a políticas e normas internas, sanção de práticas específicas de corrupção em nível              

nacional, especialmente suborno, e cooperação internacional para combater a corrupção.          

Hoje, a Convenção foi assinada e ratificada por 33 países, quase todos os países do               

Hemisfério, e a OEA realiza atividades com os objetivos de promover e implementar a              

Convenção. 

O primeiro instrumento jurídico internacional anticorrupção de seu tipo, a Convenção           

Interamericana contra a Corrupção serviu de modelo para outras convenções anticorrupção,           

como a Convenção da União Africana para Prevenir e Combater a Corrupção. 

 

3.4. A Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção 

A Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção é o único instrumento            

anticorrupção universal juridicamente vinculativo. A abordagem abrangente da Convenção e          

o caráter obrigatório de muitas de suas disposições a tornam uma ferramenta única para o               

desenvolvimento de uma resposta abrangente a um problema global. A grande maioria dos             

Estados Membros das Nações Unidas é parte da Convenção. 
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O texto da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção foi negociado durante             

sete sessões do Comitê Ad-hoc de Negociação da Convenção contra a Corrupção, realizada             

entre 21 de janeiro de 2002 e 1 de outubro de 2003. 

A Convenção abrange cinco áreas principais: medidas preventivas, criminalização e          

aplicação da lei, cooperação internacional, recuperação de ativos e assistência técnica e troca             

de informações. A Convenção cobre muitas formas diferentes de corrupção, como suborno,            

comércio de influência, abuso de funções e vários atos de corrupção no setor privado. 

A Conferência dos Estados Partes (COSP) é o principal órgão de formulação de             

políticas da Convenção, apoiando os Estados partes e signatários na implementação da            

Convenção e dando orientações políticas ao UNODC para desenvolver e implementar           

atividades anticorrupção. A implementação efetiva da Convenção no direito interno pelos           

Estados Partes é avaliada através de um processo único de revisão por pares, o Mecanismo de                

Revisão da Implementação. 

Os documentos produzidos pelo Mecanismo de Revisão da Implementação, incluindo          

todos os resumos executivos dos relatórios de revisão por país, bem como textos legais              

nacionais e informações sobre as autoridades relevantes, podem ser acessados no Banco de             

Dados de Perfis de Países. 

 

 

 
4. A operação Lava Jato 

A Operação Lava jato é um conjunto de operações conduzidas pela Polícia Federal             

brasileira que busca apurar crimes de lavagem de dinheiro e corrupção. Segundo o ministério              

público federal e diversos canais jornalísticos, foi a maior operação desse tipo já conduzida na               

história do país. Foram cumpridos mais de mil mandados de busca e apreensão, prisão              

temporária, prisão preventiva e condução coercitiva em 63 fases diferentes da operação,            

resultando em 215 condenações, com estimativa de desvio total de R$ 42,8 Bilhões para              

contas privadas. O que fez com que a operação ganhasse as proporções atuais foi a detenção                

do doleiro Alberto Yousseff, que, em delação premiada, admitiu ligações com o ex presidente              

da petrobras, Paulo Roberto Costa, chegando na prisão de Nestor Cerveró, que, por sua vez,               
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também participou de delações e assim por diante. Dessa forma, acabou por tornar público      

um sistema de desvios tão grande e complexo que extrapolou as fronteiras nacionais, uma vez               

que a empreiteira Odebrecht, profundamente envolvida com o caso, possuía ativos em vários             

países da América do Sul. Portanto, houveram diversos acordos de cooperação internacional            

para a investigação dos envolvidos, desencadeando a prisão preventiva do ex presidente do             

peru e de alguns associados a Mossack Fonseca, por exemplo. 

A Lava Jato é consequência da operação Miquéias,em 2013, que apurou esquemas de             

fraude de pensão em fundos municipais. 43 pessoas foram denunciadas e 27 foram presas. O               

“marco zero” seria, entretanto, a investigação do ex-delegado Gerson Machado, que, 1 ano             

antes da operação Miquéias, já investigava o doleiro Alberto Youssef por uma possível             

participação no escândalo do banestado, em 2008. Na Operação, foi constatado que o doleiro              

ainda estava ativo e os investigadores mantiveram monitoramento das conversas de Youssef e             

mais 4 doleiros, cada um lider de um esquema específico de evasão de divisas. 

Um ano depois, em março de 2014, a Operação Lava Jato foi deflagrada, com objetivo               

de, a princípio, apurar irregularidades em postos de combustível e de lavanderias, lugares             

suspeitos de serem parte do esquema de lavagem de dinheiro. Foram presas 17 pessoas              

preventivamente em 7 estados, inclusive o doleiro Alberto Youssef. Nessa operação, a Polícia             

federal começou a identificar a possibilidade do esquema envolver desvios da Petrobrás.            

Além disso, cerca de 5 milhões de reais em dinheiro foram apreendidos, junto a 25 carros de                 

luxo, joias, quadros e armas. A segunda fase, chamada Dolce Vita, foi executada um mês               

depois, executou mandados de busca e apreensão e a prisão temporária o ex presidente de               

abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, cuja ligação com o doleiro seria investigada             

na 3ª fase, Dolce Vita. Esta operação buscou reunir provas da ligação do doleiro com Paulo                

Costa, pela empresa Ecoglobal Ambiental. Essa empresa possuía um contrato com a petrobras             

de 443 Milhões de reais mas foi negociada para um grupo empresarial, o qual Youssef e Paulo                 

Costa eram participantes, por 18 milhões. 

A investigação do doleiro e do ex presidente de abastecimento, com 80 mil             

documentos apreendidos e analisados, levou a descoberta do verdadeiro esquema de           

superfaturamento e propina existentes dentro da petrobrás. Meses após o início das            

investigações, com a prisão de vários envolvidos, como o ex diretor internacional, Nestor             
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Cerveró, e de João Vaccari Neto, ex- tesoureiro do PT, Youssef e Paulo Costa começaram a                

colaborar com a Polícia Federal, através das delações premiadas. 

Colaboração premiada ou Delação premiada é algo próximo a um acordo de leniência.             

ou seja, o acusado passa a colaborar com as forças investigativas em troca de redução na pena                 

e pagamento de multas. A importância desse mecanismo foi tal que um dos procuradores              

participantes da força-tarefa da PF, Deltan Dallagnol, chegou a considerá-la o “motor” da             

lava-jato. A partir dessas delações foi possível compreender a rede de favorecimento criado             

utilizando contratos da Petrobras. 

As empreiteiras envolvidas forneciam dinheiro às campanhas através das doações          

partidárias. Cada político recebia um valor de “investimento” de cada empresa. Dessa forma,             

as empresas podiam exercer influência sobre os parlamentares, até um certo limite descrito             

por lei. Entretanto, a propina chegava aos parlamentares de forma não documentada ou             

declarada, prática conhecida como caixa 2. 

O dinheiro obtido por esse meio dava uma vantagem desleal de campanha em relação              

a outros adversários de pleito, além de satisfazer interesses privados do candidato. Uma vez              

eleito, o parlamentar envolvido exercia influência, direta ou indireta, para que a empreiteira             

contratada fosse a mesma que o financiou,no caso, esses parlamentares eram o diretor             

internacional (Nestor Cerveró), de abastecimento (Paulo Roberto Costa) e de serviços           

(Renato Duque). Esse favorecimento perante a concorrência permitia a empresa superfaturar           

uma obra ou construção, permitindo que se cobre muito mais pelo serviço. E parte desse               

superfaturamento gerava ainda mais propina, transmitida pelos operadores financeiros, como          

Alberto Youssef. Esse ciclo de favorecimentos e propina conseguiu movimentar cerca de 42,8             

Bilhões de reais. 

Dentre as diversas empresas envolvidas, nenhuma foi tão favorecida quanto a           

Odebrecht. Ela esteve presente desde a formação do cartel, nos anos 1990, e foi compelida de                

diversas obras públicas desde então. Há indícios de atuação da Odebrecht até mesmo durante              

a ditadura. A Procuradoria Geral da República negociou um acordo de leniência junto a              

empresa, que, através dos dirigentes indicados, iniciou as delações do fim do mundo. Tais              

depoimentos mencionam os nomes do então presidente da república, Michel Temer, o ex             
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presidente da câmara de deputados, Eduardo Cunha, o senador Aécio Neves, entre outros.             

Além de mencionar a participação de diversos partidos políticos, em especial o PMDB, PSDB              

e o PT. 

4.1. No Brasil 

O ano de deflagração da Lava Jato também foi o ano da reeleição da ex presidente                

Dilma Rousseff, por uma margem pequena, sobre o adversário tucano, Aécio Neves. No ano              

de início de seu mandato, a popularidade da presidente já se encontrava baixa, não só pelo                

avanço das investigações e descoberta de profundo envolvimento do Partido dos           

Trabalhadores nos esquemas de propina, mas também pelo ajuste fiscal imposto pela            

presidente e pelo ex ministro da fazenda, Joaquim Levy, no final do ano de 2014. Essa                

impopularidade e o avanço da Lava Jato desencadearam uma crise política, que persiste até a               

atualidade e culminou nos protestos de 2015, contra o governo Dilma. 

A insatisfação com a economia e os esquemas de corrupção da Petrobras serviram de              

combustível para essas manifestações, que tinham por característica a composição          

populacional majoritariamente Branca, de classe média a alta e com faixa etária entre 30 e 50                

anos. Ele buscavam reivindicar o fim da corrupção no governo, o impeachment da presidente,              

a responsabilização do Partido dos Trabalhadores pelos escândalos da Lava Jato e alguns             

protestavam contra “políticos em geral”. Haviam até pedidos por uma intervenção           

constitucional militar, utilizando-se do pressuposto de “em certas circunstâncias, é melhor           

uma ditadura” para defender o país do “fantasma do comunismo”. O Jornal Britânico The              

Guardian chamou as manifestações de março de 2015 de “manifestações da direita”. 

Todo o ano de 2015 foi intenso em manifestações com orientação à direita. Os líderes               

desses atos, O Movimento Brasil Livre (MBL), o grupo Revoltados Online e o movimento              

Vem Pra Rua, ganharam notoriedade perante a sociedade. Com destaque, o MBL passou a ser               

reconhecido internacionalmente como uma força política. Este é caracterizado por uma           

grande simpatia ao liberalismo econômico, nos moldes de Margaret Thatcher. Ou seja,            

desejam promover respostas do mercado para problemas do Estado, segundo seu próprio            

manifesto. Entretanto, o que se observou durante sua atuação nos protestos de 2015 e 2016 foi                

seu cunho anti-petista e seu alinhamento ao espectro à direita. Embora o movimento se              

declare apartidário, eles se alinharam as bancadas ruralista e evangélica do congresso            
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brasileiro e conseguiram eleger algumas personalidades de destaque dentro do movimento,           

como o dep. Kim Katagiri e o Vereador de São Paulo, Fernando Holliday, ambos eleitos pelo                

DEM. A revista exame os comparou com “uma startup para fazer protestos”. Além do              

apartidarismo ambíguo, o MBL é cercado de controvérsias e acusações, entre elas o de              

espalhar notícias falsas (fake news) através de uma “rede de desinformação” ligada ao             

movimento que foi excluída pelo facebook; O suposto financiamento por capital estrangeiro,            

uma vez que o movimento não dispõe de forma clara e transparente a forma que é financiado,                 

alegando que vive de doações da internet; A suposta ligação com movimentos de supremacia              

através da rede social Gab; e entre outras. 

Por ser a maior ação anticorrupção já executada na história do país, a Lava Jato ficou                

cercada de controvérsias. O Juiz de Marambá – PR, Sérgio Moro, foi incumbido dos              

processos e julgamentos dos acusados pela Lava Jato, tornando-se uma celebridade política            

em todo país, conforme acusados famosos como Marcelo Odebrecht, por exemplo, eram            

presas. Todavia, em março de 2016, o juiz quebrou o sigilo telefônico do ex presidente Lula,                

tornando pública uma conversa entre ele e a então presidente Dilma. A legalidade da obtenção               

da gravação foi questionada, uma vez que é proibida por lei interceptar o telefone de um                

presidente da república. Foram criadas 14 representações contra o Juiz por abuso de poder no               

Conselho Nacional de Justiça, entretanto, o STF considerou as gravações legais. Além disso, a              

prisão do ex presidente Lula, praticada às vésperas da eleição de 2018 permanece até a               

atualidade gerando debate, uma vez que não há provas cabais da corrupção de Lula, apenas               

indícios. 

Outro fato que deixou a operação com pouca credibilidade foi o vazamento das             

conversas entre o Promotor, Deltan Dallagnol e o Ministro Sérgio Moro, trago a público pelo               

periódico The Intercept. Com uma série de reportagens, os jornalistas demonstraram que            

Sérgio Moro exerceu influência dentro das investigações para prender o ex presidente Lula             

antes que pudesse fazer qualquer coisa para influenciar as eleições de 2018, bem como evitar               

sua candidatura. Mesmo o promotor admite, em mensagem instantânea, que as provas contra             

Lula não eram conclusivas. Para além da prisão de Lula, o The Intercept publicou diversas               

conversas em que Moro e Dallagnol planejam o vazamento de 2016,falam sobre o             

direcionamento de Moro nas ações de delegados da Lava Jato, falam em usar a Lava Jato para                 

pressionar ministros do STF, entre outras coisas. 
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4.2. Na América do Norte 

Em dezembro de 2016, a Odebrecht e a Braskem, ambas profundamente envolvidas no             

escândalo da Lava Jato, acertaram um acordo de leniência com os governos Brasileiro, Suíço              

e Estadunidense, no qual se comprometeram a pagar 3,5 Bilhões de dólares no que o               

Departamento de Justiça dos EUA chamou de “o maior caso de suborno internacional da              

história”. Segundo o advogado responsável pelo caso, Robert Capers “ Numa tentativa de de              

esconder seus crimes, os réus usaram o sistema financeiro global – inclusive o sistema              

bancário dos Estados Unidos – para disfarçar a fonte e a distribuição de pagamentos de               

propina passando os fundos por uma série de companhias de fachada.” 

O relatório do Dep. de Justiça dos EUA explica com detalhes o esquema de propinas               

internacional. A Odebrecht tinha um “departamento de Propinas”, que era chamado divisão de             

operações estruturadas. Essa tinha um sistema complexo e oculto de comunicação e            

transmissão de propina, que distribuía propina em 3 continentes. O relatório ressalta ainda a              

necessidade de cooperação internacional para resolução de crimes desse tipo, agradecendo           

pelo grande esforço das forças brasileiras e suíças. 

4.3. Na América Latina 

Como visto anteriormente, o esquema de propinas não respeitava as fronteiras           

nacionais. O Procurador Geral da República, Rodrigo Janot, parte da força-tarefa da Lava             

Jato, convidou cerca de 14 países, em 2017, para participar de uma investigação conjunta,              

dado o sucesso da atuação do Dep. of Justice dos EUA e a força-tarefa suíça. As delações de                  

Marcelo e Emílio Odebrecht, o ex presidente da empresa e seu pai, respectivamente, em 2016,               

lideraram para ainda mais descobertas do esquema de lavagem de dinheiro. A rede de propina               

extrapola os limites da Federação. O depoimento afirmava que a Odebrecht e a Braskem              

haviam distribuido quase 1 Bi em propina para políticos do Brasil e mais 11 países, entre                

2006 e 2014. O BNDES suspendeu R$3,6 Bi de financiamento em 16 obras em toda América                

Latina. Com a descoberta do alcance da rede, alguns países começaram a colaborar com a               

justiça brasileira nas investigações, culminando na Declaração de Brasília sobre a Corrupção.            

Assinado em junho de 2016, a declaração criou 14 medidas que subsidiaram a atuação do               
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sistema de justiça para o combate à corrupção em todos países signatários, dentre eles              

Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, México, Panamá, Peru, Portugal, República          

Dominicana e Venezuela. 

5. Políticas Externas 

5.1. República Dominicana 

A história política da República Dominicana é marcada por ditaduras e intervenções            

militares dos Estados Unidos. Entre os anos de 1930 a 1961, o país foi governado pelo                

ditador Rafael Leónidas Trujillo. Esse período foi caracterizado por perseguições a opositores,            

corrupção e concentração das riquezas nacionais (estima-se que o ditador possuía 70% das             

áreas cultiváveis do país e 90% das indústrias). A ditadura só teve fim com o assassinato de                 

Trujillo, em maio de 1961 e alguns historiadores afirmam que a Agência Central de              

Inteligência (CIA) estadunidense foi responsável por esse assassinato. 

A posição do país como a maior economia do Caribe, segundo maior país em termos               

de população e massa terrestre, com grande comércio bilateral com os estadunidenses e sua              

proximidade com os Estados Unidos e outras nações menores do Caribe, torna a República              

Dominicana uma importante parceira na região nos negócios hemisférios, e lamentavelmente           

não isenta de corrupção. 

Escândalos envolvendo a construtora Odebrecht implicaram muitos líderes da         

América Latina. As denuncias de corrupção tem potencial para enfraquecer governos na            

região, provocar crises políticas e afetar negativamente a atividade econômica de vários            

países. E entre os países mais vulneráveis às investigações de corrupção em contratos da              

construtora está a República Dominicana. 

Depois da Venezuela, a República Dominicana é o país que mais recebeu propinas da              

Odebrecht, segundo acordo de delação premiada e leniência. Entre as obras executadas pelo             

grupo no país caribenho estão: a construção da termelétrica de Punta Catalina, o corredor              

ecológico de Pontezuela e reconstrução da estrada Cibao Sur 

A Odebrecht confessou o pagamento de US$ 92 milhões em propinas na República             

Dominicana, entre 2001 e 2014, segundo o acordo de leniência assinado com o Departamento              

de Justiça dos Estados Unidos. Em depoimento à Procuradoria, o representante da Odebrecht             

no país, Marcelo Hofke, teria informado que o valor foi pago a um empresário dominicano.               
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Como parte das consequências desse escândalo no pais, a repercussão na opinião pública foi              

uma das maiores, com indignação e protestos, considerando ainda que na época (2016), a              

nação estava em meio a um processo de eleições presidenciais. Até aquele momento, a              

Odebrecht construía uma usina a carvão (contestada na Justiça local por superfaturamento e             

problemas ambientais) e uma rodovia, e já havia executado ao menos 11 projetos desde 2002               

no país. 

Além disso, houve ainda o pagamento de mais de US$ 39 milhões em propina em               

conexão com a construção da usina de energia elétrica Punta Catalina. 

O escândalo, movimentou o mundo político do país e levantou suspeitas sobre o             

financiamento dos trabalhos com a prisão de João Santana, assessor do então candidato à              

reeleição presidencial, Danilo Medina, do Partido de Libertação Dominicana (PLD). 

Desde que as investigações da Operação Lava-Jato levaram à prisão temporária de Santana, a              

imprensa da República Dominicana noticiou com destaque as acusações que pairavam sobre o             

marqueteiro, às vésperas das eleições, previstas para maio. 

O "El Diario de Hoy", de circulação nacional, ressaltou que Medina admitiu à             

imprensa local que o marqueteiro brasileiro era seu principal assessor de campanha e             

reconheceu o efeito negativo de sua saída na disputa. 

O Partido Revolucionário Moderno (PRM), de oposição, pediu ao presidente para           

explicar seus vínculos com Santana e também para não obstruir investigações judiciais. O             

deputado Vinicio Castillo Semán, fundador do partido Força Nacional Progressista (FNP),           

considerado de extrema direita, também pediu à Procuradoria Geral da República uma            

investigação formal sobre as atividades de João Santana no país. Para o parlamentar, “Santana              

e suas empresas realizaram muitas operações na República Dominicana e receberam muito            

dinheiro do governo". 

"Santana foi o ideólogo da campanha de reeleição, e já indícios de que sua relação               

com o presidente possa ter trazido negócios obscuros, como as usinas de carvão de Punta               

Catalina, concedidas à Odebrecht em licitação questionada", disse à imprensa Orlando Jorge            

Mera, presidente em exercício do oposicionista PRM. 

Uma das questões mais difícil para o país foi lidar com a reação política, por definição                

imprevisível. As revelações de pagamento de propina fizeram a Odebrecht virar símbolo de             

corrupção para a população dos países prejudicados, o que pressiona os governantes a tomar              

medidas duras contra a empresa. 
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Em agosto de 2017, Integrantes do movimento social dominicano Marcha Verde           

protestaram para exigir o cancelamento da construção de uma usina termelétrica no sul do              

país pela Odebrecht 

Em agosto do ano seguinte, milhares de pessoas marcharam para a sede do Poder              

Judiciário da República Dominicana em protesto contra a lentidão no processo judicial contra             

envolvidos em subornos milionários da construtora brasileira Odebrecht e para denunciar a            

impunidade. Em janeiro de 2017, República Dominicana formalizou o pedido de cooperação            

com as autoridades brasileiras. 

“Nosso país foi o primeiro na região que conseguiu fazer a assinatura final do acordo               

de sanção e entrega de informações com a Odebrecht, seguido apenas pelo pequeno número              

de dois países (Peru e Colômbia), que também chegou a acordos depois de nós e, portanto,                

estão em um estágio anterior da rota para os documentos”, afirmou Rodriguez, segundo             

informação divulgada no site da Procuradoria. Em 19 de Abril de 2017, a construtora aceitou               

colaborar nas investigações e pagar uma reparação de 184 milhões de dólares ao país. 

 

5.2. Nicarágua 

A corrupção continua sendo um problema no que diz respeito a negócios na             

Nicarágua. No Índice de Percepção da Corrupção de 2017 da Transparency International, o             

país ocupa o 151º lugar no ranking de 180 países. Segundo a Freedom House, desde a eleição                 

do líder sandinista Daniel Ortega em 2006 iniciou um período de deterioração democrática na              

Nicarágua que continua até hoje. O presidente Ortega consolidou todos os ramos do governo              

sob o controle de seu partido, limitou as liberdades fundamentais e permitiu que a corrupção               

incontrolável invadisse o governo. Em 2014, a Assembléia Nacional aprovou emendas           

constitucionais que abriram o caminho para Ortega vencer o terceiro mandato consecutivo em             

novembro de 2016. 

Ortega então construiu uma aliança desconfortável com a comunidade empresarial,          

especificamente a organização empresarial da Nicarágua, COSEP, que resultou em menos           

antagonismo entre seu governo e os negócios privados. Esse movimento de Ortega foi             

semelhante às táticas usadas pela ditadura da família Somoza, que governou a Nicarágua nas              

décadas anteriores à ascensão de Ortega. 
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Geralmente, a Nicarágua possui uma estrutura legislativa bem desenvolvida para          

prevenir e criminalizar a corrupção. O país ratificou a Convenção das Nações Unidas contra a               

Corrupção (UNCAC) e a Convenção Interamericana contra a Corrupção, que impõe           

obrigações diretas ao governo da Nicarágua de adotar medidas institucionais e legais contra a              

corrupção, mas o país não faz parte da Convenção da OCDE sobre o combate ao suborno de                 

funcionários públicos estrangeiros em transações comerciais internacionais. 

Apesar da estrutura aparentemente complexa, na praticidade, as instituições         

anticorrupção da Nicarágua estão altamente sujeitas a influências políticas. Existe uma alta            

prevalência de corrupção nos serviços públicos. Empresas estrangeiras encontram burocracia          

e corrupção ao lidar com a administração de serviços públicos. Subornos e pagamentos             

irregulares ao lidar com empresas de serviços públicos são bastante comuns e a burocracia              

ineficiente do governo é classificada como o fator mais problemático para se fazer negócios              

no país A administração pública é intensamente politizada e possui capacidade limitada e             

carece de profissionalismo e monitoramento efetivo. Falta um serviço público baseado na            

carreira, o que significa que as pessoas não são contratadas com base em méritos. 

Em 2017, o país foi apontado como um dos mais insatisfeitos com a Democracia e               

desde abril de 2018, há na Nicarágua protestos contínuos em várias cidades contra o governo               

Ortega, a falta de liberdade e o desrespeito aos direitos civis. Segundo organismos             

internacionais, as manifestações são repreendidas com violência. 

5.1. Brasil 

O Estado brasileiro é um dos 21 membros fundadores e é signatário de inúmeros              

tratados. Foi em solo brasileiro, através da Operação Lava-jato, que os casos de corrupção              

envolvendo a construtora foram descobertos. Por ser o país sede da construtora as             

investigações brasileiras possuem maior peso no cenário internacional. 

As investigações que deram início em 2014 conta com inúmeros acordos de delação             

premiada de ex-funcionários. Essas relações revelaram a existência de um setor da empresa             

que gerenciava as propinas passadas dela para inúmeros países do continente americano. O             

dinheiro para a propina era advindo do superfaturamento de obras feitas em diversos países.              

Desse modo, apesar dos escândalos de corrupção terem se alastrado por outros países, não              

19 



somente do continente americano, mas também em outros Estados o Brasil é o ponto central               

das investigações. 

Por esse motivo foram assinados inúmeros acordos bilaterais entre o Brasil e outros             

países afetados como uma forma dos outros países envolvidos conseguirem informações sobre            

o caso. Porém a maior críticas dos outros membros da OEA ao governo brasileiro é a falta                 

dessa troca de informações do caso Odebrecht aos outros países interessados na investigação. 

5.2. México 

O México é um dos 21 Estados fundadores da OEA. A história do país com a                

Odebrecht começou em 2012, onde a empresa brasileira pagou propina ao então presidente da              

empresa estatal de petróleo mexicano (PEMEX) com objetivo para receber vantagem em um             

processo de licitação de obras públicas mexicanas. O ex-presidente está em cárcere e a              

empreiteira foi proibida de fazer qualquer relação transacional futura com o governo            

mexicano. 

Em relação às investigações que começaram no México em 2017, mesmo ano que o              

primeiro termo de compromisso Brasil-México foi firmado. Foram três pedidos de           

cooperação por parte do México que tinha como objetivo obter cópias dos contratos, atos e               

ações penais em curso no Brasil. Já o Brasil queria informações sobre os contratos feitos em                

solo mexicano. Porém em 2019 o Ministério Público Brasileiro afirma que naquele momento             

México não faz parte dos países do projeto de uma Equipe Conjunta de Investigação (ECI). 

5.3 Colômbia 

A Colômbia é um dos 21 Estados fundadores da organização dos Estados americanos.             

Foi em Bogotá, capital do país, onde a Carta da OEA foi assinada em 1948. Na Colômbia a                  

Odebrecht foi acusada de enviar dinheiro por meio de caixa dois aos dois principais              

candidatos à presidência nas eleições de 2014 Óscar Iván Zuluaga e o eleito Juan Manuel               

Santos. As transações financeiras foram realizadas oficialmente para a empresa panamenha           

Paddington. 

Apesar da Comissão da Câmara dos deputados da Colômbia ter arquivado o caso, o              

mesmo continua em andamento na justiça. A Colômbia também investiga a o pagamento de              
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propina para conseguir a licitação que permitia a construção de um trecho da estrada Ruta del                

Sol ao longo da década de 2010. Para um bom andamento da investigação, foram concedidas               

algumas delações premiadas para antigos funcionários da empreiteira que detalharam a           

relação entre o Governo colombiano de Santos e a Odebrecht. 

Desde 2017 a Colômbia enviou oito pedidos de cooperação bilateral para o Brasil no              

contexto da operação lava-jato. O primeiro termo de compromisso entre os dois países foi              

assinado um ano depois, em dezembro de 2018. Porém, em janeiro de 2019 o Ministério               

Público Federal brasileiro atestou que a Colombia não era um dos três países             

latino-americanos que estava em negociação para a criação de uma Equipe Conjunta de             

Investigação (ECI). 

5.4. Guiana 

A Guiana entrou para a Organização dos Estados Americanos no ano de 1991. O país,               

apesar de pouca participação no caso Odebrecht, está altamente comprometido com as ações             

que visam o fim da corrupção, ato condenável não só pelo governo guianense como também               

na OEA. Desse modo a Guiana espera uma resolução do caso que favoreça uma futura               

estabilização do continente americano no longo prazo. 

5.5. Estados Unidos 

Os EUA são membros da Organização dos Estados Americanos desde o início, em             

1948. É na capital Washington D.C. que se encontra a sede da OEA. Nos EUA a Odebrecht é                  

acusada de participar do “maior caso internacional de suborno internacional” segundo os            

próprios estadunidenses. A construtora brasileira assinou um acordo de leniência com o            

Departamento de Justiça estadunidense em 2016. Em outras palavras a Odebrecht, infratora            

confessa, se dispõe a ajudar nas investigações que levam aos outros envolvidos no crime. 

A empreiteira ainda afirma que não houve nenhum tipo de ato ilegal envolvendo             

qualquer entidade política americana. Porém uma grande parte do sistema de propina que a              

empresa tinha com diversos países de três continentes era operado em Miami, no estado da               

Flórida. Também ocorreu a realização de obras públicas no país. Algumas delas foram o              
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estádio de futebol da universidade “Florida International University”, o porto de Miami e             

algumas rodovias.     

5.6. Peru 

As delações dos ex-executivos da Odebrecht no Peru para o Ministério Público            

Federal brasileiro relatam doações ilegais para campanhas de políticos de todo o espectro             

político e propinas em troca de benefícios em licitações e superfaturamento de projetos. A              

Odebrecht participou de cerca de quarenta projetos em três diferentes governos no Peru             

(Ollanta Humala, Alejandro Toledo e Alan García), que envolveram cerca de US$ 12 bilhões              

em gastos públicos. 

A empresa, que colabora com a Justiça peruana e fechou um acordo com o país em                

fevereiro de 2019, confessou ter desembolsado US$ 29 milhões em propina entre 2005 e 2014               

para a realização de obras como: Linha 1 de metrô em Lima; trechos da rodovia Interoceânica                

(a qual ligaria o Brasil ao Oceano Pacífico); ampliação da Rodovia Costa Verde. 

O Peru enviou 68 pedidos de cooperação ao Brasil nos últimos dois anos no âmbito da                

Operação Lava Jato — sendo; 18 em 2017 e 50 em 2018 — com primeiro tendo sido assinado                  

por Peru e Brasil à data de 15 de fevereiro de 2017. 

Ademais, de acordo com relatório do Ministério Público Federal brasileiro publicado           

em janeiro de 2019, o Peru era, naquele momento, um dos países com os quais o Brasil estava                  

em negociação para a criação de uma ECI – Equipe Conjunta de Investigação. Os três países                

latino-americanos da lista são Argentina, Paraguai e Peru. 

5.7. Venezuela 

As operações da empresa no país começaram em 1992, antes de Hugo Chávez chegar              

ao poder, mas foi durante os anos do ex-presidente que a construtora cresceu e ganhou os                

maiores contratos. Os recursos teriam sido distribuídos em troca de benefícios em obras             

públicas, ou diante da expectativa de obtenção de favores futuros, e se destinariam tanto a               

integrantes do partido do ex-presidente como também a membros da oposição. 
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Em 1992, Venezuela e Brasil assinaram um acordo para cooperação técnica. Desse            

modo, a lei venezuelana permite que o país contrate empresas brasileiras para obras públicas,              

sem a necessidade de abertura de uma licitação; fator que facilitou transações e operações              

ilícitas entre a empresa e o país. Segundo delações, foram mais de 32 obras realizadas               

seguindo esse procedimento ilegal. 

Ademais, além de ter contribuído com detalhes de pagamentos de ilicitudes em obras             

no país, Marcelo Odebrecht expôs e-mails, os quais mostram a empresa, após acionada pelo              

Palácio do Planalto, participando da articulação junto a senadores do PSDB para que o              

Senado brasileiro aprovasse a entrada da Venezuela no Mercosul em 31 de julho de 2012. 

No que tange à cooperação entre os dois países para com o caso, a Venezuela e o                 

Brasil assinaram seu primeiro, e único, termo de compromisso em 9 de agosto de 2017, a fim                 

de Caracas obter acesso à informações e oitivas. 

5.8. Guatemala 

Investigações do Ministério Público e da Comissão Internacional Contra a Impunidade           

na Guatemala, entidade ligada à Organização das Nações Unidas (ONU), apontaram o            

ex-ministro de Comunicações e Infraestrutura Alejandro Sinibaldi e o ex-candidato à           

Presidência da República Manuel Baldizón como beneficiários de um esquema de propinas da             

Odebrecht no país. 

Graças a acordos, determinantes para o andamento do caso, firmados entre a justiça             

guatemalteca e executivos da Odebrecht, pode-se chegar a uma cifra de 38,9 milhões de              

dólares. 

De acordo as investigações, iniciadas em janeiro de 2018, o ex-ministro Sinibaldi            

recebeu US$ 17,9 milhões, valor cobrado da Odebrecht em troca de a empreiteira ser              

favorecida no contrato de reforma e ampliação de uma rodovia no Sudoeste do país              

(Autopista CA-2 – Trecho Ocidental, na fronteira com o México), obra de US$ 300 milhões. 

Por fim, a Guatemala e o Brasil assinaram seu primeiro termo de compromisso em              

2018, com apenas um único pedido de cooperação nos últimos dois anos tendo sido              
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requisitado pela Cidade da Guatemala; pedido esse que prevê o acesso à cópias de              

documentos.  

5.9. Argentina 

A Argentina foi um dos membros fundadores da OEA, no ano de 1948. Tem a               

segunda maior economia da América do Sul (quadragésima sétima do mundo) e possui como              

principal parceiro econômico e político o Estado brasileiro. 

A Argentina foi um país que foi diretamente afetado pelo escândalo da Odebrecht,             

tendo participado ilegalmente em 3 projetos: as obras de soterramento da Ferrovia Sarmiento,             

na região metropolitana de Buenos Aires, a construção da estação de tratamento de água              

Paraná de las Palmas (em Tigre, na grande Buenos Aires) e a extensão de redes de gasodutos                 

em diferentes regiões do país (como na província de Córdoba). Tais obras tiveram um valor               

somado de aproximadamente 2,2 bilhão de dólares. Além disso, em delações de executivos da              

Odebrecht foi revelado um esquema de suborno a políticos argentinos (como por exemplo             

ex-ministro do Planejamento Federal, Serviços e Investimento Público Júlio De Vido) que            

somaram “no mínimo” 35 milhões de dólares. 

Com o avanço da lava jato, e como isso, a revelação do pagamento de propina a                

políticos Argentinos, por parte da Odebrecht, o Estado Argentino abriu sua própria            

investigação interna (similar a Lava Jato) para apurar os políticos e as obras envolvidas no               

esquema. Tal investigação interna foi fortemente atenuada pelo governo brasileiro, por conta            

da burocracia envolvendo o compartilhamento de informações da Lava Jato (tendo em vista             

que muitas informações se encontram como secretas).  

Tal problema foi sanado graças a um acordo bilateral entre os dois países onde a               

Procuradoria argentina poderá ter acesso aos depoimentos dos delatores da empreiteira e            

documentos, mas somente se isto não prejudicar as investigações da Lava Jato no Brasil e não                

comprometendo os acordos das testemunhas, ex-funcionários da Odebrecht que realizaram          

delações premiadas. 

 

5.10. El Salvador 
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El Salvador foi um dos membros fundadores da OEA, no ano de 1948. É a centésima                

terceira economia do mundo e tem como principal parceiro econômico os Estados Unidos. 

El Salvador, oficialmente não teve influência da Odebrecht em seu território. Essa            

situação mudou durante a delação premiada de João Santana (marqueteiro dos ex-presidentes            

brasileiros Lula e Dilma). Nesta delação ele apontou que Lula tinha pedido à ele para solicitar                

dinheiro desta empreiteira para encaminhar para o então candidato a presidência de El             

Salvador, Mauricio Funes. João Santana também foi marqueteiro deste candidato em 2008.            

Quando a delação de João foi divulgada em maio de 2017, Funes se mostrou a todo momento                 

contra todas as possíveis acusações sobre o recebimento de dinheiro da Odebrecht para sua              

campanha. O poder judiciário nunca processou Funes pelos supostos crimes, tendo em vista a              

falta de provas do caso, isso não quer dizer que a denúncia não surtiu efeitos, afinal o Estado                  

de El Salvador se colocou em atenção a possível influencia da Odebrecht em sua corrida               

presidencial e fará seus esforços para evitar possíveis futuras ocorrências deste fato. 

 

5.11. Transparência Internacional 

 
A Transparência Internacional, criada em 1993, é uma organização não-governamental          

que tem como norte "um mundo no qual governos, empresas, a sociedade civil e a vida das                 

pessoas sejam livres de corrupção", e faz isso atrás de relatórios internacionais. A organização              

junta seus esforços a sociedade civil, empresas e governos para buscar as melhores práticas              

globais de transparência e integridade, tendo sua presença em mais de 100 países e sua sede                

oficial em Berlim. 

Em relação ao caso da Odebrecht, a Transparência Internacional olha muito aflita para             

o grande esquema de corrupção ocorrido por uma empresa brasileira, mas com ocorrências             

em muitos outros países da região (segundo relatório tais ocorrências ilícitas teriam ocorrido             

em Argentina, Colômbia, Equador, Guatemala, México, Panamá, Peru, República          

Dominicana e Venezuela). Mesmo com todo o esforço de investigação brasileiro e de seus              

vizinhos, a Transparência Internacional classifica as investigações ainda como discrepantes e           

insuficientes para as proporções da situação. 

O órgão ainda apresenta uma possível justificativa para que o ritmo de investigação             

seja desigual entre os países. Segundo eles as dificuldades técnicas, legais e políticas têm              
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afetado a colaboração entre essas nações e o Brasil – país que produziu muita informação em                

cinco anos de Lava Jato. Em 2017 e 2018, os nove países mencionados enviaram 118 pedidos                

de cooperação às autoridades brasileiras. Somente o Peru representou mais de metade dos             

pedidos formulados, com um total de 68 solicitações. Na outra ponta, países como Guatemala              

e Venezuela enviaram apenas uma solicitação cada um, o que revela o baixíssimo nível de               

atividade investigatória e, portanto, um risco real de impunidade para os graves crimes             

revelados pela Lava Jato nesses países. 

5.12. Canadá 

O Canadá é um dos países mais recentes a ingressar na OEA. Sua entrada ocorreu no                

ano de 1990. É a décima sétima economia do mundo, e tem como o principal parceiro                

econômico e político os Estados Unidos. Por sua distância e seu poderoso sistema de controle               

de atividade corruptas e prevenção à corrupção, o Canadá não esteve diretamente envolvido             

no esquema de corrupção da Odebrecht. O único momento em que foi citado é relativo ao fato                 

de que quantias de dinheiro foram enviados da Suíça para contas localizadas no Canadá,              

porém, até agora não foram feitas públicas mais informações. 

Empresas Canadenses têm aproveitado o desmembramento que a Odebrecht vem          

sofrendo, que foi necessário pois a holding deixou de ter capacidade de sustentar as suas               

subsidiárias, após o escândalo de corrupção para comprar essas subsidiárias. Vale notar que             

esta prática não é ilegal e nem antiética, porém, tem sido benéfica para os canadenses.  

 

5.13. Suíça 

 

A Suíça não integra a OEA, portanto está presente na mesma como delegação             

convidada. É quadragésima economia do mundo e tem como principais parceiros econômicos            

Alemanha e Estados Unidos (respectivamente). Porém, mesmo sem fazer parte da           

organização, e sem não tendo sofrido com o escândalo de corrupção da Odebrecht, o país tem                

importante participação no caso. 

O país também é conhecido por seu forte sigilo bancário que é explorado por              

estrangeiros que desejam fugir do fisco de seus países de domicílio. Por suas características              

no trato com o dinheiro dos que lá depositam suas economias, a Suíça teve seu sistema                
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bancário utilizado pela Odebrecht e seus executivos como local onde fora escondido o             

dinheiro que seria utilizado para propina. O esquema era grande, e mais de 10 instituições               

financeiras suíças eram utilizadas, sendo três delas suíças, estas sendo: Pictet (Suíça), PKB             

(Suíça), e a Credicorp. 

Por se tratar do maior esquema de corrupção do planeta, e o fato de que a Suíça tem                  

empreendido esforços em prol de deixar de ser conhecida como um paraíso fiscal, o              

Ministério Público Suíço tem colaborado intensamente com os esforços dos países           

latino-americanos em destrinchar o esquema. A Suíça, hoje, é peça-chave nas investigações, e             

sua colaboração é essencial. 

 

5.14. Uruguai 

 

O Uruguai é um dos países fundadores da OEA, tentado sua participação ativa desde o               

ano de 1948. O Uruguai é a nona economia da América do Sul (ao mesmo tempo possuindo o                  

segundo maior PIB per capita da região) e a nonagésima quarta do mundo. Tem como               

principais parceiros econômicos o Brasil, a China e os Estados Unidos (respectivamente). 

O esquema de corrupção, até pela proximidade geográfica, chegou no Uruguai. A            

Procuradoria-Geral Uruguaia colabora intensamente com as autoridades dos outros países          

quando o assunto é combate à corrupção, especialmente o caso Odebrecht. Acredita-se que             

um doleiro uruguaio, o empresário Vinicius Claret Vieira Barreto, foi um dos responsáveis             

por lavar mais de R$100.000 que estavam em posse do ex-governador do Rio de Janeiro,               

Sérgio Cabral. 

 

5.15. Cuba 

 

A pequena nação caribenha, conhecida por seu sistema econômico comunista, não           

ficou imune ao esquema da Odebrecht. Porém, diferentemente do que ocorreu nos outros             

países, o esquema não chegou em Cuba por meio da compra de oficiais corruptos, mas sim                

por conta do tráfico de influência que acredita-se ter sido pelo ex-Presidente Brasileiro Luiz              

Inácio Lula da Silva. 
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Em sua delação, Marcelo Odebrecht, ex-presidente da construtora, afirmou que não           

houve pagamento de propina para a construção do Porto de Mariel em Cuba, obra financiada               

pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e que “a corrupção             

em Cuba beira zero”. Apesar disso tudo, Cuba mantém uma postura de forte apoio aos               

políticos de esquerda, defendendo mesmo os que comprovadamente estão envolvidos nos           

esquemas de corrupção.  

 

5.16. Panamá 

 

O Panamá foi um dos membros fundadores da OEA, tendo sua participação ativa             

desde o ano de 1948. O Panamá é a nonagésima segunda economia do mundo e tem como                 

principais parceiros econômicos Coreia do Sul, Estados Unidos e China. A participação do             

Panamá no esquema de corrupção é uma que merece destaque. Durante três governos             

diferentes, acredita-se que a Odebrecht subornou 72 oficiais panamenhos, com valores que            

chegam a 100 milhões de dólares. 

O Inquérito, que é investigado pelo Ministério Público do Panamá, envolve 21            

licitações, quais os valores somados alcançam 9 bilhões de dólares. A colaboração do             

Ministério Público Panamenho (MPP) com o Ministério Público Suíço tem sido essencial para             

o prosseguimento das investigações, o MPP tem se mostrado um ator importante na luta              

anti-corrupção naquele país, e possui imensa vontade em colaborar com as investigações no             

países vizinhos. 

 

6. Links recomendados 

 

https://www.poder360.com.br/lava-jato/lava-jato-chegou-ao-uruguai-em-uma-prancha-de-stan

d-up-paddle/ 

 

https://istoe.com.br/republica-dominicana-fecha-acordo-de-us-184-milhoes-com-a-odebrecht/ 
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https://www.google.com.br/amp/s/www.correio24horas.com.br/amp/nid/milhares-protestam-c

ontra-impunidade-em-caso-da-odebrecht-na-republica-dominicana/ 

 

https://www.google.com.br/amp/s/g1.globo.com/google/amp/mundo/noticia/dominicanos-prot

estam-contra-construcao-de-termeletrica-pela-odebrecht.ghtml 

 

https://www.google.com.br/amp/s/oglobo.globo.com/brasil/prisao-de-joao-santana-afeta-eleic

oes-na-republica-dominicana-18732468%3fversao=amp 

 

https://www.google.com.br/amp/s/oglobo.globo.com/brasil/republica-dominicana-pode-fechar

-acordo-de-meio-bilhao-de-reais-com-odebrecht-20956636%3fversao=amp 

 

https://www.google.com.br/amp/s/folhapolitica.jusbrasil.com.br/noticias/433791442/odebrech

t-pode-enfraquecer-governos-da-america-latina-e-afetar-pib-de-toda-a-regiao/amp 

 

https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/uncac.html 

 

https://www.investopedia.com/articles/investing/012215/how-corruption-affects-emerging-ec

onomies.asp 

 

https://www.google.com.br/amp/s/www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2017/02/09/where-the

-worlds-shadow-economies-are-firmly-established-infographic/amp/ 

 

https://www.google.com.br/amp/s/guiadoestudante.abril.com.br/blog/atualidades-vestibular/9-

casos-marcantes-de-corrupcao-no-mundo/amp/ 

 

https://www.transparency.org/what-is-corruption#define 
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