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“O povo jamais penetrará no labirinto obscuro do espírito de corte, sempre descobrirá 

com dificuldade a mesquinhez que se oculta sob a elegância de maneiras, a procura dos 

gostos e as graças da língua. Mas roubar ao tesouro público ou vender favores do 

estado a preço de dinheiro é algo que o primeiro miserável compreende e pode gabar-

se de, por sua vez, fazer tanto”. 

(Alexis de Tocqueville) 
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RESUMO 

 

MONTE, J. C. V. Interfaces da Corrupção Política no Brasil: A CPMI dos Correios. 

Fortaleza, 2012. Dissertação (Mestrado). – Pós-Graduação em Sociologia. Universidade 

Federal do Ceará. 

 

A pesquisa tem como objetivo compreender o fenômeno da corrupção política no 

Brasil. Inicialmente, traço os elementos que caracterizam essas práticas, discutindo as 

causas e consequências do comportamento corrupto para a democracia, tomando como 

referência as análises internacionais e os principais estudos brasileiros sobre o tema. Em 

seguida, analiso o papel das comissões parlamentares de inquérito (CPIs), ressaltando 

seus maiores desafios e críticas, os discursos sobre corrupção na arena parlamentar e a 

relação com o campo jornalístico. Partindo de matérias produzidas pela imprensa e, 

principalmente, do Relatório Final elaborado pela CPMI dos Correios, que investigou 

nos anos de 2005 e 2006 o famoso escândalo do “mensalão”, elaboro uma análise sobre 

a relação entre o sistema político brasileiro e as práticas de corrupção, destacando os 

principais pontos de discussão no período do referido escândalo: a questão do 

financiamento de campanha e a complexa relação entre partidos, empresas privadas e 

estatais, tratados a partir do “valerioduto” e o debate sobre a formação e manutenção 

das coalizões parlamentares, abordado através do “mensalão”. Na conclusão, chamo 

atenção para algumas propostas de reforma política, trazidas à tona no momento dos 

trabalhos de investigação parlamentar e a necessidade de participação por parte da 

sociedade civil, pensados como mecanismos para combater a corrupção. 

Palavras-chave: Corrupção; CPI; financiamento eleitoral; dinâmica parlamentar. 
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ABSTRACT 

 

MONTE, J.C.V. Interfaces of Political Corruption in Brazil: The JPCI of the Post 

Office. Fortaleza, 2012. Thesis (Masters) – Postgraduate studies in Sociology. Federal 

University of Ceará. 

 

The research aims to understand the phenomenon of political corruption in Brazil.  

Initially, I trace elements that characterize these practices, discussing the causes and 

implications of corrupt behavior to democracy, by reference to the international analysis 

and the main Brazilian studies on this topic. Next, we analyze the role of parliamentary 

committees of inquiry (PCI), highlighting its major challenges and critical discourse on 

corruption in the parliamentary arena and the relationship with the journalistic field. 

Based on material produced by the press and especially the Final Report prepared by the 

JPCI of the Post Office, which in 2005 and 2006 investigated famous scandal of the 

"monthly allowance", an elaborate analysis of the relationship between the Brazilian 

political system and corrupt practices highlighting the main points of discussion during 

the period of this scandal: the issue of campaign finance and the complex relationship 

between political parties, private and state companies, treated from the "valerioduct" 

and the debate on the formation and maintenance of parliamentary coalitions, 

approached through the "monthly allowance". In conclusion, it just draws attentions to 

some proposals for political reform, brought to the fore at the time of research and the 

need for parliamentary participation by civil society, conceived as mechanisms to 

combat corruption. 

Keywords: Corruption; PCI; campaign finance; dynamic parliamentary 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho visa realizar um estudo do escândalo investigado a partir de 2005, 

o maior do governo Lula, denominado “mensalão”, com o propósito de repensar os 

entraves da nossa democracia representativa, sob o entendimento de que a análise de 

uma crise política consiste principalmente em buscar compreender os laços que ligam 

fenômenos conjunturais a raízes de ordem estrutural (REIS, 2007). Os escândalos 

políticos, para além de sua superficialidade e rapidez, podem oferecer instrumentos 

importantes para uma reflexão acerca da política brasileira. Em momentos de crise as 

opiniões, estratégias e articulações vêm à tona com mais transparência. 

Inicialmente, quando comecei a me aprofundar na análise crítica desse esquema 

de corrupção, percebi que um dos maiores desafios a enfrentar seria a busca da 

objetividade (WEBER, 1991). Em outros termos, assegurar sempre a maior distância 

entre a indignação do cidadão com fatos estarrecedores de descaso com o dinheiro 

público e desrespeito com as instituições democráticas e a do cientista social que tem 

como missão compreender a política como ela se processa na realidade, buscando 

minimizar os julgamentos e preconceitos. Trata-se de postura que, não sendo seguida, 

acaba levando a discussão sobre corrupção para um julgamento ético-moralista, com 

bases maniqueístas, as mesmas que ocorrem, com frequência, nos grandes veículos de 

comunicação e não raro em textos acadêmicos.  

Por ser um tema que vem suscitando muitas discussões, não somente na política 

e imprensa, mas também na academia, principalmente nos últimos vinte anos, inúmeros 

caminhos se abriram para o estudo da corrupção, todos com suas contribuições e 

limites. Bruno Speck (2000) destaca três indicadores para o estudo dessa temática: a 

análise dos dados de condenações penais fornecidos pelas instituições de investigação e 

perseguição penal, as informações obtidas por meio de pesquisas de opinião e, por fim, 

os estudos provenientes dos escândalos políticos.  

Ao pesquisar o escândalo do “mensalão”, proponho debruçar-me, num primeiro 

momento, sobre matérias na imprensa, divulgadas, sobretudo, nos meios de 

comunicação on-line, ressaltando a importância da mídia como meio de influência da 

ação e reação no campo político. Contudo, não me restringirei à cobertura midiática, 
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dispensando, isso sim, as principais atenções para o trabalho parlamentar de 

investigação, que possui uma lógica diferente da do campo jornalístico
1
. 

O interesse pela atividade legislativa me acompanha desde o curso de graduação, 

quando pesquisei os atores e discursos parlamentares ligados à violência urbana num 

momento de crimes de repercussão nacional. Após esse primeiro contato com o 

parlamento, passei a dedicar especial atenção a análises dos aspectos formais e 

informais que permeiam o Congresso Nacional. Nesse sentido, um dos dispositivos que 

mais despertaram a minha curiosidade, ao acompanhar algumas audiências pela TV 

Câmara, foram as Comissões Parlamentares de Inquérito, mais popularmente 

conhecidas como CPIs. 

Destaco, antes de qualquer aspecto, que, na história política moderna, o Poder 

Legislativo se posicionou geralmente como um contrapeso às ações de um Executivo 

arbitrário, fiscalizando os desmandos dos mandatários da nação. Nessa linha, as CPIs 

surgem, em grande parte das democracias liberais, como foco de conflitos e palco de 

acalorados debates, como um dos principais mecanismos de ação do parlamentar 

atuante. No Brasil, essa tendência não se mostra diferente, sopesadas as peculiaridades 

do parlamento brasileiro. 

A confluência de interesses que permeiam as comissões é característica do 

próprio Congresso brasileiro, que tem na sua multiplicidade de partidos, regionalismos e 

tendências, suas marcas distintivas (MONTE, 2009). Entretanto, por mais que uma CPI 

se mostre eivada de interesses político-eleitorais ou considerada um método marginal de 

combate a corrupção
2
, as estratégias usadas para sua instauração e os possíveis 

resultados revelam certa “falta de apoio ao governo ou um momento de especial 

confronto entre os poderes dentro de uma dada conjuntura política” (SHILLING, 1999, 

p. 53). Assim, a escolha por estudar uma CPI significa, também, a necessidade de 

repensar a configuração de forças do sistema político em momentos de tensão. 

                                                           
1
 Utilizo aqui o conceito de campo presente na teoria dos campos discutida por Pierre Bourdieu (1989), 

que reflete sobre estruturas e práticas com lógica, tempo, linguagem e estratégias diferentes. Dessa forma, 

faço uso dos campos jornalístico, político, acadêmico, artístico, entre outros. 
2
 Segundo alguns especialistas (FILGUEIRAS, 2008; SANDOVAL, 2001), várias instituições constituem  

mecanismos de combate à corrupção: os Tribunais de Contas, as Controladorias, o Ministério Público, a 

Receita Federal, entre outras que supostamente apresentam maior eficiência e independência, pois 

trabalham distante das disputas político-eleitorais encontradas nas CPIs.  
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Como objeto de estudo, convém ressaltar o relatório final da CPMI dos Correios, 

comissão instaurada em junho de 2005 e encerrada em abril de 2006, cujo objetivo era 

investigar as denúncias de corrupção na Empresa de Correios e Telégrafos (ECT), a 

qual acabou percorrendo um longo caminho, muito além do âmbito desta estatal, alvo 

das primeiras denúncias da imprensa. É pertinente lembrar que, no geral, o trabalho de 

investigação da comissão expõe a relação de forças no cenário político, constituindo-se 

numa versão legitimada dos fatos e podendo ser questionada por vários agentes e 

instituições. Isso demonstra que o debate sobre a prática corrupta produz também uma 

disputa sobre a fala verdadeira dos acontecimentos, ou seja, as denúncias geralmente 

seguem um processo de fatos e contrafatos. 

Várias CPIs foram instauradas no decorrer do governo Lula (a dos Bingos, a da 

Pirataria e a da Compra de Votos, entre outras). Entretanto, a minha escolha pela CPMI 

dos Correios se deu por alguns motivos específicos, dentre os quais ressalto a aprovação 

do seu relatório final e os resultados efetivos, disso se originando um vasto material 

para pesquisa sociológica. Restou demonstrada a sua eficiência, em face do número de 

comissões que, apesar de denúncias graves não são instauradas ou ficam inconclusas. 

Para Alexandre Barreto Sousa (2006), a taxa de insucesso, no período de 1989 a 2005, 

foi de 68%. 

As consequências da comissão sob estudo geraram grande crise no Congresso 

Nacional e em órgãos da administração pública federal e seus efeitos podem ser 

visualizados nas palavras de um dos seus relatores, o deputado Gustavo Fruet (PSDB-

PR): 

Provocou a abertura de mais de duas dezenas de sindicâncias internas 

na estatal; demissão das diretorias dos Correios, do Instituto de 

Resseguros do Brasil, cassação e renúncia de deputados, afastamento 

de ministros. Levou à extinção do Fundo Visanet, provocou a adoção, 

pelos Correios, de novos procedimentos para patrocínio e gerou 

procedimentos na Receita Federal, Conselho de Administração de 

Atividades Financeiras (Coaf) e na Polícia Federal (FRUET e 

MACRIS, 2009). 

 

Além do supracitado relatório, pesquisei informações sobre os principais 

elementos e protagonistas do escândalo que ocupou os principais meios de comunicação 

do país em 2005. Nessa empreitada, apoiei-me em três obras que, mesmo se apegando a 

questões pontuais, sintetizaram todo o desdobramento do escândalo: A CPI que abalou 
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o país, de Leonardo Attuch; Memorial do Escândalo, elaborado pelos jornalistas 

Bernardo de La Peña e Gerson Camarotti, e, por fim, Como a corrupção abalou o 

governo Lula, de Luís Otávio Cavalcanti. São obras que relatam os bastidores da crise, 

o perfil e a reação dos personagens envolvidos, o trabalho da CPMI dos Correios e as 

principais descobertas. Trata-se, pois, de um excelente material para a compreensão dos 

acontecimentos que geraram tal escândalo. 

Do relatório de quase duas mil páginas, produto de várias linhas de investigação, 

e com o objetivo de percorrer os caminhos da crise política então instalada e, assim, 

revelar os agentes e instituições envolvidas de alguma forma no esquema marginal e 

refletir, criticamente, sobre os elementos propiciadores da corrupção política no Brasil, 

decidi concentrar minhas atenções em dois eventos que estiveram intrinsecamente 

relacionados e ganharam destaque na CPMI: o “valerioduto” e o “mensalão”.  

Os trabalhos da CPMI dos Correios foram extremamente midiatizados, pautando 

os noticiários nacionais por quase seis meses e levando os parlamentares a criarem um 

site em que concentravam informações provenientes das investigações. Esse contexto 

contribuiu positivamente para a minha pesquisa, uma vez que encontrei, num único 

lugar e de forma organizada, depoimentos, registros de reuniões internas, votações e 

relatórios, documentação essencial para a montagem de um panorama capaz de 

evidenciar a movimentação ocorrida no parlamento durante a crise do “mensalão”. 

Acredito que esse tipo de iniciativa possa futuramente tornar-se comum em outras 

comissões, por oferecer uma excelente oportunidade para o cidadão acompanhar o 

desenrolar dos acontecimentos. 

No primeiro capítulo deste trabalho, realizo uma breve discussão sobre a 

corrupção política, as dificuldades em definir tais práticas, as diferentes percepções e 

reações a esse fenômeno, as consequências para a democracia republicana. Desenvolvo, 

ainda, uma discussão das principais análises internacionais e nacionais, com o objetivo 

de refletir sobre os elementos que contribuem para tal prática e, por conseguinte, 

tornam-se alvo de estudos relevantes. 

No decorrer da pesquisa, ao me deparar com estudos sobre o tema, notei que 

grande parte das pesquisas focava a elucidação teórico-conceitual da corrupção, 

concentrando-se na descrição de escândalos. Saliento que me preocupei sempre em 

tentar aliar esses dois eixos, ou seja, dando visualização das características teóricas do 
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fenômeno no processo de descrição empírica dos fatos, cuidando para que o texto possa 

oferecer ferramentas importantes para essa reflexão de ordem epistemológica nas 

Ciências Sociais. 

Em seguida, no capítulo 2, exponho a organização, o funcionamento e a história 

das comissões parlamentares de inquérito no Brasil, ressaltando seus grandes desafios e 

críticas, enfatizando os grandes obstáculos enfrentados – os quais podem concorrer para 

o seu descrédito – e destacando seu potencial de gerar ou ampliar escândalos políticos, o 

que, regra geral, afeta o capital político de atores envolvidos em tais eventos midiáticos. 

Todo o processo político que permeia uma CPI midiática pode ser visualizado na 

investigação do escândalo do “mensalão”, através da CPMI dos Correios
3
. 

Posteriormente, examino e problematizo o surgimento da CPMI em questão, 

enfatizando as tensões que marcaram a sua instauração, a divisão dos trabalhos, a 

colaboração com outras instituições e os discursos mais significativos, num verdadeiro 

convite para uma reflexão acerca de certas práticas político-partidárias na 

redemocratização.  

No capítulo 3, parto da complexa rede de interesses públicos e privados que 

passou a ser chamada pela mídia de “valerioduto”, um arranjo orquestrado, em tese, 

pelo empresário mineiro Marcos Valério, com parceria da cúpula do PT, o qual teria, 

consoante os parlamentares que integraram a CPMI, tentáculos nas estatais e presença 

de bancos públicos e privados. Com essa articulação, proponho-me avaliar a relação 

anti-republicana, extremamente problemática para a democracia, havida entre partidos e 

empresários que gravitam em Brasília e cargos políticos nas estatais. 

Dando continuidade ao capítulo 3, examino a discussão sobre o financiamento 

de campanhas, seus custos cada vez mais elevados e a ocultação de grandes 

investidores, fenômeno conhecido por “caixa-dois” (FLEISCHER, 2000), tudo exposto 

de forma exemplar no caso Duda Mendonça. Essa prática, utilizada em vários países, 

esconde os grandes interesses que estão por trás da ação de determinados parlamentares, 

não possibilitando a fiscalização pelo cidadão comum e colocando o poder econômico 

como diferencial numa campanha política. 

                                                           
3
 A diferença entre CPI e CPMI diz respeito à constituição e funcionamento dessas comissões; enquanto a 

primeira tem seus trabalhos concentrados numa única casa legislativa, a segunda conta com a assinatura e 

participação de deputados e senadores, sendo, portanto, mista. 
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Formou-se, assim, uma complexa rede que teria nutrido, durante mais de dois 

anos (2003/2004), partidos e parlamentares aliados do governo, tanto para ampliação de 

apoios na Câmara dos Deputados como para pagamentos de dívidas de responsabilidade 

dos companheiros do governo. Nesta parte da dissertação, que corresponde ao capítulo 

4, analiso não apenas a prática do recebimento de recursos ilegais, mas o que isso pode 

revelar sobre a dinâmica parlamentar contemporânea, a natureza das coalizões, o poder 

das lideranças e o perfil dos “mensaleiros” e dos partidos envolvidos no esquema. 

Nas considerações finais, discorro sobre as principais questões discutidas no 

curso da pesquisa, assinalando a necessidade de compreender as facetas da corrupção 

política, o papel das CPIs, as propostas elaboradas pelos deputados e senadores que 

compuseram a CPMI dos Correios, correlacionando-as com a discussão da reforma 

política ressuscitada no momento da crise de 2005. Ressalto, ainda, os fatores que 

possibilitaram o sucesso dessa comissão e os desdobramentos atuais do escândalo ali 

abordado. 

Entendo que as investigações sobre tais práticas revelam muito sobre as maiores 

brechas para as atividades corruptas e corruptoras, constituindo-se verdadeiras conexões 

criminosas, não apenas pelos recursos financeiros que desaguavam de um ponto a outro 

do esquema, mas também pela complexa rede de interesses e estratégias envolvidas e 

mascaradas. 

Com a presente análise, reflito sobre as consequências de uma combinação de 

fatores que constantemente emergem dos grandes escândalos políticos, desde Fernando 

Collor de Melo: grandes interesses econômicos e políticos, falta de transparência, pouca 

regulamentação, rara fiscalização e escasso planejamento do gasto público, tudo isso 

gerando uma mistura que pode resultar na apropriação ilegal dos recursos públicos ou, 

mais propriamente, na própria corrupção. 

É oportuno ressaltar que, ao abordar esses temas, pretendo refletir acerca das 

instituições e atores que estiveram ligados a esse esquema de corrupção. Não se 

constitui objetivo desta pesquisa fazer julgamentos de estratégias e justificativas de 

políticos e empresários, mas tão somente ampliar o olhar sobre esse fenômeno, 

percorrendo os caminhos de um escândalo para além do maniqueísmo que, por vez, 

acompanha esse tipo de debate, e refletindo principalmente sobre os principais 

ingredientes da corrupção política no Brasil. 
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1. A CORRUPÇÃO EM DEBATE             

 

Poderia dizer que, juntamente com a publicização da violência nas grandes 

cidades, o tema corrupção já faz parte do cotidiano nacional. O brasileiro 

frequentemente acompanha escândalos que vão desde o desvio de recursos destinados à 

merenda escolar em uma pequena cidade do interior a grandes esquemas de 

superfaturamento em obras públicas. Entretanto, os noticiários, rápidos e superficiais, 

não permitem um maior questionamento/estranhamento das raízes dessa prática e seus 

desdobramentos para a democracia representativa. 

Na era da midiatização e do declínio da confiança na política, o simples 

surgimento de uma denúncia nos meios de comunicação já pode ser percebido como 

prática corrupta. Isso desperta a mobilização da imprensa – com seus discursos 

apelativos –, de grupos da oposição, da academia e até do poder judiciário, todos 

envolvidos, de uma forma ou de outra, no “desocultamento” e esclarecimento dessas 

atividades transgressoras. É de se supor, pois, que os envolvidos em tais esquemas e 

seus beneficiários se esforcem para manter seus segredos longe do alcance do público. 

A ação desses atores se desdobra e se justifica com interesses diversos, mas ganha corpo 

na interação entre os campos simbólicos envolvidos. 

Propugnando por levantar a bandeira da verdade dos fatos e perseguir a ética na 

política, é assim que os jornalistas buscam legitimar suas investigações; por fazer valer 

os princípios norteadores da Constituição Federal, é assim que os agentes encarregados 

da interpretação e aplicação do direito justificam a missão que incorporam como de sua 

alçada de competência; por demonstrar as ações imorais do governo vigente, 

frontalmente contrário aos interesses públicos, é assim que os parlamentares balisam o 

seu discurso, cuja marca pontifica o lugar da oposição. Quanto à pesquisa científica, que 

visa, num primeiro plano, compreender a ação social dos atores envolvidos em tais 

práticas, assume ela o espaço destinado à discussão das motivações e consequências do 

comportamento corrupto para as instituições públicas e privadas locais, nacionais e 

internacionais. 

É necessário destacar, sem perder de vista os tipos ideais weberianos (WEBER, 

1991), que, entre essas bandeiras aparentes e a realidade, existem inúmeras variações, 

tais como juízes manipulados e impregnados por sentimentos político-partidários, 
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jornalistas parciais, oposicionistas que mudam de posição ao sabor do momento e 

cientistas sociais que se orientam por uma postura normativa da vida pública, 

perseguindo ideais e propondo reformas salvacionistas. 

Impõe-se – é óbvio – que seja considerada a complexidade que envolve o 

conceito e a percepção de uma prática desse jaez, discutida, desde a antiguidade, por 

pensadores das mais diferentes correntes filosóficas e ideológicas, os quais, longe de 

chegar a um consenso sobre sua natureza e consequências, limitaram-se a refletir, 

geralmente, sobre as mudanças político-culturais dos tempos históricos. Com efeito, 

deve o tema ser tratado com maior profundidade, devido a inúmeras concepções em 

disputa no campo político, em diferentes tempos e sociedades.  

Neste capítulo, procuro desvendar as seguintes questões: 1) Apesar de muito se 

falar sobre a corrupção, o que realmente pode caracterizar-se como um ato de corrupção 

política? 2) Quais seriam suas causas e consequências para o modelo democrático? 3) 

Como esse tema é abordado no cenário internacional? 4) E, pensando, principalmente, 

as particularidades do Brasil, que elementos marcam o debate sobre a prática corrupta? 

Inicio o capítulo expondo a complexidade de se definir a prática corrupta e 

apresentando algumas características que podem facilitar a compreensão dos atos que a 

conformam. Em seguida, reflito sobre as consequências desse comportamento, levando 

em consideração os princípios constitutivos da democracia republicana. Num terceiro 

momento, detenho-me em algumas pesquisas internacionais realizadas nos últimos vinte 

anos, ressaltando o papel dos índices de percepção e do contexto latino-americano. 

Finalmente, discuto como a corrupção política vem sendo tratada, analisada e percebida 

no Brasil, ressaltando seus traços e consequências. 

 

1.1 Em busca de uma definição 

 

Na literatura específica, claro está que a maior parte das definições carrega uma 

forte carga de normatividade, pois a ideia de corrupção encerra – isto sim – um contra-

conceito do que vem a ser a boa forma de governar, que, por sua vez, também é passível 

de inúmeras interpretações, tanto por aspectos éticos quanto morais. Por isso, em vez de 
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esmiuçar ou elaborar um novo conceito ou teoria da corrupção, apresento, baseado em 

trabalhos acadêmicos e em casos de escândalos políticos, os elementos mais recorrentes 

e significativos desse comportamento. Dessa forma, as questões que caracterizam a 

corrupção política, podem ser distribuídas da seguinte forma, a saber: 

1) Apresenta percepção mutável, de acordo com a sociedade e com o período histórico; 

2) Utiliza-se de recursos públicos para fins privados, agregando inúmeras facetas; 

3) Elege o Estado como figura central da transação corrupta; 

4) Envolve as grandes decisões nas instituições políticas; 

5) Visa à criação ou ampliação de status, riqueza e poder; 

6) Configura-se como uma forma de exercer influência; 

7) Articula-se em segredo, numa forte relação com déficits de fiscalização. 

Na tentativa de traçar a história do conceito de corrupção, Fernando Filgueiras 

(2008) verificou que cada sociedade, a partir dos valores que a regem, determina o que 

vem a ser a corrupção e a forma como deve ser recebida e/ou combatida. O autor afirma 

que, em momentos de crise, a percepção do fenômeno tende a ser maior, pois há uma 

erosão dos valores e normas aceitos e defendidos. Ocorre, então, uma grande 

instabilidade, seguida de incerteza, bem como uma frustração por parte da comunidade, 

fazendo o regime entrar em crise de legitimidade. A corrupção disseminada é apontada 

como um dos motivos da decadência de Roma, do poder papal, dos Estados feudais e 

das monarquias absolutistas.  

Os grandes pensadores se dedicaram ao estudo desse fenômeno, atribuindo-lhe 

importância para a compreensão das boas formas de governar. No mundo grego, 

Aristóteles relacionou a corrupção à degeneração, ocorrendo quando as paixões 

individuais se sobrepunham aos valores da polis, berço da virtude moral e da justiça. 

Para o filósofo grego, a melhor forma de combater esse fenômeno seria desenvolver 

uma constituição que apregoasse um modelo de governo com propósito de frear os 

desejos dos mais egoístas. Sugeria, como o melhor meio, o governo misto, unindo as 

forças antagônicas da sociedade: 
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Por outras palavras, se os aristocratas tendem a se tornar oligarcas, 

encontram oposição por parte do monarca, que teme perder o seu 

poder, e do povo, que teme se tornar oprimido. Do mesmo modo, se o 

povo se torna desejoso, cabe aos aristocratas e ao monarca moderarem 

suas paixões, com o objetivo de alongar a vida institucional. Isso só é 

possível, entretanto, contrabalançando, com os excessos da ação e as 

deficiências das paixões, as virtudes de corpo político, tais como a 

coragem, a temperança e a justiça. (FILGUEIRAS, 2008, p. 38) 

 

Na ordem republicana de Roma, com a estabilidade política ameaçada por 

sucessivas crises provocadas, segundo Cícero, pela degeneração das virtudes cívicas, 

surgiu, ao contrário dos que defendia o referencial aristotélico, a consciência de que a 

corrupção só poderia ser combatida com o aprimoramento e participação do cidadão nos 

negócios do Estado, fatos que deveriam inscrever-se nas leis e costumes. Com a 

decadência de Roma e a ascensão do cristianismo, a vida ativa e participativa, pregada 

pela ordem romana, dá lugar à vida contemplativa. Nesse período da história, em que a 

Igreja assumiu o predomínio das atividades sócio-políticas, não havia preocupação da 

instituição com a questão, haja vista os vícios naturais dos seres humanos, que já os 

caracterizavam naturalmente como corruptos, condição que só mudaria com a graça de 

Deus, ao alcançar o paraíso. 

No final do século XIV, a resposta à indiferença da Igreja veio com o trabalho 

dos humanistas cívicos que restabeleceram o debate sobre as virtudes dos romanos, 

centradas no cidadão. Um dos que mais se destacaram nessa corrente foi Maquiavel. O 

historiador florentino, no contexto do renascimento, acreditava que a corrupção abalava 

todas as instituições da república, começando pelos governantes e espalhando-se por 

toda a sociedade. Cabia ao povo a defesa da liberdade e da república, elementos 

essenciais para a manutenção de uma cultura cívica que ressaltasse o espírito público. A 

defesa dos valores da república só ocorria com participação ativa do cidadão na esfera 

pública e sua apatia levaria às crises de legitimidade. 

A partir do século XVII, a ampliação do comércio internacional, a maior 

participação da burguesia nos negócios políticos, o aumento da população e das grandes 

cidades e, principalmente, o advento da ciência moderna ensejaram a maior alteração na 

ideia de corrupção: a separação entre essa modalidade de comportamento e os princípios 

morais, traço que trouxe profundas consequências para o pensamento político moderno. 
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Montesquieu foi quem soube mais bem traduzir esse período, destacando a elevação e a 

defesa dos interesses individuais. 

Para o filósofo francês, a corrupção seria praticamente incurável, devendo o 

governante concentrar-se em mecanismos jurídicos que pudessem frear os interesses 

ilegais de certos grupos ou indivíduos, fazendo o preço da transgressão ser muito mais 

oneroso para o potencial criminoso, como bem resume Fernando Filgueiras (2008, p. 

73): 

As instituições não devem, segundo Montesquieu, assentar-se nas 

virtudes, mas na própria ambição que caracteriza a vida dos modernos. 

Essencialmente as instituições devem fazer com que a ambição e o 

interesse sejam capazes de ordenar a vida política, de maneira a 

garantir estabilidade e progresso. 

 

Na modernidade, a política passou por inúmeras transformações, convindo citar, 

dentre elas, a ampliação das atividades do Estado, a formação dos grandes partidos e a 

consequente burocracia, a visibilidade dos atos políticos, especialmente no período 

eleitoral, e a expansão do sufrágio, fenômenos que geraram a necessidade de maiores 

investimentos político-financeiros e criaram uma interface entre os interesses públicos e 

privados.  

Nesse contexto de transformações, muitos pesquisadores dedicaram especial 

atenção ao debate das possibilidades de definição da corrupção, por esse 

comportamento ter muitas facetas, capazes de confundir um olhar mais desatento. 

Muitos políticos, flagrados em práticas suspeitas, alegaram e alegam que o ato não 

ocorreu e não passaria de conspiração ou, no máximo, corresponderia a erros 

administrativos, cometidos por subalternos que sustentam a cobiça como marca 

primordial. Válido aqui é o que explica Inge Amundsen: 

A corrupção é entendida como tudo, desde o pagamento de subornos 

para funcionários civis em troca de algum favor a uma ampla gama de 

duvidosas práticas econômicas e políticas em que políticos e 

burocratas enriquecem usando de forma abusiva o poder público para 

um fim pessoal. (AMUNDSEN, 1999, p. 6). 

 

O ato de corromper ou ser corrompido possui dimensões públicas e privadas, 

que interagem, ora se harmonizando, ora entrando em conflito entre si.  Nas empresas 

privadas, a prática corrupta é exercida por funcionários que se engajam em atividades de 
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desfalques e desvios, com a finalidade do enriquecimento do indivíduo articulador. Na 

esfera pública, o comportamento corrupto é exercido por burocratas e políticos, que se 

apropriam dos recursos do público para interesse próprio ou, como acontece com muita 

incidência, compõem quadrilhas com alto nível de articulação e refinamento, para que 

todos acabem recebendo os dividendos dessa mobilização. Ora, tanto na ação do 

servidor público como na do político, é o Estado que assume a figura central. 

Um elemento fundamental na maioria das definições da corrupção pública 

consiste, sem dúvida, na presença do Estado (NIETO, 2004; AMUNDSEN, 1999; 

SILVA, 1995). Geralmente, o abuso do poder oficial e dos canais privilegiados e a 

subversão dos princípios que norteiam o Estado moderno acabam gerando essa forma 

de comportamento. 

Inge Amundsen (1999), ao refletir sobre essa relação, classificou os Estados 

quanto à incidência de corrupção. Para ele, quando a instituição estatal se mostra frágil 

perante a sociedade e a elite acaba se apossando dos recursos públicos facilmente, a 

prática corrupta é extrativista. Em países que possuem Estado forte, onde vários grupos 

disputam a posse dos órgãos governamentais, participam das eleições regularmente e se 

apresentam como representantes da população, mas utilizam a sua estrutura estatal para 

defender seus interesses, esse modelo é definido como distributivo. 

A transação corrupta envolve o funcionário público ou o político de um lado, 

negociando um bem comum – na maioria das vezes cargos, influência, informações ou 

mesmo dinheiro –, e do outro a presença de um indivíduo, advogando em causa própria 

ou representando interesses de um grupo, buscando “facilidades” na máquina pública. 

Num acerto perfeito, ambos sairão beneficiados, agindo em segredo e encontrando 

formas de burlar ou cooptar possíveis fiscalizações, contando frequentemente com a 

impunidade.  

Das duas formas de corrupção pública – a burocrática e a política –, dedicarei 

maior atenção à segunda, mesmo tendo consciência de que as duas podem aparecer 

entrelaçadas. Convém assinalar que a corrupção praticada por políticos das mais 

distintas escalas de poder – parlamentares, chefes do executivo e lideranças partidárias –  

possui uma dinâmica própria, inserida no jogo de interesses que permeiam o campo 

político.  
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Segundo Amundsen (1999), umas das principais características da corrupção 

política é o fato de que aqueles encarregados de tomar as grandes decisões 

governamentais utilizam o cargo público para ganhar e/ou sustentar status, riqueza ou 

poder, como bem demonstrarei ao analisar os meandros do “valerioduto” e do 

“mensalão”. Difere essencialmente da transgressão praticada pelo servidor público de 

carreira, pois seu ato não implica um simples desvio das normas da administração 

pública, por alcançar um raio de influência muito maior: 

 

A corrupção política não só leva à má alocação de recursos, mas 

também afeta a maneira pela qual as decisões são tomadas. A 

corrupção política é a manipulação das instituições políticas e das 

regras de procedimento e, portanto, influencia as instituições de 

governo e o sistema político [...]. (AMUNDSEN, 1999, p. 8) 

 

Nessa mesma linha, Renato Janine Ribeiro (2006) refletiu sobre duas 

modalidades de corrupção: a moderna e a pós-moderna. A primeira está ligada à 

honestidade dos políticos e burocratas, remetendo ao desvio de recursos do tesouro 

público, fenômeno difícil de ser eliminado, devido a servidores que trabalham com o 

manejo direto de verbas, cada vez mais em expansão em países periféricos, e da ânsia 

de políticos que ingressam em instituições públicas visando ao enriquecimento pessoal e 

de familiares. 

A segunda modalidade, pós-moderna, apesar de também envolver o desvio de 

recursos dos cofres públicos, não se restringe a isso. Englobando a busca do poder pelo 

poder, praticado por grupos políticos que lutam pela sobrevivência na máquina pública. 

Para tanto, fazem todo tipo de acordo com fortes interesses privados, porque dependem 

desse jogo de favores para custear suas campanhas, cada vez mais caras para os comitês 

eleitorais. Constroem, assim, imagens e discursos sedutores para conquistar o afeto do 

eleitorado, vendendo seu projeto político que, a despeito de poder representar propostas 

honradas, não foge do círculo da política partidária de alianças. 

As peculiaridades da corrupção no universo político foi atestada por Mark Philp 

(1997), ao analisar um grande escândalo envolvendo nomeações políticas em Nova 

Gales do Sul, um dos estados mais importantes da Austrália. O primeiro ministro Nick 

Gelner, buscando assegurar uma maioria parlamentar numa Assembléia dividida, no 

início da década de 1990, entre o partido governante (liberal) e a oposição (trabalhista), 
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assediou os parlamentares independentes. Umas das negociações acabaram chegando 

até a Comissão Independente contra a Corrupção, criada pelo próprio Gelner. Tony 

Metherall, um dos membros da Assembleia, acabou confessando a troca de apoio, 

alegando que tal transação não fugia ao cotidiano parlamentar em voga. 

As investigações do caso Metherall concluíram que o governante trocou o apoio 

dos independentes por cargos públicos na administração local. Tais denúncias acabaram 

tendo forte apelo negativo junto à opinião pública, condenando essa forma de 

negociação e rejeitando nas urnas o partido do primeiro-ministro. 

Com esse caso, Philp (1997) ressalta que o entendimento da corrupção política 

passa pela compreensão que se tem do que seja a boa política partidária e parlamentar e 

suas atribuições, advertindo, porém, para o fato de que essa prática destroi as condições 

naturais da autoridade política, legitimada e justificada pela soberania popular. Essa 

percepção irá sofrer variações conforme as ideologias vigentes, a predisposição dos 

grupos oposicionistas e a liberdade dos meios de comunicação. 

As tentativas de buscar, por meio da imprensa, da opinião pública e do direito, 

compreender o aumento da corrupção oferecem obstáculos os mais diversos. É 

problemático definir a corrupção política pela mídia, pois os órgãos de comunicação 

podem ter interesse na disseminação de escândalos e do fracasso de alguns governantes. 

É impraticável atribuir à opinião pública a força e responsabilidade para identificar a 

corrupção, porquanto há a dificuldade de quantificar a complexidade e a 

heterogeneidade de grupos que fazem parte da sociedade. É pouco provável que se 

obtenha êxito, no particular, apelando para o arcabouço legal pátrio, pois as leis vigentes 

não alcançam todas as práticas corruptas e o ordenamento jurídico tem-se mostrado 

ineficiente para julgar todos os casos, sem olvidar que um ato corrupto pode 

perfeitamente esconder-se por trás de um trâmite aparentemente legal.  

A legislação que trata, em muitos países e principalmente no Brasil, do uso 

legítimo de recursos públicos em proveito privado é extremamente fluída e sujeita a 

várias interpretações, o que dificulta as investigações de casos envolvendo o emprego 

da máquina pública para obtenção de votos, distribuição de cargos de confiança a 

amigos e correligionários, recebimento e uso de contribuições de campanha, proposta de 

legislação em favor de determinados grupos de interesse e propaganda eleitoral 

(SCHWARTZMAN, 2008). 
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Vale ressaltar que generalizações também podem ser perigosas. Se tido como 

ideia genérica do uso de um cargo público para proveito privado, difícil se torna 

operacionalizar o conceito de corrupção, haja vista ser extremamente comum que 

políticos, tão logo tomem posse em um cargo público, articulem-se, de todas as formas, 

para conseguir aliados e manter-se no poder, até como forma de sobrevivência política. 

Daí ser desaconselhável considerar somente o uso indevido de cargos e recursos 

públicos para caracterizar uma prática corrupta.  

Baseando-me em textos acadêmicos e na pesquisa empírica de dados 

provenientes da CPMI dos Correios, entendo, grosso modo, por corrupção política a 

violação das regras do jogo ou, em outras palavras, a transgressão das normas que 

regem ou orientam o campo político – processo eleitoral, legislativo e administração 

pública –, visando finalidades privadas, em detrimento de interesses públicos
4
, 

constituindo um fenômeno de variado matiz: 

A prática da peita ou uso de recompensa escondida para mudar a seu 

favor o sentir de um funcionário público; o nepotismo ou concessão 

de empregos ou contratos públicos baseada não no mérito, mas nas 

relações de parentela; o peculato por desvio ou apropriação e 

destinação de fundos públicos ao uso privado (BOBBIO et alii, 2000, 

p.292). 

 

Inúmeros outros crimes se enquadram na configuração de corrupção, dentre eles: 

enriquecimento ilícito, suborno, tráfico de influências, abuso de funções e lavagem de 

dinheiro. Contudo, o propósito basilar deste trabalho não se cinge à tipificação criminal 

da corrupção, mas à busca de instrumentos que possibilitem visualizar o ambiente 

propício à corrupção e elabora um perfil dos agentes e organizações envolvidas, 

questionando em que medida ocorre sua prática, de que forma se desenvolve e quais as 

consequências políticas de tal comportamento. De posse dessas informações, torna-se 

possível discutir a anatomia da corrupção no sistema político. 

Todas as instituições podem sofrer os efeitos da influência corrupta, 

demonstrando suas consequências para a estabilidade dos órgãos públicos (BOBBIO et 

alii, 2000). Grupos privados capazes de influenciar as decisões parlamentares ou 

pleitear informações privilegiadas na burocracia governamental burlam as regras da 

                                                           
4
 Apesar da complexidade que acompanha o conceito de interesse público, apresentando inúmeras 

interpretações, entende-se que a percepção da corrupção variará segundo o que se define em cada corpo 

político como interesse público (DOMINGUES, 2008). 
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administração e, assim, conseguem minimizar as incertezas do livre mercado. Por fim, 

quando ocorre de ter suas ações desmascaradas, direcionam suas ações para o 

desvirtuamento do papel do judiciário, comprando decisões judiciais que lhes 

assegurem a impunidade. Dessa forma, amplia-se a extensão da prática espúria que, 

para obter sucesso, certamente perpassa uma conjunção de outros interesses de atores e 

organizações. 

De acordo com Simon Schwartzman (2008), um grande fator que caracteriza a 

corrupção está relacionado à formatação das instituições políticas, no que tange à 

transparência do processo político e da ação governamental. Ao abrir muitas 

possibilidades para esse tipo de prática, a corrupção corroi um dos pilares da 

democracia: o sentido de fiscalização, por parte da sociedade civil, dirigida aos atos de 

responsabilidade dos seus legítimos representantes. 

 

1.2. Corrupção, democracia e república 

 

Um dos modelos democráticos mais férteis na ciência política moderna foi 

desenvolvido pelo intelectual americano Robert Dahl (2005), em sua obra Poliarquia. 

Ali, o autor aborda as condições necessárias ao arranjo democrático, chamado por ele de 

poliarquia, quando vários grupos políticos, num cenário de popularização e 

liberalização, disputam o poder, através de eleições livres. Para garantir o avanço do 

processo de democratização, faz-se então necessário estabelecer condições de 

participação e contestação nas esferas políticas, as quais se resumem nas possibilidades 

de o cidadão, a imprensa, a oposição e as organizações da sociedade civil formularem, 

expressarem e terem suas preferências igualmente consideradas na conduta do governo. 

A corrupção faz essas premissas desmoronarem, ao distorcer o processo 

eleitoral, criando desigualdades entre os candidatos a um cargo eletivo e entre os 

eleitores, que passam a ter peso e importância proporcionais às suas “contribuições” à 

máquina de campanha. Ao falsear as informações, mascarar negociações ilícitas e 

disponibilizar dados incorretos à sociedade civil e aos grupos de oposição, a corrupção 

política dificulta a função de fiscalização da gestão pública, complica a dinâmica 

partidária, estabelece vantagens para aqueles que chegam ao poder e inviabiliza a 



25 
 

renovação dos cargos públicos, essencial a qualquer democracia. E, por fim, já de posse 

das informações e recursos oriundos do poder, aloca pessoal e dinheiro público para 

beneficiar interesses privados, degradando o sentido e a finalidade das políticas 

públicas. 

A reflexão sobre o contexto dos efeitos da corrupção faz emergir o entendimento 

de que uma das grandes marcas do ideal democrático é, sem dúvida, o governo da coisa 

pública sendo exercido publicamente. Essa máxima, que já era perseguida pelos 

atenienses na época de Péricles, encontra-se na ordem do dia de qualquer governo que 

se pretenda democrático, pois, sem adotar tal princípio básico, o regime adotado pode 

ser encarado como autocrático, onde há o menosprezo pelo julgo da população, 

assemelhando-se ao que foi registrado na prática dos regimes totalitários do século XX.  

A disseminação dos poderes ocultos – entendidos como todo interesse privado 

que, ante o temor de sua reprovação moral, não quer ou não pode ser “publicizado”, 

como já destacava Norberto Bobbio (1997) – é extremamente nociva para a democracia, 

pois introduz uma lógica de bastidores na prática política. E isso faz prevalecer o 

segredo no trato das decisões políticas, concorrendo para a corrupção, cujo ápice ocorre 

em sistemas que não permitem “a visibilidade, cognocibilidade, acessibilidade e, 

portanto, controlabilidade dos atos de quem detém o supremo poder” (BOBBIO, 1997, 

p. 89). 

Mesmo dentro dos órgãos públicos, os poderes ocultos e a lógica do segredo são 

vistos com desconfiança. É o caso dos famosos serviços secretos, que não raro servem 

aos interesses dos que ocupam o poder, utilizados como arma de perseguição contra os 

oposicionistas, não somente nas ditaduras, mas também nas chamadas democracias 

tradicionais, especialmente nos sistemas americano e inglês. Relatórios, recentemente 

publicados na internet pelo site Wikileaks, expõem as verdadeiras “missões” executadas 

por grupos que, ao se afastarem da publicidade, acabam aproximando-se da 

arbitrariedade, agindo em “nome do Estado”. 

A ideia de dar transparência às ações é essencial para qualquer democracia 

representativa, pois permite o julgamento de seus representantes pela população, 

permitindo a aferição do grau de efetivação das suas propostas e dando ao cidadão a 

oportunidade de dizer nas urnas se aprova ou não a atividade política do seu escolhido. 

E a seleção do representante não o livra da responsabilização dos seus atos, pois a 
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democracia praticada na atualidade não se configura como uma delegação de poderes, 

mas funciona como um laço entre eleitos e eleitores que deve ser reforçado, sob o risco 

de perder sua legitimidade, como observa Nádia Urbinati (2006, p. 194): 

Um representante político é único não porque substitui o soberano na 

aprovação de leis, mas precisamente porque ele não é um substituto 

para o soberano ausente (a parte que substitui o todo), uma vez que ele 

precisa ser constantemente recriado e estar dinamicamente em 

harmonia com a sociedade para aprovar leis legítimas. Com base 

nisso, é correto afirmar que a democratização e o processo 

representativo compartilham uma genealogia e não são antitéticos. O 

juízo e a opinião são sedes da soberania tanto quanto a vontade, se 

admitirmos a soberania como correspondendo a uma temporalidade 

ininterrupta e a influência incalculável dos princípios e ideais básicos 

concernentes ao interesse geral, que transcendem os atos de decisão e 

eleição. 

 

O aspecto da transparência ou sua ausência implica um posicionamento crítico 

sobre a legitimidade de contratos e licitações na esfera da administração pública, bem 

como insere na opinião pública questionamentos acerca de acordos político-partidários e 

sobre a origem do financiamento das campanhas eleitorais, cujas negociações põem em 

risco a lisura do processo político. 

Dentro do contexto da democracia representativa, resulta do desconhecimento 

do processo político – valendo relembrar que é próprio da corrupção desenrolar-se em 

segredo, com o escândalo político sendo a manifestação pública dessa prática, por 

denúncia geralmente de alguma parte envolvida e descontente (THOMPSON, 2002) – 

uma administração pública eivada de interesses particulares próximos ao poder, 

deixando de lado o aparato constitucional do Estado e agindo como se a vitória nas 

urnas significasse a posse das instituições públicas (BIGNOTO, 2006). 

A lógica do segredo transgride principalmente o ideal da igualdade política e 

coloca os interesses econômicos como diferencial na atividade política. Isso se verifica 

no processo de financiamento ilegal e obscuro das campanhas eleitorais, que contribui 

para reproduzir elites no poder político e acentuar as desigualdades sociais. Sobre a 

força do dinheiro na atividade, assim se posiciona Robert Dahl (2001, p. 196): 

Devido às desigualdades nos recursos políticos, alguns cidadãos, 

significativamente, adquirem mais influência do que outros nas 

políticas, nas decisões e nas ações do governo. Essas violações não 

são nada incomuns! Consequentemente, os cidadãos não são iguais 
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políticos – longe disso –, e assim a igualdade política entre os 

cidadãos, fundamento moral da democracia, é seriamente violado. 

 

A percepção, prática e reprodução da corrupção se agravam quando se tem uma 

forte recorrência da impunidade, considerada grande motor da corrupção. A impunidade 

acaba passando a ideia de que a Constituição pode ser ultrajada, quando certos 

interesses estão em jogo, abalando a credibilidade do regime político, ampliando a 

apatia política do cidadão na democracia representativa, produzindo insatisfação em 

alguns setores da atividade produtiva e gerando um clima de incerteza quanto às reais 

“regras do jogo”. Em outros termos, distorce a dimensão republicana da democracia
5
.   

A república, considerada como governo ideal, ao juntar-se aos princípios 

democráticos, constroi a base dos Estados constitucionais, submetendo-se à ideia do 

primado das leis e enfatizando o fato de que os mandatários também devem obedecer, 

sob o risco de romper a confiança depositada no regime democrático (STARLING, 

2006). O modelo republicano preconiza, além da efetivação da lei e do respeito às 

instituições, o incentivo à criação de uma cultura política que prime pela disseminação 

de um espaço público composto de cidadãos ativos e participativos. As consequências 

da corrupção para a democracia republicana se resumem nesta expressão: 

A corrupção política afeta a legitimidade do Estado democrático, 

frauda o princípio da igualdade política inerente ao regime e distorce a 

dimensão republicana da democracia, fazendo as políticas públicas 

resultar de acordos de bastidores que favorecem interesses espúrios 

(MOISÉS, 2010, p. 35). 

 

A política realizada na atualidade encontra-se bem distante dos preceitos 

republicanos. Extremamente vinculada ao mercado – basta ver o aumento do custo das 

campanhas eleitorais –, propicia que, na maioria dos casos, os partidos e candidatos 

negociem apoio com empresas pouco interessadas na vitalidade da democracia. Esse 

laço permanece após as eleições com um forte esquema de representação de interesses e 

benefícios, aspecto por demais evidenciado na composição das bancadas no Congresso 

Nacional – a dos setores de comunicações, a dos planos de saúde, a da segurança 

                                                           
5
 Renato Janine Ribeiro (2000) destaca que a democracia necessita de uma esfera republicana, com leis 

que obriguem os governantes a distinguirem o domínio público dos interesses privados, um regime do 

sacrifício em benefício do bem público. 
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privada, a das organizações educacionais, entre outras. Assim, os poderes estatais vão 

tentando administrar as demandas das camadas de baixo, enquanto respondem os 

pedidos do grande capital. 

Celebram-se esses acordos bem longe do olhar do cidadão, emprestando à 

política contornos de simples arena de indivíduos interessados em permanecer nos seus 

cargos, a qual vai assim perdendo a dimensão ideológica e programática (BAUMAN, 

2000). Os debates ficam mais frios, prevalecendo uma sensacionalista política do 

escândalo, com jornais e revistas de oposição devassando a vida de candidatos e 

expondo suas inclinações religiosas e sexuais. Muito pouco, entretanto, articulam-se na 

elaboração de propostas estruturais.  

Antes, o indivíduo tinha que criar garantias para se proteger dos tentáculos do 

Estado. Hoje, contrariamente, convém preservar as instituições estatais de interesses 

organizados. As instituições políticas perdem sua vitalidade, pois já não encontram 

ressonância na sociedade. Os grandes partidos formam alianças discutindo sob o 

princípio da famosa governabilidade
6
, que bem pode ser traduzida por mais 

espaço/cargos na administração pública. Os sindicatos não conseguem articular ações 

com outras entidades, reduzindo sua luta à pauta da categoria. As organizações não-

governamentais (ONGs), ainda muito dependentes de recursos do Estado, carecem de 

ousadia. E as entidades de classe tentam acomodar-se ao sistema, em busca de 

benefícios imediatos. 

Sabe-se, como visto anteriormente, que a corrupção afeta a democracia de várias 

formas: atingindo a legitimidade do Estado democrático de direito, fraudando o 

princípio da igualdade política, inibindo a participação política do cidadão e 

transgredindo a universalidade e impessoalidade da constituição. Tudo isso produz uma 

percepção de que as “regras do jogo” servem apenas para atender a interesses 

particulares, em detrimento do erário, passando a ideia de que o governo encontra-se à 

venda e gerando um clima de desconfiança quanto às instituições e aos atores que a 

dirigem, fenômeno agravado com a percepção da impunidade. 

                                                           
6
 Compreende a forma de governo, as relações entre os poderes, o sistema partidário e o equilíbrio entre 

as forças políticas de oposição e situação; enfim, são as condições necessárias ao exercício do poder. 
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Nesse cenário, cumpre à sociedade acompanhar de perto as iniciativas de 

investigação do legislativo, não apenas em períodos de escândalos políticos. Evitaria, 

dessa forma, que a impunidade se instalasse nas instituições republicanas e aumentasse 

cada vez mais a distância entre representantes e representados, pondo em risco as duras 

conquistas trazidas pela democracia representativa. Sem esquecer que pensar a 

corrupção é refletir também sobre a percepção e defesa do interesse público. 

 

1.3 Análises internacionais da corrupção 

 

Nas discussões internacionais, o primeiro grande ponto a se considerar refere-se 

à mudança do status da corrupção, deixando de ser um tema marginal e residual, cuja 

responsabilidade cabia exclusivamente aos estados nacionais, para merecer a 

preocupação constante dos organismos internacionais. Na última década, acentuou-se 

um debate mundial sobre a corrupção que, a despeito de alguns casuísmos e 

superficialidades, trouxe o tema para a agenda internacional, cuja discussão torna-se 

ponto fundamental para o desenvolvimento de várias nações.  

Speck (2000) destaca que a análise da corrupção pode ser dividida em três 

gerações. A primeira, tratando das diferentes visões sobre o fenômeno, restringe-se a 

alguns estudos localizados de países e setores, com predominância a partir da década de 

1970; a segunda discute os riscos para os investimentos; e a terceira cuida da criação de 

ferramentas para a intervenção e reforma. As duas últimas, ganhando relevo na década 

de 1980 e primando pelos estudos comparativos entre os mais diferentes regimes 

políticos, buscam identificar prioridades e sensibilizar sociedades. Dentre os organismos 

que mais se dedicam à compreensão do fenômeno, destacam-se, pela abrangência e 

influência de seus estudos, a ONG Transparência Internacional (TI), sediada em Berlim, 

e o Banco Mundial, com sede em Nova Iorque. 

Para proceder à medição da corrupção nos mais diferentes países, o índice mais 

utilizado é o Índice de Percepção da Corrupção – IPCorr, elaborado pela Transparência 

Internacional. Essa pesquisa, realizada anualmente com base na percepção de 

empresários e analistas, com destaque para as empresas transnacionais, trata, em tese, 

do grau de corrupção de um determinado país. Assim, compara-se um grande número 
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de regiões numa única escala de percepção (variando de 0 a 10), pela metodologia 

quanto mais próximo de 10, menos corrupto e, por conseguinte, mais transparente é o 

país analisado (FONTOURA, SOARES, 2008). De acordo com Speck, o principal 

mérito dessa pesquisa foi: 

Ter chamado atenção para o assunto da corrupção na agenda política 

internacional. A ampla divulgação do índice fez dele um instrumento 

para estimular o debate sobre a corrupção, torná-la um problema e 

suscitar a busca por medidas para diminuir o seu grau e a sua 

incidência. Não somente na política, mas igualmente na academia, os 

dados sobre a percepção da corrupção em diferentes países foram 

usados em várias análises, identificando a sua correlação com outros 

fatores de desempenho socioeconômico (SPECK, 2000, p. 29). 

 

Entretanto, esse índice sofre fortes críticas dos que questionam principalmente 

seu processo de elaboração. Leonardo Avritzer (2008) enumerou três importantes 

contrapontos à metodologia aplicada pela ONG. 

Primeiro, para o autor, essa pesquisa é extremamente subjetiva, por estar 

atrelada à satisfação dos dirigentes de importantes corporações com relação ao governo. 

Dessa forma, países que incentivam e priorizam os interesses empresariais acabam 

sendo bem vistos pelo conjunto dos empresários. É o caso do Bahrein, com uma 

monarquia autoritária e forte esquema de censura, mas bem avaliado na pesquisa. 

No segundo contraponto, o autor destaca o nível de liberdade da mídia, que 

acaba sendo deixado de lado pelo estudo, mas que tem forte apelo sobre a percepção dos 

agentes pesquisados. Em países com forte censura sobre a atividade jornalística, acabam 

não surgindo os famosos escândalos políticos, dando a percepção de um governo 

comprometido com a ética na administração, ao contrário do que ocorre em regimes 

com imprensa que goza de plena liberdade. 

O terceiro problema do IPCorr, para Avritzer, tem a ver com a sua concentração 

nos comportamentos de funcionários públicos. Essa abordagem é indiferente ao fato, já 

mencionado, de que a corrupção ocorre na interface entre os setores públicos e 

privados. No caso, o empresário seria a vítima de um sistema vicioso e, não 

encontrando outra saída, teria a corrupção como meio de sobrevivência perante um 

mercado cada vez mais competitivo. Na prática, o que se vê é bem diferente, levando 
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em consideração que, em muitos casos, para vencer fortes concorrências o agente 

privado propõe esquemas que o favoreçam. 

Enfim, essa forma de pesquisa prima por uma visão economicista da 

administração pública, pecando pela ausência de variáveis políticas, colocando no 

mesmo contexto países com tradições sócio-culturais bem diferentes e passando a ideia 

de que esse comportamento mantém-se sempre o mesmo, independente de se realizar 

em democracias consolidadas, em processo de transformação ou regimes marcadamente 

autoritários. Algumas notícias, como a transcrita abaixo, referem-se a essa realidade: 

O país [Brasil] caiu duas posições do ranking da transparência 

internacional, passando da 70ª para 72ª posição de um total de 180. 

Com isso a nação ficou atrás de Senegal, Israel, Catar e Emirados 

Árabes (GALLO, 2007, p.50) 

 

Aprofundando-se um pouco mais nesse índice de corrupção, Heideheimer 

(2010) investigou as peculiaridades do contexto europeu, examinando as boas notas da 

Inglaterra e os resultados ruins da Itália. O autor destaca que, enquanto os dirigentes 

ingleses obtêm êxito na resolução de conflitos no âmbito jurídico e nos bastidores, 

afastando-os da opinião pública, o mesmo não acontece na Itália, em que as crises 

políticas rapidamente se transformam em escândalos e ganham contornos partidários. 

Outros fatores importantes afetaram a percepção da corrupção nesses países. No 

caso da Inglaterra: a confiança entre representantes e eleitores, as fortes sanções no 

processo de financiamento de campanha e partidos com forte penetração social. Já na 

Itália, principalmente no sul: a descrença na justiça e nos partidos, com grande 

exposição de técnicas de suborno e propina envolvendo autoridades públicas e 

empresariais. A principal lição a ser extraída desses estudos ensina que a percepção da 

corrupção só é eficiente quando acompanhada de uma análise profunda sobre a 

realidade das regiões estudadas. 

Um ponto fundamental, no que tange aos estudos internacionais sobre a 

corrupção, é a investigação acerca da diferença entre países desenvolvidos e 

subdesenvolvidos para a incidência da corrupção, assim como a importância do 

processo democrático para o surgimento da prática. De modo geral, atribuem aos países 

em subdesenvolvimento e com democracia recente a maior disseminação da corrupção, 
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sem desconsiderar sua incidência nas democracias ditas consolidadas. Nesse contexto, a 

Europa ocidental e os Estados Unidos pontificariam como modelos a serem perseguidos 

pelas frágeis instituições políticas da África, Ásia e América Latina. 

Desse enquadramento, surgem inúmeras tipologias, cujas principais 

características assim se resumem: 1) Nível 1 – corrupção tolerável e de baixa 

intensidade, ocorrendo excepcionalmente e não ultrapassando o cotidiano dos cidadãos; 

encontrada em alguns países europeus; 2) Nível 2 – corrupção endêmica, característica 

dos países que mesmo tentando programar reformas não conseguem diminuir a 

incidência do comportamento, que já se encontra fortemente enraizado na máquina 

pública; 3) Nível 3 – corrupção sistêmica, profundamente institucionalizada, tolerada e 

generalizada não apenas nos órgãos estatais, envolvendo imprensa, sociedade civil e 

mercado; sua efetividade é praticamente inevitável, sendo geralmente encontrada em 

países autoritários, com legislação e fiscalização frágeis (NIETO, 2004).  

A atenção da maior parte da mobilização internacional, principalmente a partir 

da década de 1980 (SPECK, 2000, p. 20), voltou-se para a fragilidade das instituições 

públicas nos países em desenvolvimento. De acordo com os princípios neoliberais, a 

solução encontra-se na redução da administração estatal, identificando na burocracia o 

grande obstáculo a ser ultrapassado, com a ampliação de penas para o crime de 

corrupção; isso limita o problema ao debate sobre a lei e a ordem (BAUMAN, 2010). 

Mas o que esse movimento sinaliza? A ideia de que o Estado se apresenta ineficiente e 

pesado para lidar com as complexas demandas da sociedade, cabendo ao mercado essa 

tarefa, devido à sua tão apregoada eficiência. Dessa forma, a solução da privatização 

dos recursos públicos passa a ter como única resposta um remédio privatizado.  

Regiões que passaram por grandes mudanças, com forte industrialização, 

urbanização e democratização, apresentam ambiente propício à corrupção. Com a força 

da modernização, mais atores pressionam para participar das decisões governamentais. 

Samuel Huntington (1975) afirma que, em períodos de rápida transformação da 

sociedade, a corrupção surge como uma forma de se ganhar influência e diminuir as 

incertezas da burocracia, cenário esse que se agrava em momentos de abertura 

democrática. Tais turbulências colocam em cheque até a legitimidade do Estado. 

Trata-se de contexto que seria mais comum em países em desenvolvimento da 

America Latina, Ásia e África, com fraca institucionalização, o que dificultaria o 
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atendimento da demanda de diferentes setores da sociedade, levando alguns atores a 

fazerem uso de métodos ilegais de acesso aos recursos do poder. Se considerados os 

índices de percepção de corrupção, há uma clara relação entre subdesenvolvimento 

econômico e corrupção, principalmente em períodos de crises econômicas e em setores 

ligados à infra-estrutura (AMUNDSEN, 1999). 

De acordo com essas pesquisas, a burocracia é percebida como terreno fértil para 

essa forma de comportamento. Quando as instituições encarregadas pela fiscalização e 

sanção a controlam, a corrupção pode ser funcional para o sistema político, uma vez que 

permite o desenvolvimento econômico, aliviando os entraves de uma burocracia extensa 

e viciada. Segundo tal perspectiva, a corrupção, estando sob o controle das instituições 

políticas, pode até trazer benefícios à economia do país, pois acaba reduzindo as 

incertezas e ampliando os investimentos privados: 

O investidor, ao corromper políticos e burocratas, assegura condições 

institucionais fortes para o investimento, na medida em que diminui 

seus custos e seus riscos. Em relação aos custos, a corrupção agiliza a 

burocracia e reduz o número de documentos e autorizações formais 

por parte da ordem estatal. Em relação aos riscos, por outro lado, a 

corrupção favorece a penetração dos agentes privados junto à 

administração pública, assegurando a construção de regras fixas e 

estáveis para o investimento econômico (FILGUEIRAS, 2006, p.5). 

 

Na economia, a organização de agentes públicos e privados para atividades 

corruptas recebe o nome de “caçadores de renda”, à medida que esses atores investem 

seu tempo e capacidade de trabalho numa atividade economicamente improdutiva. 

Aproveitam-se, por assim dizer, das regras do jogo, principalmente em sociedades em 

que predominam o centralismo estatal, a impunidade e a alta tolerância. Outra forma 

popularmente utilizada para designar a atividade dos “caçadores de renda” são as 

famosas “panelinhas” (RIOS, 1987), grupos organizados que, visando garantir a 

sobrevivência econômica e política, envolvem-se nos mais diferentes negócios. Marcos 

F. G. Silva (2000) explica como funcionam os canais de corrupção na máquina pública: 

Geralmente os governos são grandes compradores de bens de capital e 

de obras de infra-estrutura cujos preços são dificilmente estabelecidos 

dentro de uma lógica de mercado. As obras públicas envolvem 

grandes quantidades de dinheiro manipuladas por diversos agentes 

públicos e privados, que podem estabelecer muitos argumentos para 

justificar preços acarretadores de superfaturamento e divisão de 

propinas entre as partes envolvidas. Como há um problema de 

controle sobre o comportamento dos agentes públicos que tomam 
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essas decisões econômicas e financeiras, abre-se margem para a 

corrupção. (SILVA, 2000, p. 70) 

 

Tanto o burocrata como o político de carreira possuem uma racionalidade, agem 

também como homus oeconomicus e conseguem verificar seus custos e benefícios. 

Enquanto o primeiro percebe a oportunidade de maximizar seus ganhos financeiros, 

complemento seu salário com o que recebe “por fora”, o segundo vai além do acréscimo 

de renda: ao defender interesses particulares, prepara-se para o futuro, já contando com 

uma considerável injeção de recursos em sua campanha, fato que aumenta suas chances 

de vitória. 

A tese de que a corrupção pode ser funcional é fortemente combatida pelo 

professor Michael Johnston (1987), ao relacionar, de forma intrínseca, desigualdade 

social e corrupção. De acordo com o pesquisador americano, a corrupção acaba, em 

muitos casos, beneficiando uma elite já dotada de instrumentos do poder. Com efeito, 

quando visa a sua permanência no poder, acaba formando redes para consolidação de 

suas posições, em detrimento do interesse público, do que decorre a manutenção do 

status quo. E isso impede a entrada de novos atores no processo decisório, designando 

uma forma de influência: 

De sentido privado, praticada com maior eficácia por camadas de 

melhor situação política – e econômica – possuidoras de recursos 

escassos, com significativo interesse no status quo (JOHNSTON, 

1987, p. 143). 

 

Funcional ou não, percebe-se de concreto que a corrupção é trágica para a 

economia de um país, por alocar recursos para atividades improdutivas, por deformar as 

políticas sociais de desenvolvimento, por afugentar novos investidores e, o que é bem 

pior, por diminuir a eficácia de várias políticas públicas, como saúde, educação e 

combate à pobreza. Trata-se, como se vê, de tese particularmente válida para o contexto 

latino-americano, que conviveu, por muito tempo, com ditaduras militares e apresenta 

geralmente uma estrutura com fortes traços clientelistas.  

Francisco Nieto (2004) analisou detalhadamente as características comuns da 

corrupção na America Latina e ressaltou questões importantes para compreender, 

inclusive, as marcas dessa prática no Brasil. Dentre os pontos discutidos, destacam-se: a 
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grande máquina administrativa do Estado, a capacidade discricionária do funcionário 

público, a presença de práticas tradicionais nas instituições públicas, a frágil divisão de 

poderes com forte concentração de forças nas mãos do presidente, a ausência de 

transparência nas negociações envolvendo recursos públicos e a elevada taxa de 

impunidade. 

Examinando detidamente alguns países, consegue-se perceber os elementos 

indicados por Nieto. Na Argentina, com a abertura democrática, inúmeros casos de 

corrupção assolaram o país. O governo de Carlos Menem (1989-1999) sofreu vários 

escândalos, envolvendo tráfico de armas para Equador e Croácia, entre 1990 e 1995, e 

de influência, com o governo intermediando interesses de empresas de comunicação 

internacional. A justiça argentina chegou a decretar a prisão domiciliar, por cinco 

meses, do presidente argentino, além de continuar investigando vários ministros 

acusados de desfalques em sua gestão. Mais recentemente, o casal Kirchner 

protagonizou diversos escândalos, envolvendo licitações viciadas e apoio financeiro a 

aliados, com o incrível aumento de suas rendas, após a chegada à Casa Rosada, sendo 

objeto de questionamentos. 

Além da Argentina, tem-se o caso da Venezuela – com o impeachment de 

Andrés Perez, acusado do desvio 17 milhões de dólares dos cofres públicos – do Peru 

de Alberto Fujimori, do Paraguai e da Colômbia, com sucessivos escândalos, sem falar 

nas pequenas repúblicas da America Central, onde a corrupção política produz um sério 

ambiente de instabilidade política. Esses fatores se tornaram mais evidentes nos últimos 

vintes anos, com o processo de redemocratização em vários regimes (MOISÉS, 2010), o 

que possibilitou o surgimento de lideranças personalistas ou carismáticas que extraíram 

vantagens consideráveis no período das reformas neoliberais, recebendo em 

contrapartida apoio ilegal da iniciativa privada para financiar os pesados custos das 

campanhas eleitorais, cada vez mais midiatizadas. 

Faz-se necessário ressaltar, entretanto, o investimento em fiscalização e controle 

em países como Chile, Equador e Brasil, que, nas últimas décadas, ampliaram o poder e 

os recursos dos tribunais de contas e aprovaram leis anticorrupção, tornando mais 

transparente o manejo de recursos públicos e facilitando o acompanhamento da 

imprensa e de grupos organizados da sociedade civil. 
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1.4 A corrupção política no Brasil: alguns elementos constitutivos  

 

No imaginário popular brasileiro, o típico corrupto já foi cantado em verso e em 

prosa, assumindo frequentemente um tom satírico, mas com forte apelo crítico. Na 

literatura, a obra Os Bruzundangas, de Lima Barreto, e o conto A Sereníssima 

República, de Machado de Assis, criticam a sanha dos políticos por mais cargos e status 

na máquina pública, satirizando a política partidária da época, eivada de paixões e 

ambições pela coisa pública, distanciada dos clamores populares e vazia de propostas e 

marcada por acordos entre membros de uma elite que, a despeito do partido, 

conseguiam a todo custo se perpetuar no poder. 

Na teledramaturgia, o personagem que mais bem encarnou o papel de político 

corrupto foi o inesquecível Odorico Paraguaçu, interpretado na primeira versão pelo 

ator Paulo Gracindo e, mais recentemente, no cinema por Marcos Nanini. Esse 

personagem expõe as facetas dos desvios de recursos e as inusitadas artimanhas para 

justificá-las, numa pequena cidade do interior. Além da televisão, outros personagens 

são encontrados no teatro, no cinema, nas charges e até nos sambas-enredo de carnaval, 

discutindo, com leveza e bom humor, a corrupção da classe política e a passividade do 

cidadão comum. 

Pode-se dizer que esse imaginário foi sendo construído a partir de uma ideia, 

bem difundida entre nós, desde os tempos da escola: a percepção de que a corrupção é 

um fenômeno antigo, incorporado à cultura do brasileiro. Instalou-se aqui com a 

chegada dos portugueses em 1500, fato ilustrado pela figura do escrivão Pero Vaz de 

Caminha que, depois de descrever as belezas do mundo novo, clamou pela 

intermediação do rei D. Henrique na solução de problemas judiciais envolvendo seus 

parentes, evento complementado e agravado com a suposta vinda de toda sorte de 

criminosos e vadios das cadeias e praças lusas, visando ao povoamento das terras 

recém-conquistadas.  

De lá para cá, essa forma de comportamento teria perpassado todo o regime 

colonial, passado pelo império e chegado até as instituições republicanas 

contemporâneas, enraizando-se como um câncer maligno no sistema político brasileiro, 
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tratado com remédios esparsos e de pouca eficácia, como demonstra o historiador José 

Murilo de Carvalho (2008, p. 237): 

Os republicanos da propaganda acusavam o sistema imperial de 

corrupto e despótico. Os revolucionários de 1930 acusavam a primeira 

república e seus políticos de carcomidos. Getúlio Vargas foi 

derrubado em 1954 sob a acusação de ter criado um mar de lama no 

Catete. O golpe de 1964 foi dado em nome da luta contra a subversão 

e a corrupção. A ditadura militar chegou ao fim sob acusação de 

corrupção, despotismo e desrespeito pela coisa pública. Após a 

redemocratização Fernando Collor foi eleito em 1989 com a promessa 

de caça aos marajás e foi expulso por fazer o que condenou. De lá 

para cá os escândalos se tornaram praticamente monótonos. 

 

Guardadas as devidas proporções, nos períodos em que não vigoravam os 

princípios do Estado moderno ou mesmo a ideia de igualdade e participação política, 

quando a democracia não passava de um sonho para uns poucos intelectuais, os 

negócios da Coroa se misturavam indiscriminadamente com os recursos públicos e 

quase não se falava em corrupção – pelo menos no sentido legal e sociológico que 

atribuímos hoje –, pois o Estado era o próprio monarca, seria no mínimo simplista e 

anacrônico taxar tais práticas em um ambiente que não propiciava sequer a identificação 

desses atos. 

Contudo, são registrados casos que despertam a curiosidade por envolver toda a 

administração colonial portuguesa. Contando com baixíssimos salários e com a difícil 

fiscalização, funcionários reais complementavam a renda participando de atividades que 

geralmente eram toleradas pela Coroa, desde que não ameaçasse o tesouro e o 

monopólio da monarquia. Daí “guardas facilitavam a soltura de condenados, juízes 

calibravam o rigor das sentenças, fiscais unhavam parte das mercadorias que deveriam 

tributar” (FIGUEIREDO, 2008, p. 212).  

Esse cenário de desvios perpassou toda a história colonial, com notórios casos de 

governadores que regressavam ao reino com grande fortuna, fruto de sua dedicação em 

práticas de cobrar propinas em atividades comerciais e de favorecer amigos e familiares 

com monopólios nos mais diversos setores da economia colonial. Raros foram os casos 

de investigação e punição por parte da Coroa. Com a independência e outorga de uma 

constituição que, pela primeira vez, distinguia os ganhos do imperador e os recursos do 

tesouro nacional, o Brasil não se livrou desse tipo de transgressão. Como exemplo, tem-

se a documentada farra feita por D. Pedro I, ao ampliar o quadro de funcionários com 
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aliados, conceder títulos arbitrariamente e cobrar taxas em relações comerciais, além de 

promover desvios diretos de recursos do tesouro. 

Já D. Pedro II manteve uma postura sóbria à frente da administração pública. 

Talhado para incorporar o perfil de administrador impecável e político aparentemente 

acima das querelas partidárias, ele rejeitou a proposta do parlamento que aumentaria 

seus ganhos, terminando seus dias muito endividado. Entretanto, no final do seu 

governo, quando a crise do sistema monárquico começava a ganhar contornos 

irremediáveis, o regime começou a ser questionado pela oposição republicana e 

imprensa de folhetim, por empreender práticas corruptas, favorecendo e, por vezes, 

acobertando um grupo de políticos comprometidos com ganhos particulares e 

envolvidos em sérias fraudes eleitorais. 

Raymundo Faoro (2001) pretendeu explicar, utilizando uma interpretação 

particular da dominação patrimonial weberiana, os vícios da classe política brasileira, 

remontando às origens do Estado português, especificamente a partir da dinastia de 

Avis, no século XIV. Segundo ele, para manter a unidade política lusa, os monarcas 

faziam alianças com setores da burguesia e da aristocracia, e estes, por sua vez, 

passavam a compor a administração real e, com o tempo, incorporavam benefícios 

oriundos de sua ligação com o poder, transformando-se num forte estamento e 

distinguindo-se de classe social. Em Os donos do poder: formação do patronato político 

brasileiro, o autor explicita: 

Esta consideração social, apura, filtra e sublima um modo ou estilo de 

vida; reconhece, como próprias, certas maneiras de educação e projeta 

prestígio sobre a pessoa que a ele pertence; não raro hereditariamente. 

Para incorporar-se a eles, não há a distinção entre o rico e o pobre, o 

proprietário e o homem sem bens. Ao contrário da classe, no 

estamento não vinga a igualdade das pessoas – o estamento é, na 

realidade, um grupo de membros cuja elevação se calca na 

desigualdade social (FAORO, 2001, p. 61) 

 

Com a ampliação dos domínios portugueses, no final do século XV, houve um 

inchaço do aparato burocrático. Todos os membros da aristocracia, já dispensando o 

ethos do trabalho, almejavam um cargo público – era instituída a chamada 

“empregomania”. Aqui, não cabe confundir burocracia com estamento, pois a primeira 

constitui-se apenas uma qualificação de honra e distinção para o segundo.  
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O poder do estamento assenta-se no controle patrimonialista do Estado, 

formatando instituições públicas que desconhecem o mérito e prezam o personalismo na 

seleção do funcionalismo, com os negócios públicos sendo conduzidos com 

arbitrariedade pelos mandatários do poder, indiferentes aos anseios da população e com 

a finalidade centrada nos interesses da camada político-social que lhes traça as 

diretrizes. Apesar das transformações políticas ocorridas ao longo dos séculos, o 

estamento, segundo Faoro, sempre conseguiu se adequar aos novos ventos políticos. 

Antes da análise do patrimonialismo, na década de 1930, Sérgio Buarque de 

Holanda (1995), abordando o caráter do brasileiro, discutiu a ideia do “homem cordial”, 

compreendendo essa filosofia como característica fundamental do povo em geral. A 

cordialidade explicaria o “jeitinho” que tudo consegue contornar, incluindo o aparato 

legal. Assim, movido pelas paixões e fortes interesses e moldado de acordo com uma 

ética familiar, este “homem cordial”, de posse do cargo público, encontra dificuldade 

em distinguir as atribuições públicas e as responsabilidades privadas, afetando a 

eficiência dos órgãos governamentais.  

Uma das críticas à tese do patrimonialismo é tecida por Rubens Campante 

(2005), que chama atenção para o fato de Faoro distorcer alguns fatos históricos, 

visando ao centralismo do Estado patrimonial. Segundo ele, desde a chegada de D. 

João, passando pelas lutas de emancipação e independência, até a política dos 

governadores na república velha, o governo trava uma acirrada disputa com as 

oligarquias locais. Esse conflito permanente entre o centro e as lideranças regionais faz 

o autor defender a ideia de um “patrimonialismo de transição”, em que o Estado se 

caracteriza pelas ações pendulares, ora afirmando sua centralidade, ora cedendo às 

demandas locais. 

Essas teses encontraram terreno fértil na sociologia brasileira do século XX, 

servindo de explicação para o comportamento corrupto dos brasileiros, especialmente a 

praticada pelos políticos, porquanto o Estado, ao deixar-se aprisionar por um estamento 

que se articula para fazer valer os seus interesses e se reproduz na administração 

pública, ampliando as desigualdades sociais e agindo de forma centralizada e arbitrária, 

usurpava os cofres da administração (CAMPANTE, 2005). Essa concepção, apesar de 

muitas críticas, ainda predomina nos estudos brasileiros sobre a corrupção: 
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[...] porque ela é o núcleo da concepção dominante, ainda hoje na 

academia e fora dela, de como o Brasil contemporâneo percebe a si 

próprio. Como essa concepção percebe o Brasil contemporâneo como 

“pré-moderno”, o conceito weberiano de patrimonialismo, que é um 

dos subtipos de dominação política tradicional “pré-moderna”, é o 

instrumento fundamental para toda a forma dominante de como o 

Brasil e seus problemas são compreendidos (SOUZA, 2008, p. 81). 

 

Essa abordagem, apesar de significar um avanço nos estudos sobre a história 

política, apresenta-se demasiadamente superficial, para captar os interesses envolvidos 

no comportamento político de agentes corruptos, além de generalizante, ao estender a 

todos certo tipo de ação. Ademais, demoniza o Estado, em comparação com as forças 

do mercado, negando os interesses e conflitos presentes nas duas estruturas, e atribui ao 

brasileiro uma natureza anti-republicana, que em nada serve para explicar as disfunções 

do sistema político brasileiro, mas para reforçar o argumento neoliberal por quem 

acredita na privatização das empresas públicas como forma de libertá-las da sanha de 

políticos corruptos e amorais.  

José Murilo de Carvalho (2008) adverte para as grandes mudanças na ideia de 

corrupção no Brasil. Primeiro, no sentido semântico, pois, no império e na primeira 

república, a crítica da oposição se direcionava para as instituições, isentando os 

governantes. Essa situação começa a mudar a partir de 1945, com o governo Vargas. 

Houve mudança também no tamanho do Estado, o que, segundo o autor, 

acarretou maior possibilidade de corrupção, devido aos grandes recursos e cargos 

administrados. Por fim, verifica-se a mudança na recepção da corrupção, ou seja, 

enquanto que em outros momentos os grupos sociais nem tomavam conhecimento das 

ilicitudes praticadas com o dinheiro público, a partir do final da década de 1980, a 

população vem mudando de atitude e percepção com relação a esse tema. 

Moisés (2010) ressalta que a maior percepção da corrupção ocorre nos países 

presidencialistas, com imprensa independente e votação proporcional e livre, 

caracterizados por forte competição política, elementos que concorrem para a elevação 

da responsabilidade da classe política. 

A crise das ilegalidades intoleráveis, analisada por Flávia Schilling (1999), 

discute as mudanças de recepção quanto ao fenômeno da corrupção no Brasil. De 

tolerável para insuportável, assim os esquemas de corrupção passaram a ser 
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visualizados, pois com o final da ditadura militar, na década de 1980, o surgimento de 

inúmeros partidos, bem como, de grupos importantes de interesse atuando com uma 

imprensa livre e independente, e pressionando os governos por maior transparência com 

os gastos públicos e punição mais efetiva para os criminosos que anteriormente agiam 

com mais cumplicidade das autoridades governamentais.  

Nas sociedades em que a atividade estatal concentra grande volume de recursos, 

investimentos e poder decisório, é comum a presença de empresas que, buscando 

ampliar seu mercado, travam negociações com operadores que possuem grande 

influência nos bastidores do poder. Dessa forma, aparece o intermediário: 

Figura aparentemente neutra, o leva-e-traz que propõe a negociata, 

suborna, paga ou recebe, acobertando a parte de comprometimentos 

arriscados. Raramente se dá o relacionamento direto entre os 

interessados (RIOS, 1987, p. 101). 

 

As negociações não fogem da lógica do Estado moderno. Os conluios, as 

lealdades e a troca de favores convivem com uma série de procedimentos de eficiência 

na administração pública: licitações, relatórios, pregões, balanços etc. Com uma 

aparência de legalidade e o aproveitamento da ineficiência das instituições de controle e 

fiscalização do gasto público e, em muitos casos, da ausência de uma legislação mais 

específica, trama-se todo tipo de ilicitude envolvendo recursos públicos.  

As relações pessoais ainda assumem um importante papel na administração 

pública brasileira, bem diferente do aparente caráter formal e impessoal do Estado, 

como ficou demonstrado em estudo pioneiro de Marcos Otávio Bezerra (1995). O autor 

analisou as redes de mobilização acionadas por protagonistas de escândalos políticos da 

década de 1990, verificando a importância da formação de contatos baseados na 

amizade, parentesco, patronagem, alianças pessoais e conhecimento para a formação de 

esquemas e práticas corruptas em instituições estatais, misturando interesses públicos e 

privados. Sem abrir mão das formalidades burocráticas, tramam formas que 

possibilitem aos companheiros e aliados saírem na frente, diante dos critérios 

impessoais do Estado moderno.  

Essas relações, também chamadas de “neopatrimonialistas”, apresentam algumas 

características bem distintas (DOMINGUES, 2008). Primeiro, o “neopatrimonialismo” 

não se fundamenta no passado, definindo-se como moderno e modernizador e tendo o 
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desenvolvimento econômico e social como tema central. Segundo, as ações ditas 

corruptas não são orquestradas somente na esfera do Estado, mas praticadas por 

importantes segmentos da sociedade, de empresários a sindicalistas. Terceiro e último, 

não se deve esquecer que o Estado brasileiro assume uma estrutura racional-legal, com 

uma constituição democrática que separa os interesses públicos dos interesses privados, 

garantindo autonomia aos poderes da república e soberania à vontade do cidadão. Essa 

lógica convive com outra, que tende a ser mais oculta e que se baseia nas relações 

pessoais, não medindo esforços para maximizar seus rendimentos mediante um cargo 

público. 

É muito importante falar desses interesses, tanto para situar o tipo de debate que 

deve ser realizado, não apenas “satanizando” a classe política, quanto para reafirmar que 

fortes lobbies, ao acompanhar de perto o processo político, sem buscar qualquer tipo de 

visibilidade, encobrem com um véu as instituições democráticas, fenômeno verificado 

em sucessivos escândalos político-midiáticos. 

Entretanto, a visualização e a percepção da corrupção não devem ficar 

concentradas apenas nos órgãos de comunicação. Outros fatores são essenciais para 

explicar esse fenômeno, tais como o desenvolvimento econômico e a escolaridade da 

população. José Álvaro Moisés (2010), ao tentar explicar a vitória do presidente Lula 

em 2006, após sucessivos escândalos, pesquisou a percepção da população sobre o 

“mensalão”, verificando que a aceitação desses atos era bem maior em regiões pouco 

desenvolvidas, com forte dependência dos recursos estatais e também com baixos 

índices de escolaridade. Ali prevalecia a lógica do “rouba, mas faz”. Esses fatores 

explicariam, em parte, o fato de Lula ter sido eleito com 60% dos votos válidos, apesar 

de 78% dos entrevistados considerarem que o presidente tinha muita ou alguma ligação 

com os desvios. 
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2. A CPMI DOS CORREIOS EM REVISTA 

 

A CPI, instrumento que se assemelha a um tribunal político capaz de 

“amedrontar” aqueles que estão no governo, representando um “prato cheio” para os 

integrantes da oposição e diversos órgãos de comunicação, simboliza momentos de 

tensão dentro e fora do Congresso Nacional, desde o momento de sua criação até os 

desdobramentos finais. Isso decorre do que já é senso comum entre os parlamentares – o 

fato de que todos sabem como começa uma investigação, mas não podem prever como 

ela terminará. A respeito, esclarecedor é este excerto de Argelina Figueiredo (2001): 

Todo o processo de constituição e operação das CPIs é permeado de 

conflitos políticos e manobras estratégicas, tanto de parlamentares, 

agindo individualmente, como dos lideres partidários. Vários fatores 

institucionais e políticos são responsáveis pela implantação e eventual 

sucesso ou fracasso das diversas CPIs (FIGUEIREDO, 2001, p. 696). 

 

Para o brasileiro de modo geral as CPIs “acabam em pizza”. Há, assim, uma 

demonstração de que, mesmo se verificando uma movimentação de políticos dignos ou 

oportunistas, que iniciam um inquérito, quase sempre envolvendo práticas de corrupção, 

ao fim e ao cabo irá prevalecer a impunidade, fruto de acordos de bastidores. Fica, 

então, o dito pelo não dito, deixando a ação do tempo corroer as denúncias, 

transformando-as em “piadas de salão”, como afirmou o tesoureiro do PT, Delúbio 

Soares. 

Apesar de várias não terem conseguido alcançar seus objetivos, frustrando a 

população que não raro acompanha seus resultados pela televisão, as CPIs, para além 

das suas formalidades, trazem vários significados: uma dimensão midiática, ataques a 

credibilidade de carreiras políticas, movimentações partidárias, barganhas, acordos e 

conflitos. Tudo pode, como se vê, surgir nesse período dramático da atividade política.  

Nesse contexto, algumas questões convidam à reflexão e serão discutidas no 

decorrer desse capítulo. Ei-las: Que motivos levam a maioria das CPIs a não conseguir 

atingir seus objetivos, mesmo considerando ser a fiscalização função primordial do 

legislativo? Qual o papel da mídia na realização desses trabalhos parlamentares? O que 
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representou, considerando o esquema do “mensalão”, de mais significativo o processo 

de investigação realizado pela CPMI dos Correios?   

Apresento neste capítulo o que está em jogo numa comissão parlamentar de 

inquérito no Brasil, iniciando pelo seu surgimento e importância na história política 

brasileira, destacando os seus poderes e atribuições legais, além das principais críticas e 

avanços registrados a partir da Constituição de 1988. Em seguida, abordo a complexa 

interface entre os campos político e midiático no debate sobre os escândalos políticos. 

Verificando a realização de uma CPI na prática, concentro-me em analisar os principais 

fatos, personagens e discursos que integraram a comissão, destacando o trabalho de 

criação e o desenrolar da CPMI dos Correios, uma das maiores investigações realizadas 

pelo Congresso Nacional desde a investigação do esquema PC (Paulo César) Farias em 

1992.  

 

2.1 A CPI na história política brasileira: entre avanços e excessos 

 

Essas comissões não são privilégio do parlamento brasileiro, com uma larga 

experiência em diferentes sistemas políticos. A função de investigação do legislativo 

remonta ao reinado de Eduardo II na Inglaterra (1284-1327), quando se deu a edição da 

Bill of Rights (declaração de direitos), consolidando “a supremacia do parlamento 

inglês” (SALGADO, 2001, p. 115), atribuindo-lhe a responsabilidade de analisar as 

contas da Coroa, podendo, inclusive, julgar os agentes públicos envolvidos em desvios 

na administração governamental. 

Mecanismo pensado para servir de contrapeso às ações do soberano, revelou 

excessos e omissões e fortaleceu o parlamento como instituição autônoma da 

democracia representativa, “lançando a luz da publicidade sobre os atos do executivo, 

obrigando-o à exposição inteira e à justificação de qualquer deles que qualquer pessoa 

considere duvidoso” (MILL, 1964, p. 11). Sofreu inúmeras alterações, que variaram 

segundo a cultura política que adotou esse dispositivo como instrumento constitucional. 

A primeira formação de uma comissão parlamentar instaurada para investigar 

um caso específico que se tem notícia, ocorreu no parlamento inglês, em 1689, 
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destinada a julgar as estratégias militares do coronel Lundy na guerra da Irlanda 

(SANDOVAL, 2001). A partir do século XVIII, várias comissões passaram a ser 

utilizadas na Europa, sem estarem necessariamente inscritas nos textos constitucionais. 

Essa situação começa a mudar com a constituição da república de Weimar (1919), que 

incluiu a utilização desse instrumento pelo parlamento alemão. 

Nos Estados Unidos, as CPIs são contempladas desde a independência, em 

âmbito federal e estadual, atingindo grande desenvolvimento no que se refere a 

resultados práticos (REIS, 2006), sucesso atribuído principalmente à configuração 

partidária que, no congresso americano, apresenta uma coesão precária: 

Favorecendo a operação de comissões suprapartidárias em contraste 

com o efeito produzido no âmbito parlamentar pelo longo predomínio 

em diferentes países da Europa; de partidos coesos e disciplinados, de 

orientação ideológica mais marcada (REIS, 2006, p. 90). 

 

Há cerca de setenta anos as CPIs fazem parte das constituições brasileiras, tendo 

sido omitida apenas na carta de 1937. Com a Constituição cidadã de 1988, esse 

dispositivo recebeu maiores poderes, equivalentes aos da autoridade judiciária, podendo 

determinar quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico. Deve seguir um ritual prescrito 

nos regimentos internos das casas legislativas e na lei que a regula (Lei n° 1579, de 

18.3.1952) para sua instauração, funcionamento e possíveis consequências. 

Seguindo os caminhos da legislação, inicialmente são recolhidas as assinaturas 

mínimas necessárias – um terço de cada casa legislativa. O pedido de abertura é 

apresentado à mesa diretora, que o lê em plenário. Se aprovado, impõe-se que os 

partidos que têm representatividade na casa indiquem os membros para composição da 

comissão, observado o número de cadeiras que cada legenda detém. Procede-se, assim, 

à instauração efetiva. 

Os trabalhos devem durar 90 dias, podendo haver prorrogações. No final da 

investigação, se for o caso, a comissão deve enviar o relatório final ao Ministério 

Público e à Polícia Federal
7
 para as devidas responsabilizações civis e criminais. Se o 

relatório final apontar a participação de parlamentares, a lei determina o 

                                                           
7
 Todo processo de instauração, investigação e conclusão das CPIs tem previsão inscrita no art. 58 da 

Constituição Federal de 1988, regulamentada nos Regimentos Internos do Senado Federal (arts. 145 a 

153) e Câmara dos Deputados (arts. 35 a 37). 
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encaminhamento à mesa diretora que colocará a denúncia em votação no plenário e 

assim decidirá se acata ou não as informações repassadas. 

O processo de debate para instaurar uma CPI conta com a forte presença dos 

lideres partidários, responsáveis por articular a nomeação dos membros. Por isso, os 

noticiários dão conta de seguidas reuniões entre lideranças para avaliar a necessidade ou 

não de uma comissão. 

Na oposição, a articulação ocorre visando recolher o maior número de 

assinaturas para aproveitar o “momento” de algum escândalo, em que os parlamentares 

sofrem maior pressão da opinião pública e se mostram mais suscetíveis. Do outro lado, 

defendendo os interesses do governo, encontra-se o parlamentar responsável pela 

negociação do fim da abertura de qualquer comissão ou, pelo menos, para assegurar a 

presidência e relatoria da comissão, impingindo-lhe uma margem de manobra. 

As disputas políticas em torno das CPIs já fazem parte da história política do 

Brasil. Estando no centro de grandes escândalos, gerando polêmicas e funcionando 

como arma em disputas eleitorais e teste de resistência de várias coalizões partidárias, 

esse dispositivo reflete a situação do jogo político, servindo como termômetro do grau 

de apoio recebido pelo presidente no Congresso Nacional. Essa realidade pode ser 

acompanhada desde a década de 1950. 

Em abril de 1953, instaura-se – tendo à frente a União Democrática Nacional 

(UDN) de Carlos Lacerda – uma CPI para apurar o favorecimento financeiro de Vargas 

a jornais pró-governo. Instala-se um momento de grande tensão. Embora a época nada 

tenha sido provado, houve, a partir dessa investigação, um tumulto político que 

culminou no suicídio de Getúlio Vargas em 1954 (REIS, 2006). 

Durante o regime militar, apesar da manutenção dos trabalhos legislativos e da 

presença de vários nomes do governo envolvidos em casos de corrupção (BEZERRA, 

1995), não se conseguiu avançar em nenhuma investigação parlamentar, devido à 

desarticulação da oposição, às grandes pressões do partido governista e à censura 

sofrida por inúmeros jornalistas. Esse fenômeno experimentou mudanças no final da 

década de 1970, com a mobilização dos partidos de oposição e a movimentação pela 

redemocratização em 1985. 
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Em 1992, o primeiro presidente eleito pelo voto popular pós-ditadura de 64, 

sofre uma grande crise: instaura-se a CPI do PC, em alusão ao tesoureiro da campanha 

de Fernando Collor de Melo, Paulo César Farias, após denúncias de Pedro Collor, irmão 

do presidente, envolvendo favorecimento de empresas em obras públicas, venda de 

favores e abertura de empresas fantasmas. 

O forte material comprobatório levantado durante as investigações levou a 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Associação Brasileira de Imprensa (ABI) a 

oferecerem à Câmara dos Deputados representação contra o presidente Collor, que, 

sofrendo forte pressão popular, resolve renunciar e assim escapar do processo de 

impedimento. Modesto Carvalhosa (1995, p. 27), após montar um amplo painel com os 

resultados da CPI do PC, atesta que: 

O desperdício de bilhões de dólares anuais nas práticas de sobrepreço, 

financiamento e desvio de verbas, contratação de obras não 

prioritárias (em grande parte não executadas), subornos, e todas as 

demais técnicas criminosas de apropriação de recursos públicos para 

fins privados, estabelecem o estado de desperdício de recursos que 

deveriam ser alocados para as áreas sociais. 

 

Analisando a instauração de CPIs em dois cenários (1946-1964 e pós-1988), 

Argelina Figueiredo (2001) observa que, no período anterior à ditadura militar, em que 

o legislativo dispunha de um maior aparato de poderes, era mais comum a efetivação de 

comissões, trazendo resultados reais. Contudo, a partir da Constituição de 1988, com a 

maior concentração de poderes na presidência e nas lideranças partidárias, o governo 

pôde dispor de recursos para esvaziar a ação de grupos oposicionistas, sepultando 

qualquer tentativa de resultado de uma CPI.  

É necessário frisar que o governo não se opõe a toda iniciativa de realização de 

investigação, sendo verificada a instauração de CPIs que discutiam “as causas da fome; 

a chacina de crianças de rua; violência em áreas rurais; criminalidade no centro-oeste do 

país etc.” (FIGUEIREDO, 2001, p. 707). Essas comissões que buscam um 

aprofundamento de problemáticas sociais, apesar da importância dos temas tratados, 

raramente recebem os holofotes da imprensa, não afetando diretamente gestores 

públicos e políticos influentes, constituindo apenas um diagnóstico sobre determinada 

situação, como ocorreu na CPI que analisou o mapa da prostituição nas grandes cidades. 
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Quando o assunto se referiu às agências do governo, ligadas pois à presidência 

da república, várias denúncias foram apontadas, nos últimos dez anos, no Congresso 

Nacional, relacionadas a instituições e políticas públicas como o Banco Central, Caixa 

Econômica Federal, Ibama, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) 

e política salarial do setor público. Só que algumas não tiveram comissões 

parlamentares instauradas, outras ficaram inconclusas, sendo investigados somente pelo 

Ministério Público Federal. 

A utilização das CPIs simplesmente como moeda de troca e arena partidária 

sepulta qualquer possibilidade de uma investigação mais aprofundada, contribuindo 

para o descrédito desse mecanismo. As estratégias utilizadas para sua criação merecem 

o seguinte destaque de Argelina Figueiredo: 

Uma CPI pode ser proposta como parte da estratégia de um político 

particular, o qual busca estabelecer um registro em determinada questão para 

uma próxima eleição. Com o teto para o número de CPIs funcionando 

simultaneamente, pode-se, também, propor uma CPI para evitar a formação 

de alguma outra. Por exemplo: se os membros da coalizão governista 

perceberem que a oposição tem possibilidade de conseguir apoio para 

alguma CPI que considerem indesejável, podem formar outra, primeiro, 

somente para derrotar a oposição (FIGUEIREDO, 2001, p. 695). 

 

Além desses obstáculos, as CPIs no Brasil apresentam, em sua maioria, 

relatórios tecnicamente frágeis e estrutura deficiente, fato verificado, segundo 

Alexandre Sousa (2006) 
8
, nas CPIs do Orçamento (1993), do PC (1992), do Judiciário 

(1999), do Narcotráfico (2000) e do Banestado (2004). Tanto é verdade que a CPMI dos 

Correios teve que contratar um serviço de assessoria para auxiliar na avaliação de 

documentos contábeis e fiscais.  

Essas deficiências, somadas à falta de foco nas investigações e ausência de 

cooperação entre os órgãos investigativos – Policia Federal, Tribunal de Contas da 

União, Controladoria Geral da União, Ministério Público e Receita Federal –, geram um 

descompasso entre investigação parlamentar e judicial, dando origem a inúmeros 

arquivamentos, pois uma denúncia quando investigada de forma dispersa e incoerente, 

apesar de poder surtir efeito no campo político, com renúncias e mudanças de 

                                                           
8
 O autor entrevistou nove pessoas que tiveram suas carreiras ligadas diretamente aos trabalhos das CPIs: 

três parlamentares que exerceram a presidência e/ou relatoria em comissões, três assessores técnicos do 

Congresso Nacional e três membros do Ministério Público. 
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estratégias, pouco representa para o campo jurídico, uma vez que este se alicerça na 

égide racional de provas bem fundamentadas (SOUSA, 2006). 

Apesar das inúmeras criticas, é indiscutível que as CPIs se constituem num 

importante meio para revelar aspectos não percebidos em períodos de “normalidade 

política”, caracterizados pela rotina bem sucedida entre os membros dos três poderes 

mais a opinião pública.  Ao expor uma quantidade de informações que podem vir à tona 

e serem incorporados por inúmeros movimentos da sociedade civil e partidos de 

oposição, contribui para criar ou ampliar crises políticas: 

Se são geralmente controláveis, as CPIs podem deixar de sê-lo, com 

todas as consequências daí decorrentes. Se são cercadas pelo 

descrédito, se muitas vezes os próprios parlamentares  não acreditam 

nelas, outros podem acreditar e revelar fatos que obriguem o 

prosseguimento das investigações. (SHILLING, 1999, p. 53) 

 

Num país com um executivo forte e o legislativo com muitas fragmentações de 

ordem político-partidária, a instauração e a visibilidade de uma CPI já podem ser vista 

como uma conquista, sem esquecer que nenhuma instituição ou dispositivo podem ir 

facilmente além do que as normas que a criaram predispõem. Portanto, as CPIs atuam 

no âmbito do poder legislativo e constitucionalmente não lhes compete julgar civil e 

criminalmente nenhuma pessoa física ou jurídica. 

Essas comissões atingem seu desiderato quando compõem uma bem estruturada 

rede de instituições que compartilham informações essenciais no combate à corrupção, 

como é o caso do Ministério Público. E, além de recomendar encaminhamentos, se 

aprofundam na discussão da legislação em vigor, propondo leis mais eficazes para 

enfrentar essa problemática.  

Dessa forma, se os envolvidos em escândalos de corrupção gozam de 

impunidade, fortalecendo a ideia de que as CPIs acabam em pizza, a explicação não 

deve restringir-se aos problemas encontrados nesse instrumento, mas sim levantar 

questões sobre a atuação do Ministério Público, Polícia Federal, agências de regulação e 

omissão de membros da oposição, pois, uma vez concluída a investigação parlamentar, 

os resultados são encaminhados a outras esferas. E, no campo político, quanto mais 

olhares acompanham e cobram resultados, mais chance há de que a verdade possa vir à 

tona. 
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2.2 Investigações parlamentares e escândalos políticos: a interação entre os campos 

político e jornalístico  

 

Uma importante questão que não deve ser deixada de lado no estudo das CPIs é 

a grande visibilidade alcançada por algumas dessas comissões, dando origem ou 

fomentando “grandes escândalos” na era em que a mídia exerce e sofre influência 

advinda das ações e decisões do campo político. Essa interface revela aspectos 

relevantes do modus operandi da vida parlamentar brasileira. 

Com a difusão e o aprimoramento dos meios de comunicação no século XX, 

percebe-se, de forma cada vez mais nítida, a relação entre política e imprensa, seja em 

partidos, em sindicatos e no executivo, seja entre os movimentos sociais, ONGs e 

associações comunitárias. Tem-se a ideia de que qualquer atividade política que não 

passe pelo olhar do jornalista simplesmente não existe. 

A mídia aparece como principal instrumento de difusão das visões de mundo e 

de projetos políticos. Por isso, o espaço midiático se mostra extremamente disputado 

por grupos ou pessoas que almejam poder, buscam status ou até mesmo legitimidade, e 

apresenta, consoante Carlos Alberto Rabaça e Gustavo Barbosa, as seguintes 

características: 

- são operados por organizações amplas e complexas, envolvendo 

diversos profissionais, com diferentes habilidades; 

- são capazes de difundir sua mensagem para milhares ou até milhões 

de pessoas, utilizando grandes recursos tecnológicos (os veículos de 

massa), sustentados pela economia de mercado (publicidade, 

principalmente); 

- falam para uma audiência numerosa, heterogênea, dispersa 

geograficamente e anônima; 

- e, principalmente, exercem uma comunicação de um só sentido. 

(RABAÇA e BARBOSA, 1987, apud MONTEIRO, 2001, p. 25). 

 

O período pré-eleitoral é sintomático dessa conexão, pois o marketing constitui 

um ponto central na postulação de campanhas da maioria dos candidatos, 

principalmente a cargos majoritários, com orçamento reduzido ou extraordinário. Atua 

na construção da imagem, dos programas e discursos, tudo conduzido meticulosamente 



51 
 

para atender aos anseios do consumidor/eleitor, visando à geração de um produto que 

deve parecer o melhor possível num mercado em que as opções se apresentam cada vez 

mais parecidas e cujos projetos políticos são bastante homogeneizados. Passada a 

efervescência das eleições, retorna a política cotidiana, aquela da burocracia, das 

intrigas e acordos, distante do cidadão comum, acostumado a não acompanhar o 

desempenho do seu representante, principalmente no poder legislativo. 

 Nesse sentido, podem ser pensados vários fatores, entre eles o sistema 

proporcional, que não estabelece uma conexão de fato entre o cidadão e o político, 

principalmente nas grandes cidades; as preocupações da esfera privada, que despertam 

maior interesse; e a diabolização da política, que encerra uma forma de pensar 

destinada a retratar todos os políticos como egoístas, corruptos e desleais, alimentada 

principalmente pela enxurrada de denúncias divulgadas pela imprensa nos últimos 

tempos. 

Nesse ambiente, o Congresso Nacional aparece como alvo predileto de muitos 

jornais, que o classificam de ineficaz e demagógico, para não dizer corrupto e 

corporativista, uma reunião de representantes do grande capital, elitista e segregado das 

forças sociais oriundas da sociedade. Esses termos, presentes em diversos editoriais de 

jornais de grande circulação, ajudam a construir uma imagem negativa de uma 

instituição que figura entre as de menor credibilidade do país (ver quadro abaixo), 

fenômeno não apenas brasileiro, daí ser denominado de “crise do sistema 

representativo”. 

    

   Fonte: FGV - 19/10/2010 
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A distância que separa o político do cidadão, na democracia representativa, é 

muitas vezes preenchida pela imprensa, tese defendida por Malena Rodrigues (2002), ao 

analisar a real interferência da mídia no espaço da Câmara dos Deputados. Compilando 

pronunciamentos de maio a junho de 1996, a autora verificou as formas que alguns 

jornais – Folha de S.Paulo, Jornal do Brasil, Correio Braziliense e O Globo – pautam as 

ações legislativas, seja fazendo denúncias, seja cobrando atitudes ou até mesmo 

propondo possíveis soluções para várias problemáticas brasileiras. 

Além de pressionar pela abertura de Comissões Parlamentares de Inquérito - 

CPIs e solicitar explicações sobre o comportamento de deputados e senadores, a mídia 

agenda temas latentes, como é o caso, por exemplo, da discussão sobre a redução da 

maioridade penal, ressuscitada sempre que há um menor envolvido num caso de grande 

repercussão.  

Até mesmo o discurso, um ato genuinamente político, instrumento essencial para 

a exposição de ideias e debates, vem adquirindo novas configurações com as 

interferências dos atores da mídia. Alzira Alves de Abreu e José Luciano de Mattos 

Dias (1995) organizaram uma série de discussões intitulada O futuro do Congresso 

Nacional, com alguns palestrantes refletindo sobre as relações do legislativo com os 

órgãos de imprensa e explicitando a imagem que alguns jornalistas possuem do 

plenário. 

Nesse sentido, a palestra do jornalista Luiz Gutemberg, que criticou a relação do 

parlamento brasileiro com a imprensa, demonstra a indignação com a pouca importância 

dos discursos e sua baixa audiência para a imprensa, ao asseverar que: 

Cada vez mais as votações, além de raras, estão sendo comprometidas 

pela falta de respeito ao rito parlamentar. Acabou a eloquência, que é 

uma coisa essencial. Ou seja: a última vez em que um discurso mudou 

uma votação em Brasília foi uma reunião da bancada do PMDB na 

constituinte. O sujeito pode fazer o discurso mais patético, pode levar 

o raciocínio mais lógico, que não tem audiência. (GUTEMBERG in 

ABREU e DIAS, 1995, p. 173). 

 

            Uma opinião bem disseminada em vários setores da mídia e da população é: para 

que “o discurso, se as grandes decisões são tomadas entre os líderes nos bastidores e na 

calada da noite”? Trata-se de aspectos que, por serem reducionistas, acabam caindo num 
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pessimismo deletério para a democracia representativa, pois ultrapassam uma posição de 

constatação, conferindo à grande maioria dos parlamentares um papel meramente 

simbólico no jogo político. Ainda nessa linha de raciocínio, argui-se por que os 

pronunciamentos não passam de um exercício demagógico direcionado à base de um 

político e seus correligionários, sempre pensando nas próximas eleições, mas 

indiferentes a todo planejamento e manifestação social de enfrentamento dos problemas 

que afligem as cidades brasileiras.  

          Teorias da comunicação denominam de agenda setting essa interferência dos 

jornalistas na agenda do político, de acordo com o que eles veem como prioritário. Já as 

assessorias dos parlamentares, por seu turno, tentam encaixar o político na agenda da 

mídia, mediante várias práticas, tais como a busca por contatos com jornalistas de 

destaque e a modificação da estrutura e forma dos discursos, tornando-os mais atraentes 

para publicação nos jornais. Há, ainda, a inserção do político no horário nobre da tevê, 

abordando, obviamente, as questões do momento. Convém lembrar que as “questões 

nacionais e internacionais são mais passíveis de agendamento que as locais e de geração 

de conflito” (RODRIGUEZ, 2002, p. 33).  

           Entretanto, a recepção, a interpretação e a exposição das notícias exercem 

influências diferenciadas entre os congressistas, realidade assim percebida por Luiz 

Felipe Miguel: 

Os diferentes agentes no campo político possuem diferentes formas de 

relação com a mídia, são menos ou mais vulneráveis à sua influência 

de acordo com a posição que ocupam. Um líder político importante, 

apto a orientar o noticiário com suas declarações, não está na mesma 

posição de alguém posicionado na borda externa do campo e que 

possui, portanto, uma baixa capacidade de produzir fatos políticos 

(MIGUEL, 2002, p. 199). 

 

            O autor demonstra que os atores do legislativo apresentam práticas bem 

diferenciadas, marcadas pela sua localização no jogo político de situação/oposição, na 

hierarquia estabelecida nas casas, na experiência como legislador e, também, na origem 

eleitoral, o que expõe, por extensão, a heterogeneidade do legislativo brasileiro.   

            A socióloga Helena Máximo realizou, de 1999 a 2004, também na Câmara dos 

Deputados, uma análise de 500 discursos, procurando perceber as formas de menção 
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dos parlamentares a alguma notícia veiculada pela imprensa, tendo classificado os 

pronunciamentos em duas grandes categorias: reconhecimento e conflito. Nos discursos 

em que os parlamentares entram diretamente em conflito com algum jornal, a estratégia 

básica consiste em atacar a credibilidade da notícia, desafiando os autores da 

reportagem e assumindo o papel de injustiçado no centro de alguma conspiração que 

envolva a oposição. Geralmente, são questões relativas a desvios de verbas, quando o 

parlamentar estava em algum cargo no executivo, ou até mesmo referentes à defesa de 

algum colega. 

            Máximo (2007) enfatiza a expressividade das falas de reconhecimento, aquelas 

em que o parlamentar reconhece, sem críticas, o fato veiculado pela mídia e ainda 

reafirma essa ocorrência capital para basear sua posição política acerca de algum tema, 

utilizando dados veiculados pelos jornais ou a opinião de especialistas neles publicada. 

            Antes de conceber um panorama de interferências entre dois campos distintos, 

faz-se necessário lembrar que as atividades políticas e jornalísticas possuem lógicas 

bem diferentes, a começar pelos objetivos. Entre os jornalistas, o valor da verdade ao 

noticiar é tido como essencial para a conquista da credibilidade e notoriedade entre seus 

pares e o público leitor/telespectador. Já a prioridade entre os políticos se situa na 

estratégia de aparecer o máximo possível para seu futuro eleitor, seja com obras ou 

apenas através de imagens, para isso fazendo uso de linguagens e contatos apropriados 

às suas funções, para, assim, ampliar sua rede de atuação. (BOURDIEU, 1989). 

            Os contatos do partido com os cidadãos ocorrem em intervalos de tempo 

consideráveis, ou seja, apenas em tempos eleitorais. Raras vezes, durante o ano, 

restabelece-se o contato por meio da propaganda partidária obrigatória, assim mesmo 

em alguns minutos, tempo em que a sigla deve apresentar seu programa, numa ação 

extremamente complexa. A diferença de intensidade percebida nesses contatos colabora 

para a tese, segundo Fernando Sá (2004), de um “déficit de eficácia”, quando o 

Congresso é visto como obsoleto pela opinião pública, sinal da decadência da 

instituição, à medida que não consegue estar em harmonia com a sociedade. Traduz, 

assim, uma visão superficial da democracia representativa, porquanto se mostra 

indiferente ao complemento das duas atividades: 

Sem imprensa livre, protegida constitucionalmente, inclusive quando 

erra, não há sociedade democrática. Sem um parlamento que seja 

capaz de traduzir honestamente a opinião pública em leis que 
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vinculam a todos e que verifique, através de um processo meticuloso e 

demorado, a correção das decisões que serão tomadas, não haverá 

Estado que possa funcionar, e, por consequência, sociedade que se 

possa autodirigir. (SÁ, 2004, p. 14). 

 

            Com campos apresentando engrenagens tão distintas, tornam-se comuns os 

conflitos entre os atores, na busca da autoafirmação como legítimos perante a opinião 

pública. No entanto, é mister perceber o cidadão como indivíduo portador de uma 

racionalidade capaz de distinguir o falso e o verdadeiro, tanto nos jornais quanto no 

discurso político. Os fatos falam mais alto, não adianta os políticos apresentarem uma 

plataforma de campanha e se esquecerem de destacar o que não foi feito. Muitas vezes 

haverá uma retaliação dos eleitores, apesar de em muitos casos essa tese ter sido 

invalidada, como ocorreu com a reeleição dos mensaleiros. 

            Seguindo o mesmo raciocínio, conclui-se ser inócuo que os jornais vendam uma 

situação de crise econômica, se as pessoas não encontrarem esses sinais nas suas vidas e 

nas de pessoas conhecidas. Logo, por mais que impressione num dado momento, não irá 

surtir efeito em longo prazo. Cabe, portanto, lembrar as inúmeras denúncias contra o 

presidente Lula, na campanha de 2006. Mesmo com elementos que evidenciavam a 

participação de membros do alto escalão do governo em esquemas espúrios de 

corrupção, não se conseguiu estragar os planos de reeleição do presidente, embora tenha 

ocorrido o segundo turno.  

            Essa relação/tensão entre política e mídia pode ser analisada no surgimento dos 

escândalos políticos, caso em que as CPIs assumem um papel de destaque, com efeitos 

positivos e negativos para o prosseguimento das investigações parlamentares. Os 

caminhos percorridos por várias comissões midiáticas adquirem boa visualização nas 

palavras enfáticas e realistas de Ovídio Sandoval (2001, p. 175): 

Se constituídas como são, na maior parte das vezes, sob a pressão da opinião 

pública, quando vem à tona um escândalo qualquer, durante largos tempos 

prolongam-se os debates, sucedem-se as investigações, ininterruptamente, 

exaustivamente e, afinal, se termina entre o cansaço, a indiferença, o 

desinteresse, sem que nem de longe se tenham obtido conclusões precisas. 
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            As particularidades do escândalo político podem ser encontradas nas 

observações do sociólogo inglês John Thompson (2002), que analisou as principais 

características desse fenômeno nas democracias liberais. Ele adverte que primeiro deve 

haver uma transgressão de valores ou normas morais percebidos como de grande 

importância em determinado contexto sócio-histórico. Cada sociedade apresenta traços 

que a distinguem na forma de perceber e dar significado a erros cometidos pela sua 

classe política. Em alguns países, casos extraconjugais podem sepultar a carreira de um 

dirigente, mas em outros a reação popular restringe-se a uma certa condescendência. Já 

com as transações financeiras ilegais, que envolvam dinheiro e poder, e fatos que 

explicitam abuso de poder político, o mais comum é que se transformem em causas de 

escândalo. 

Essa transgressão, que pressupõe a visibilidade de um segredo, deve ser 

acompanhada de uma desaprovação pública. Não adiantam reações localizadas, o 

escândalo só ocorre quando traz uma sensação de mal estar para toda a sociedade. 

Segundo Thompson (2002), as democracias liberais, na atualidade, perderam a força dos 

partidos classistas que anteriormente se diferenciavam com sistemas de crenças 

notadamente opostos, dando maior ênfase à confiança e à reputação dos atores políticos, 

explicitando a importância que tem cada vez mais um escândalo: 

Quanto mais nossa vida política se orienta para questões de caráter e 

confiança, tanto mais importância damos àquelas ocasiões em que a 

confiabilidade dos lideres políticos é posta em questão. Quanto mais temos 

de contar com a integridade dos políticos em sustentar suas promessas, junto 

com sua competência em tomar decisões sensatas, tanto mais valorizamos 

aquelas ocasiões em que a fraqueza do caráter e os erros nas decisões vêm à 

tona (THOMPSON, 2002, p. 147). 

 

Nesse cenário, a reputação se torna um capital simbólico disputado no campo 

político (BOURDIEU, 1989), o qual se acumula durante um longo período de tempo, 

para trazer prestígio e poder junto à população e demais atores políticos. Eis que surge a 

CPI investigando denúncias e personagens, apresentando relatórios e ganhando 

visibilidade, podendo arruinar um capital tão arduamente conseguido.  

Geralmente, os escândalos, apesar de não terem um tempo definido e 

dependerem dos interesses em jogo, seguem um caminho bem conhecido. Na fase do 

pré-escândalo, existem investigações iniciadas por jornalistas, policiais ou mesmo 
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políticos, mas essa movimentação pode não ter resultados efetivos no sentido de tornar-

se um escândalo político. Quando ocorre a divulgação pública das investigações e os 

atos de confirmação e negação dos fatos, tem-se o escândalo propriamente dito. 

Posteriormente, ocorre o ápice do evento, que pode resultar em novas denúncias, 

confissões, especulações, renúncias, ampliação das investigações ou mesmo 

desaparecimento das denúncias e dissipação dos fatos. Na sequência, quando as chamas 

dos fatos já esfriaram, ocorre um momento de reflexão sobre as causas e consequências 

do escândalo, realizada por jornalistas, políticos e acadêmicos (THOMSPSON, 2002). 

A presença marcante da imprensa durante o processo investigativo de algumas 

CPIs potencializa certas denúncias, aproximando o “clamor público” dos trabalhos 

parlamentares, fenômeno que amplia a pressão pelo aprofundamento das investigações. 

Muitas vezes os trabalhos sofrem prejuízos, devido à ação de legisladores que, 

buscando os holofotes da mídia, distorcem a finalidade do objeto investigado, 

constrangendo depoentes, fazendo tabula rasa do devido processo legal, apelando para 

discursos moralistas e, principalmente, trocando explicitamente os objetivos da 

comissão pelos interesses partidários ou eleitorais
9
. Ocorre, então, que a CPI se 

transforma num verdadeiro teatro de horrores, em escândalos apropriados às melhores 

novelas, instrumento espúrio para atores de motivação politicamente míope ou miúda 

(FILGUEIRAS, 2008; REIS, 2006).  

Dentro desse contexto de extrema midiatização da investigação parlamentar, 

merecem atenção, também, os abusos cometidos por várias CPIs, principalmente as que 

transformam testemunhas em acusados, procedem a julgamentos públicos sem nenhuma 

pertinência, infringem, inclusive, os direitos fundamentais do cidadão, numa 

demonstração patética de desconhecimento das normas que regem o direito processual e 

penal. Esses elementos acabam tornando esse mecanismo extremamente banalizado e, 

infelizmente, dotando seus resultados de baixa credibilidade. Impõe-se assinalar que, 

constitucionalmente, as CPIs não devem proceder a julgamentos, mas se concentrar nas 

investigações de forma coerente e objetiva. 

                                                           
9
 As consequências da grande exposição das investigações levaram o parlamento francês a aprovar uma 

lei determinando a realização dos trabalhos das CPIs em segredo, publicando somente os resultados no 

final do prazo estipulado para o encerramento do processo parlamentar (SANDOVAL, 2001). 
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Vale lembrar que os holofotes da mídia sobre os personagens centrais da 

investigação parlamentar não se traduzem necessariamente, como se pensava, em 

resultados eleitorais. Refletindo acerca da CPMI dos Correios, objeto desta pesquisa, e 

utilizando os dados disponíveis no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), verificou-

se que, dos 21 parlamentares titulares que compunham a comissão, apenas quatro 

obtiveram expressivo sucesso eleitoral em 2006: os deputados Onix Lorenzoni e 

Antônio Carlos Magalhães Neto, ambos do PFL, e Osmar Serraglio do PMDB, que 

experimentaram a ampliação de suas votações nominais para deputado federal, e a 

senadora Ana Júlia Carepa, do PT, que venceu a eleição para o governo do Pará.  

A mesma sorte não foi vivenciada pelo presidente da comissão, senador Delcídio 

Amaral, que amargou a terceira posição na eleição para o governo de Mato Grosso do 

Sul, realidade também enfrentada pela senadora Heloísa Helena, na campanha à 

presidência da República. Os outros nomes não tiveram variações significativas na sua 

votação. 

Guardadas as conjunturas de cada candidatura no interior do campo político, que 

vão além da presença na mídia, esses dados chamam atenção para a frágil relação entre 

postura combativa na CPI e dividendos eleitorais. 

 

2.3. O processo de instauração da CPMI dos Correios 

 

Em 21 de maio de 2005, a sociedade brasileira assistiu a mais uma cena explícita 

de corrupção. Uma filmagem mostrava o diretor de contratação dos Correios, Maurício 

Marinho, recebendo três mil reais de propina para “facilitar” licitações em benefício de 

uma empresa do ramo de informática. As imagens, transmitidas inicialmente pelo Jornal 

Nacional, da TV Globo, ganharam os principais meios de comunicação do país, não 

somente pelo embolso do dinheiro ilegal, mas devido à declaração do servidor público 

de que arrecadava recursos para o PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), presidido pelo 

experiente deputado e membro da base aliada do governo Lula, Roberto Jefferson. 

O fato deu início à articulação para instaurar, em 9 de junho de 2005, a 

Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos Correios. Os trabalhos dessa 
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comissão foram muito tumultuados, com cada votação adquirindo ares de batalha. Logo 

de início, o governo teve que fazer uma intensa mobilização para eleger o presidente da 

comissão, o senador Delcídio Amaral (PT-MS), com uma margem apertada de 2 votos 

(17 a 15) sobre o senador baiano e opositor César Borges (PFL-BA). 

Mesmo tendo conseguido manter os principais cargos da CPMI, o governo não 

obteve sucesso na missão de apaziguar a oposição, que contou com o trabalho de 

parlamentares ativamente interessados nas investigações, com destaque para os 

deputados pefelistas Antônio Carlos Magalhães Neto e Onix Lorenzoni, para a 

combativa Heloísa Helena, do recém-criado PSOL, e dos deputados tucanos Gustavo 

Fruet e Eduardo Paes. Destaca-se, também, o fato de parlamentares que, em tese, faziam 

parte da base aliada agirem aparentemente com uma maior imparcialidade e se 

posicionarem pelo maior aprofundamento das investigações, com destaque para 

membros do PMDB. A aparente seriedade e empenho dos membros dessa comissão 

podem ser percebidos neste trecho do relatório final: 

A democracia política exige transparência. Não nos é dado elidir a verdade à 

sociedade brasileira. Quando tomamos conhecimento de fatos de interesse 

público, devemos transmitir essas informações a toda a cidadania, não sendo 

admissível que o agente público responsável – quem quer que seja – finja 

desconhecer fatos cujo conhecimento é inerente às atribuições e às 

responsabilidades do cargo que ocupa (RELATÓRIO FINAL, 2006, p. 5). 

 

De início, a comissão esteve restrita aos desfalques encontrados na estatal, os 

quais somavam mais de 120 milhões de reais, tendo sido verificadas, com a ajuda da 

Controladoria Geral da União, irregularidades em “obras, nas compras de tênis para 

carteiros, computadores e veículos para transporte de cargas” (CAMAROTTI & LA 

PEÑA, 2005, p. 136). 

Uma grande rede de desvios de recursos havia sido montada numa das mais 

tradicionais empresas brasileiras, e o cerne da questão envolvia licitações viciadas, com 

a participação direta de apadrinhados de partidos da base aliada, uma vez que além do 

comando, os cargos de segundo e terceiro escalão também sofriam interferências deles. 

Contudo, apesar da gravidade das denúncias nos Correios, o fato que desencadeou a 

aceleração dos trabalhos na comissão foi a declaração do deputado Roberto Jefferson, 

em duas entrevistas concedidas ao jornal Folha de S.Paulo, em que o experiente 
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parlamentar dava detalhes de um suposto esquema de compra de apoio parlamentar, 

denominado por ele de “mensalão”. 

A crise política ganhava proporções cada vez maiores, levando, em menos de 

um mês (20 de julho) à instauração de uma nova comissão, a CPMI da compra de votos, 

presidida pelo senador Amir Lando (PMDB-RO), com o propósito de investigar a 

existência e os beneficiários do “mensalão”, e, por retaliação dos líderes governistas, o 

pagamento de parlamentares no processo de aprovação da emenda que garantiu a 

reeleição do presidente Fernando Henrique Cardoso, em 1997. Todo o material 

recolhido inicialmente pela CPMI dos Correios foi repassado para a nova comissão 

competente. 

Durante 120 dias, a CPMI da compra de votos ficou encarregada de desvendar 

os meandros do “mensalão”, apresentando um relatório parcial em 1º de setembro de 

2005, que confirmava a existência do pagamento a parlamentares, mas afirmava não 

existir provas da compra da reeleição no governo FHC. Apesar do volume e importância 

das denúncias, os parlamentares não obtiveram sucesso, porque não conseguiram as 171 

assinaturas necessárias para prorrogar o prazo dos trabalhos. Com o encerramento dessa 

comissão, as investigações voltaram para a CPMI dos Correios, que teve um desfecho 

bem diferente. 

No curso dos trabalhos da comissão, a imprensa noticiava fatos estarrecedores, 

para não dizer bizarros: dólares escondidos em cueca de assessores parlamentares, em 

malas, em contas no exterior, além de dinheiro desviado de bancos públicos para 

financiar festas com garotas de programa, carros para membros do governo em troca de 

licitações viciadas e pagamentos de campanhas de prefeitos aliados. 

Seguindo o cenário verificado no momento de criação e investigação, a 

aprovação do relatório final foi muito tensa. Várias modificações tiveram que ser 

analisadas e protestos, tanto da base governista como da oposição, fizeram parte de toda 

a sessão de debate. No final, após a leitura do relator Osmar Serraglio (PMDB-PR), o 

texto obteve a aprovação de 17 membros contra 4 votos de rejeição ao relatório. 

Para além dos conflitos político-partidários, a CPMI dos Correios mostrou-se 

verdadeiramente uma comissão de números grandiosos. De acordo com os membros da 

comissão, ela examinou a maior base de dados disponível para a investigação da história 



61 
 

do parlamento brasileiro. Cerca de 20 milhões de registros bancários e 34 milhões de 

registros telefônicos foram analisados no prazo de 9 meses. Realizaram-se 159 reuniões 

específicas e apresentaram-se 1.602 requerimentos, dos quais 1.182 receberam 

aprovação.  

Sua expressividade também decorreu da variedade de temas investigados, fato 

que obrigou a divisão dos trabalhos em 5 sub-relatorias – movimentações financeiras, 

contratos, Instituto de Resseguros do Brasil, fundos de pensão e normas de combate à 

corrupção –, além de uma relatoria adjunta de coordenação e sistematização dos 

trabalhos. O relatório final, composto pelas investigações e propostas de todas as sub-

relatorias, chegou à incrível marca de três volumes, contendo 1.857 páginas. 

Ademais, para obter sucesso, uma CPI não deve prescindir da cooperação de 

vários órgãos de investigação, no auxílio de ações específicas ou mesmo no 

aprofundamento de suas linhas de investigação. O trabalho desta comissão pautou-se 

também nesse procedimento, como bem demonstra o relatório final, todo ele 

consubstanciado em laudos, pareceres, auditorias, sindicâncias e informações do 

Tribunal de Contas da União, Ministério Público Federal, Receita Federal, Polícia 

Federal, Controladoria Geral da União, Banco do Brasil e Banco Central. Mesmo com 

todo esse aporte e o trabalho de muitos funcionários da Câmara e do Senado, a 

presidência da CPI solicitou à mesa diretora das duas casas legislativas o auxílio de 

empresas de auditoria. 

Os parlamentares se dividiram para tentar dar conta de todos os fatos que 

mantinham alguma relação com o escândalo do “mensalão”. A investigação sobre os 

contratos dos Correios ficou em segundo plano, outros interesses estavam em jogo e 

acabaram ganhando a cena, impulsionados pela imprensa e por uma opinião pública que 

acompanhou o trabalho dos parlamentares. A ampliação do escopo das investigações se 

justificou da seguinte forma: 

A CPMI “dos Correios”, instalada a partir de um fato determinado naquela 

empresa estatal, viu-se obrigada a ampliar o escopo de suas investigações 

quando identificou diversas outras áreas, no Estado brasileiro, com as quais 

se conectavam as irregularidades inicialmente apontadas. (RELATÓRIO 

FINAL, 2006, p. 27). 
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Os maiores destaques no relatório final tratavam, para além da investigação 

sobre corrupção nos Correios, das articulações em torno do “valerioduto”, da prática do 

“mensalão”, da gestão dos fundos de pensão, dos “caixas-dois”, bem como de fraudes 

em diversas estatais, da polêmica sobre a responsabilidade do presidente Lula, da 

participação dos partidos e de uma série de propostas com o intuito de frear o avanço da 

corrupção na administração pública brasileira.  

 

2.4 A CPMI dos Correios e os discursos em torno da corrupção 

 

A busca da confiança é uma condição essencial para o político profissional, que 

deve convencer seu público da legitimidade da sua fala ou projeto. Para tanto, mobiliza 

uma série de mecanismos, visando garantir a simpatia do público. No particular, as 

estratégias podem variar segundo a visão que se tem da opinião pública, dos aliados e 

dos adversários, enfim, “do que ele julgar necessário defender ou atacar: as pessoas, as 

ideias ou as ações” (CHARAUDEAU, 2006). 

No campo político, existem vozes com objetivos diversos, disputando capital 

político, aguardando oportunidades para se estabelecer ou ampliar seus poderes. As 

CPIs podem se constituir num importante instrumento para que parlamentares ganhem 

visibilidade junto à opinião pública, capitalizem credibilidade perante seus atuais e 

futuros eleitores e angariem prestígio no partido – principalmente se o partido for de 

oposição – e, quem sabe, maior aceitação na sua região de origem. 

Como no campo político perpassam relações de poder, é fundamental lembrar 

que, se para alguns parlamentares os escândalos políticos investigados por uma CPI são 

uma forma de ampliar sua atuação, para o governo e para o partido cuja administração 

está no alvo dos trabalhos, corresponde a uma constante tensão. Ora, o seu capital 

político, constituído junto à população, pode ser abalado pelos questionamentos de 

honestidade, com a consequente ameaça da descontinuidade da atual gestão. Isso pode 

afetar sobremaneira o que de mais precioso possui o profissional da política: a 

confiança. Nesse sentido, bem alerta Bourdieu: 



63 
 

[...] o homem político, como homem de honra, é especialmente vulnerável às 

suspeitas, às calúnias, ao escândalo, em resumo, a tudo que ameaça a crença, 

a confiança, fazendo aparecer à luz do dia os atos e os ditos secretos, 

escondidos, do presente e do passado, os quais são próprios para desmentir 

os atos e os ditos presentes e para desacreditar o seu ator [...]. (BOURDIEU, 

1989, p. 189). 

 

Para melhor compreender as falas dos parlamentares em momentos de crise, 

deve-se atentar para um princípio básico na ação daqueles que ocupam os cargos de 

poder ou os que estão em sua busca, qual seja o da “inculcação” da lógica do campo 

político. Exige-se, por certo, que tal ator seja possuidor de uma linguagem que permita 

o debate com os seus pares de tribuna, forneça instrumentos que possibilitem dialogar 

com a população e saiba se pronunciar na hora e nos lugares legítimos. Cumpre-lhes, 

ainda, construir alianças e delas saber tirar proveito, respeitar as hierarquias do partido e 

conhecer os valores e códigos da sua prática. Enfim, toda uma preparação especial para 

conceber um habitus político. 

         É importante ressaltar que os profissionais da política, principalmente em 

momentos de grande efervescência, devem marcar sua posição no jogo político, com o 

partido, nessa perspectiva, assumindo uma função de suma importância nas democracias 

modernas. Isso decorre da sua condição de aparelho de representação de ideias, com 

organização permanente, orientado para a conquista do poder, exigindo dos seus 

membros grande dedicação ou adesão ao programa de ação e pensamento da 

organização partidária (BOURDIEU, 1986). 

          O debate sobre a corrupção oferece uma oportunidade para discutir os papeis e 

posições em questão, pois a fala do político, voltada para convencer seu público da 

validade dos seus argumentos, pode apresentar-se de várias formas. Esse cenário, 

repleto de significados, foi encontrado nos pronunciamentos ocorridos durante as 

audiências da CPMI dos Correios, a qual, para além de investigar o esquema do 

“mensalão”, possibilitou uma ferrenha discussão sobre o discurso verdadeiro:  

Cada envolvido nos esquemas corruptos procura aumentar ou diminuir 

a verdade acerca deles. Aqueles que aumentam procuram invalidar o 

poder dos envolvidos, recorrendo, normalmente, ao denuncismo 

moral, o qual é capaz, em muitos casos, de mobilizar a massa e ferir a 

reputação das lideranças. Aqueles que diminuem a verdade da 

corrupção procuram manter sua posição dentro da distribuição do 

poder no campo político, desmentindo ou desclassificando aquilo que 
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está visível, ou seja, informações e imagens. (FILGUEIRAS, 2008, 

p.181).  

 

Um exemplo desse contexto foi percebido no dia 30 de junho de 2005. Após 

grande repercussão, na imprensa, das denúncias do deputado Roberto Jefferson, ocorre 

seu depoimento na CPMI dos Correios – disponíveis na íntegra no site da comissão
10

 -

numa audiência que, para se ter ideia de sua relevância, iniciou-se às 14h30min e 

somente se concluiu à 1h42min, já na madrugada do dia seguinte. 

No depoimento, o deputado, com todo seu talento de orador loquaz, fez uso de 

tons fortes e dramáticos, reafirmou a denúncia sobre o “mensalão” e a participação 

direta de membros do alto escalão do governo federal, ressaltou sua experiência na 

Câmara dos Deputados e, ao comentar a investigação de Maurício Marinho, aliado do 

seu partido nos Correios, flagrado recebendo 3 mil reais de propina, estabeleceu a 

diferença entre a pequena e a grande corrupção, que, a seu ver, devem ser investigadas 

de forma diferente: 

ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ) (...) porque esta Comissão 

não vai ficar – eu tenho certeza disso – apenas no debate pequeno dos 

três mil reais, que um “petequero” leviano que usa o nome alheio, e 

que foi gravado pela Abin, que não viu Marcos Valério, que não soube 

do Banco Rural, que não soube das movimentações do Banco do 

Brasil, que não sabia das atividades do Sr. Silvinho Pereira nem do Sr. 

Delúbio; sabia que tinha lá um cara que pegava três mil reais (...)  

 

Roberto Jefferson também se apresentou como liderança que arca com as 

responsabilidades e faz de tudo pelo partido. Com vinte anos de militância, chega à 

presidência da agremiação e mostra-se um aliado para todos os momentos, assumindo 

todo o ônus das denúncias que recaíram sobre o Partido Trabalhista Brasileiro. De mais 

a mais, demonstra que o segredo tem várias dimensões, pois, quando se viu acuado por 

denúncias na mídia, não se furtou a revelar todo o esquema do “mensalão”, envolvendo 

o governo federal, mas, quando o escândalo resvalou nos seus colegas de partido, 

assume uma atitude bem diferente: 

 

                                                           
10

 http:www.cpmidoscorreios.org.br 
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ROBERTO JEFFERSON (PTB – RJ) Quanto aos R$4 milhões, 

recebi para o PTB e para as coligações do PTB em São Paulo, em 

Belo Horizonte, em Goiânia, em Rio Branco, no Acre e em Curitiba. 

Só que, como conheço a regra e fechei com o deputado José Genoíno, 

no final, a legalização da doação e ele não me deu, não posso admitir 

isso e não vou admitir, como presidente do PTB, sob pena de cancelar 

o registro de meu partido. Se V. Exª me perguntar doou, talvez, mas 

não digo nem amarrado na árvore, levando “facãozada”, nem 

amarrado na árvore, levando “facãozada”, eu conto a respeito disso. 

Quero lhe dizer isso. Morre comigo a informação. Não vou prejudicar 

inocentes, não vou prejudicar. Recebo na pessoa física e assumo a 

responsabilidade civil e criminal disso. Quero dizer isso a V. Exª por 

lealdade a pessoas inocentes que não podem ser envolvidas nisso por 

omissão do presidente do PT e erro meu, presidente do PTB.  

 

Além de homem que incorporava a defesa do seu partido, Jefferson revelava a 

sua percepção sobre os problemas políticos brasileiros, fazendo diagnósticos sobre a 

complexa relação entre partidos e grupos privados. Vale lembrar, porém, que Jefferson, 

no momento do seu depoimento, já estava sendo julgado pela mídia, respondendo 

processo de cassação no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados e sofrendo fortes 

pressões das demais lideranças do Congresso Nacional. Dessa forma, Jefferson traz 

questões que um político plenamente inserido no seu campo de relações não traria à 

tona com tamanha crueza: 

ROBERTO JEFFERSON (PTB – RJ) Por que os Partidos buscam 

nomear os cargos de governo? Para ter um homem numa área 

importante de decisão, que estabeleça uma relação com as empresas 

privadas que gravitam em torno dessa área para, na seleção de 

algumas – isso respeitando parâmetros éticos –, pedir àquele 

empresário que possa contribuir com o caixa do Partido que representa 

aquela pessoa. É assim que funciona, não adianta esconder. 

 

Para ilustrar o clima do depoimento e o posicionamento de alguns parlamentares 

sobre a fala do deputado, selecionei alguns discursos de representantes do governo e da 

oposição que trabalharam diretamente nas investigações, por entendê-los como 

importante meio para analisar os papeis em cena, ressaltando, a partir desse depoimento, 

que a política ganha sentido no jogo de oposições e situações. 

           Os primeiros discursos selecionados correspondem às palavras dos deputados 

petistas Henrique Fontana e Maurício Rands. Tentando desqualificar o depoimento de 

Jefferson, associando seu nome ao grupo político do ex-presidente Fernando Collor de 
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Melo, marca da corrupção no imaginário popular, e denunciando uma inversão de 

papeis, no entendimento de Henrique Fontana, o parlamentar estava ali na condição de 

acusado, não lhe cabendo exercer o papel de acusador. Por trás da sua fala, encontra-se 

o ethos do homem na defesa do governo, na frente da batalha pela credibilidade de uma 

administração acusada de práticas ilegais: 

HENRIQUE FONTANA (PT-RS) - A minha convicção é de que 

estou na frente de um homem que está falando muitas coisas sobre a 

história política deste País; em algumas tem razão. Quero investigar 

todas, mesmo aquelas que acho em que não tem razão. Mas estou na 

frente de um homem – tenho muita convicção de dizer – que já mentiu 

muito ao longo de sua vida e está mentindo também em muitos 

momentos neste processo. Estou na frente de um homem contra o qual 

pesam indícios fortíssimos de envolvimento com corrupção naquele 

foco que estamos investigando nos Correios. V. Exª foi explícito ao 

dizer: “Eu procurei falar com o atual Governo. Falei com A, falei com 

B, falei com C. Eu estava disposto a fazer um acordo. É possível 

segurar a mídia?” V. Exª queria, mais uma vez, a proteção para 

acobertar um processo de corrupção. E estou orgulhoso do meu 

Governo, porque não houve esse acobertamento. V. Exª não encontrou 

a proteção que queria, e a investigação foi adiante, e V. Exª, ao estar 

cada vez mais perto de se encontrar envolvido, evidentemente diz: 

“Agora, vou trocar de lado. Vou trocar de lado mais uma vez”, porque 

V. Exª trocou de lado muitas vezes na sua vida pública. É verdade que 

sempre no mesmo Partido, mas já apoiou, com muita convicção, um 

Governo que foi o mais corrupto da história deste País: o Governo 

Collor. 

 

           Patrich Charaudeau (2006) destaca que nos debates políticos uma estratégia 

muito utilizada propõe-se a expor as fraquezas e contradições do adversário, contidas 

eventualmente na sua ideologia, propostas e experiências anteriores. Como ocorre 

frequentemente, essa forma de argumentação, baseada em mecanismos racionais, ganha 

contornos muito sofisticados, tendo por base argumentos de difícil compreensão para as 

massas. Por isso, a melhor saída é questionar a probidade do opositor, suas alianças, seu 

passado, ou seja, tudo que fragilize o discurso de verdade que está sendo adotado, como 

parece ter sido o intuito do deputado Maurício Rands:            

MAURÍCIO RANDS (PT-PE) Faz V. Exª, Deputado Roberto 

Jefferson, acusações sem prova, contra deputados do PL, do PP; faz 

acusações contra dirigentes de partido e tudo o que começa a aflorar, 

começa a levar uma conclusão já muito forte entre as pessoas que 

estão acompanhando atentamente os acontecimentos, deputado 

Roberto Jefferson. V. Exª que tinha uma vontade e uma ambição 

muito grande por cargos, até o momento derradeiro. Ainda há pouco o 
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senhor estava lutando para fazer uma indicação para a diretoria de 

Furnas. O senhor que ocupou tantos cargos, o senhor participava dessa 

ocupação de cargos? É isso que está sendo investigado com a 

finalidade de arrecadar recursos para as suas campanhas e para o seu 

partido, como o senhor, aliás, já declarou em depoimentos.  

 

            Do lado da oposição, escolhi os pronunciamentos dos deputados Eduardo Paes 

(PSDB-SP) e Carlos Sampaio (PSDB-SP), lideranças importantes do partido de 

oposição ao governo. Sobre o caso, o deputado Carlos Sampaio ressalta a importância 

de Jefferson, não o trata como corrupto, mas como homem de coragem que está tirando 

a máscara de um governo desacreditado nas ruas, colaborando com as investigações, 

mesmo tendo sua fala desqualificada pelos membros de uma base governista e 

oportunista: 

CARLOS SAMPAIO (PSDB-SP) – O deputado Roberto Jefferson, 

acho que é prova, nunca nos falamos, não o conheci pessoalmente, 

exceto pelos corredores, nunca conversamos sobre assunto nenhum. 

Mas, quando tentam desqualificá-lo, dizendo que, lá, no passado, ele 

fez parte de algo, eu me pergunto, porque daí eu confesso que não 

entendo mais nada. Quando é para integrar o governo, ele é uma 

pessoa proba, útil, interessante, que recebe um cheque em branco e 

que é chamado pelo presidente Lula de parceiro. Agora, quando ele 

denuncia a corrupção no governo do Partido dos Trabalhadores, ele é 

desqualificado. Então, o Partido dos Trabalhadores o qualifica para 

chamá-lo para integrar o time, mas o desqualifica quando ele denuncia 

corrupção dentro do governo do Partido dos Trabalhadores. 

 

        É até plausível pensar, com base em pronunciamentos de tal jaez, na articulação 

de uma fala de distinção, com o propósito de evidenciar que práticas anti-republicanas 

tiveram lugar de relevo na atual administração, diferente do que ocorria na gestão do 

partido do ator que fala, quando à frente da máquina pública. Há, ainda, a insistência 

num discurso de desordem social (CHARAUDEAU, 2006), em que o adversário é 

portador do mal e o cidadão é vitima de um grupo de aproveitadores do interesse 

público, os quais se organizam para acobertar a verdade dos fatos. Esses elementos 

certamente compõem a fala do deputado Eduardo Paes: 

EDUARDO PAES (PSDB-RJ)  Quero dizer isso, deputado Roberto 

Jefferson, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares, porque essa 

estratégia diversionista utilizada, por exemplo, pelo deputado 

Henrique Fontana demandando questionamentos acerca do governo 
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passado, é para reafirmar, em nome do PSDB, que não temos e não 

teremos o menor problema em analisar todas essas questões relativas 

ao governo passado. Essa é uma estratégia do Partido dos 

Trabalhadores que, ao invés de assimilar esses equívocos, esse erros, 

de tentar corrigi-los, enfrentá-los, entender que essa crise é do 

governo, que foi feita pelo secretário-geral do Partido, pelo Ministro 

Chefe da Casa Civil, pelo presidente do Partido, quer pôr a culpa na 

oposição. Na verdade, a oposição tem agido com responsabilidade e 

continuará buscando apurar os fatos desta Comissão Parlamentar de 

Inquérito, Sr. Presidente.  

 

            Um discurso de oposição acompanhado com certa atenção, justamente por 

diferenciar-se das estratégias do PSDB, proferiu-o a senadora Heloísa Helena (PSOL-

AL), que se mostrou triste e indignada, não apenas com as palavras do deputado 

Roberto Jefferson, mas com a atitude dos seus ex-companheiros do Partido dos 

Trabalhadores, por terem mudado de lado. Suas palavras ganharam contornos de 

emoção, porque pronunciadas por quem não escondia os olhos lacrimejantes, 

demonstrando sua insatisfação com o nivelamento e a decadência moral da política: 

HELOÍSA HELENA (PSOL-AL) Estou absolutamente triste. Por 

quê? Porque o mesmo balcão de negócios sujos que condenávamos 

com veemência quando patrocinado pelo governo Fernando Henrique, 

que fazia isso, o verdadeiro balcão de negócios sujos de distribuição 

de cargo, prestígio, liberação de emenda, poder e “mensalão”, porque 

“mensalão” é um dos componentes do balcão de negócios sujos, 

então, a mesma metodologia, os mesmos argumentos fraudulentos... 

Quando vejo aqui alguns parlamentares, fico pensando: Deus do céu, a 

paixão realmente me cegou ao longo da minha vida, que eu não fui 

capaz de desvendar os mistérios sujos da alma de alguns. Porque nós 

passamos a vida dizendo que a partilha do aparelho de Estado não 

podia estar a serviço de gangues partidárias. Nós passamos a vida 

dizendo quem eram os delinquentes de luxo do Brasil.(...) 

 

            Sabe-se que nem tudo pode ser dito, pois as intenções dos personagens não 

podem ser plenamente reveladas, sob o risco de pôr em perigo a própria razão de ser de 

uma comissão parlamentar de inquérito, qual seja a de realizar uma investigação 

imparcial das denúncias apresentadas no ato de sua instauração, mesmo que isso custe 

ameaça à reputação do próprio parlamentar. Nesse caso, uma estratégia de ampliação do 

capital se transformaria em um tiro no pé. Ao político seria, então, impingida a pouco 

recomendável qualificação de calculista e oportunista, o que afastaria a comissão dos 
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seus reais interesses. É o que Bourdieu chama de “tabu da explicitação”, ao falar das 

trocas simbólicas: 

Há muitos mecanismos sociais objetivos e incorporados em cada 

agente que fazem com que a própria idéia de divulgar esse segredo 

(dizendo: basta de representar, deixemos de apresentar trocas 

recíprocas como se fossem dádivas generosas, isso é hipocrisia etc.) 

seja sociologicamente impensável. (BOURDIEU, 1996, p. 163). 

 

O discurso em torno da verdade, que permeia os debates sobre corrupção, 

principalmente trazendo as CPIs como cenário, expõe uma realidade do campo político, 

a busca da legitimidade, simbolizada na honra e na confiança, ou o ataque a essa 

qualidade basilar. Dessa forma, todas as armas são acionadas para atingir essas 

finalidades, inclusive a da mentira, que tem uma dimensão diferente na política, 

apresentando-se “no silêncio, omissão, imprecisão, dissimulação, ou blefe” 

(CHARAUDEAU, 2006).  

Por isso, o governo do momento evita, a todo custo, as crises políticas, tratadas 

como uma verdadeira explosão, embora saibam os principais agentes que alguém, em 

algum instante, sairá queimado. De resto, as leis que movem o agir político ficam 

provisoriamente estremecidas, como laços que devem ser novamente reativados, sob o 

risco de os governantes não encontrarem clima propício ao andamento da agenda 

pública e, por extensão, da continuação de suas carreiras. 
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3. O “VALERIODUTO” E A AMBIGUIDADE ENTRE O PÚBLICO E O 

PRIVADO  

 

O esquema denominado de “valerioduto” expôs relações intensas e 

desconhecidas entre partidos, empresários e funcionários de estatais, para fazer valer 

seus interesses, alimentando uma grande e sofisticada rede de corrupção preocupada em 

manter e/ou ampliar seus privilégios. Essa triangulação deixou à mostra que o Estado 

moderno, para além de seu aparato burocrático-administrativo, possui atores com 

códigos de conduta nada republicanos, contrapondo frontalmente os princípios que, em 

tese, deveriam guiar as ações da administração pública – moralidade, eficiência, 

transparência, publicidade e legalidade –, os quais estão expressos, de forma clara, na 

Constituição Federal de 1988. 

A articulação conhecida por “valerioduto” não é novidade no Brasil. Vários 

esquemas com esses princípios de funcionamento já foram desmontados, como no caso 

emblemático das relações traçadas pelo homem forte na campanha do presidente Collor, 

Paulo César Farias. Mas o que podemos apreender sobre essa forma de movimentação, 

envolvendo interesses privados e partidários, que geralmente tem a corrupção como 

ingrediente principal? Que contexto político e institucional propicia essas articulações? 

E, principalmente, quais as consequências desses arranjos para as instituições 

democráticas? 

O mais importante nesse tipo de análise não é apontar culpados, esclarecer 

transações ou confirmar denúncias. Faz-se necessário compreender os mecanismos de 

funcionamento dessas redes ilegais, que visam, acima de tudo, expor as fragilidades 

encontradas na administração pública, nos partidos políticos ou mesmo na legislação 

eleitoral, o que acaba propiciando o surgimento de outros escândalos. Acredito que um 

passo fundamental para combater algo que se percebe como problema responde pela 

tentativa de conhecer profundamente suas raízes.  

Com o objetivo de esclarecer as questões levantadas, exponho um resumo, 

baseado nas investigações da CPMI dos Correios, do processo de surgimento e 

funcionamento do “valerioduto”, destacando a participação de integrantes do governo 
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federal e do Partido dos Trabalhadores, bem como de dirigentes bancários e de grandes 

administradores dos fundos de pensão, como o empresário Daniel Dantas. Em seguida, 

analiso um das facetas do esquema intitulado “caixa-dois”, procurando explicar, a partir 

do caso Duda Mendonça, o que motiva essa forma de financiamento, ressaltando os 

efeitos de acordos espúrios para o andamento das campanhas eleitorais e, 

consequentemente, para a democracia representativa. 

 

3.1. O modus operandi do “valerioduto” 

 

Esse esquema surgiu com detalhes na imprensa após a entrevista da secretária do 

empresário Marcos Valério, Fernanda Karina, concedida à revista Istoé Dinheiro, de 14 

de junho de 2005. A análise dos grandes escândalos políticos sempre evidencia a 

importância de figuras como Fernanda Karina, que, por ter acesso a inúmeras 

informações e gozar de confiança dos seus chefes, tornam-se peça-chave no processo de 

“desocultamento” de práticas corruptas. Seus depoimentos servem a dois propósitos: ao 

demonstrar colaboração com as investigações, permitem acordos que atenuem suas 

próprias penalidades; ao decidir pela remoção da trava que dá segurança ao segredo, 

revelam o que se esconde por trás das formalidades do escritório: reuniões secretas, 

telefonemas suspeitos, contas no exterior, entre outras peças que encobrem mistérios 

insondáveis. 

Na entrevista, a secretária revelou as fortes relações entre Marcos Valério e o 

tesoureiro do PT, Delúbio Soares, o ministro José Dirceu e vários parlamentares, bem 

como apontou diversas irregularidades nos contratos publicitários celebrados com 

algumas estatais, principalmente Banco do Brasil e Correios. Após a entrevista à revista 

Istoé Dinheiro, Fernanda Karina recebeu convite para depor na CPMI nos Correios, em 

7 de julho de 2005. A partir das declarações da secretária e com o prosseguimento do 

inquérito, os parlamentares não tiveram dúvida de que:  

O empresário Marcos Valério possuía uma relação umbilical com o partido 

do Governo e com autoridades públicas. Suas agências de publicidade 

possuíam contratos com a administração pública, incluindo os Correios, 

nosso foco primordial de investigação, o Banco do Brasil, a Eletronorte, o 

Ministério do Trabalho e o Ministério dos Esportes. Todos eles colecionaram 

grandes irregularidades (RELATÓRIO FINAL, 2006, p. 498). 
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Além de apresentar a sua agenda de trabalho que confirmava registros de saques 

e inúmeras reuniões com ministros em Brasília, banqueiros e líderes de partidos, 

Fernanda Karina relatou vários casos no mínimo suspeitos. Eram festas organizadas por 

Valério para comemorar o aniversário de políticos da base aliada ou a vitória em 

algumas licitações, como demonstra este trecho do depoimento sobre uma licitação 

vencida pela SMP&B nos Correios: 

OSMAR SERRAGLIO (PMDB – PR) – Tem um episódio, se não 

me engano, em que V.Sª fala que ele antecipou a vitória da licitação. 

FERNANDA KARINA – Sim, um dia antes da licitação, já tinha 

uma festa não marcada com todos, mas já tinha uma festa pronta. 

OSMAR SERRAGLIO (PMDB – PR) – Mas era tão pronta que 

poderia não haver uma decepção na hora porque a notícia foi 

equivocada? 

FERNANDA KARINA – Sim, porque eles compraram vários 

salgados, ligaram antes, compraram champagne. 

(RELATÓRIO FINAL, 2006, p. 500) 

 

As informações trazidas pela secretária e ratificadas por outros assessores e 

parlamentares se tornaram o pontapé inicial para desvendar a suposta origem dos 55 

milhões de reais que alimentaram os cofres dos partidos da base aliada nos primeiros 

anos de governo. E isso confirmava parcialmente a tese do deputado Roberto Jefferson, 

segundo a qual havia uma complexa articulação corrupta inserida na administração 

pública federal. 

A relação entre o empresário Marcos Valério e a cúpula do PT teve início em 

2003, mediante a sua apresentação por um parlamentar do PT de Minas Gerais. À 

época, o partido tentava liquidar parte da dívida de 20 milhões de reais proveniente dos 

custos da campanha de 2002. Valério, que já contava com experiência no negócio, seria 

o intermediário do PT em alguns empréstimos com dois bancos privados: BMG e Rural. 

A tese dos empréstimos, inicialmente defendida pela cúpula do PT e pelo 

próprio Marcos Valério, foi qualificada, pelos parlamentares, após exame da 

contabilidade do partido e das empresas do publicitário, como uma grande farsa fiscal e 

contábil. Dentre os motivos que contribuíram para desmoronar a estratégia dos 

empréstimos, constam a ausência de recibos que comprovem as transações, o não 
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pagamento de juros por parte do partido dos trabalhadores – apesar da quantia e do 

tempo decorrido – e, principalmente, o fato de o dinheiro ter sido repassado a pessoas 

físicas e não diretamente à sigla (RELATÓRIO FINAL, 2006). 

No relatório final, há espaço reservado aos agentes que realmente figuravam por 

trás dos “empréstimos” e seus reais interesses, como se pode ser adiante: 

Partido dos Trabalhadores:   

1)  interesse em obter vultuosos recursos financeiros; 2)  interesse  em  

alcançar  meio  de  repassar  recursos  a beneficiários que não fosse através 

de suas próprias contas; 3)  possui  facilidade  no  acesso  à  gestão  

administrativa, econômica e política de empresas públicas.  

 Marcos Valério:  

 1)  interesse em contratos de publicidade; 2)  calcula possibilidade de outros 

benefícios na intermediação de negociações entre entidades públicas e os 

bancos; 3)  possui  proximidade  e  acesso    aos  banqueiros  do BMG  e 

Rural e com a administração de entidades públicas; 4)  possui  disposição  e  

meios  de  intermediar  e  repassar recursos ilegais.  

Bancos BMG e Rural:  

1) possuem recursos para cessão de empréstimos; 2)  calculam  possibilidade  

de  outros  benefícios  na aproximação  com  o  Governo  Federal  através  da 

intermediação do Sr. Marcos Valério. (RELATÓRIO FINAL, 2006, p. 548). 

 

Com essa triangulação o esquema foi sendo montado: de um lado, um partido 

pressionado pelos aliados de 2002; de outro, dois bancos particulares de médio porte, 

ávidos por favorecimento do governo; entre eles, um empresário que desejava ganhar 

nas duas pontas, servindo de operador para o PT, realizando contatos em nome dos 

banqueiros, e, dessa forma, desempenhando a função de perfeito intermediário (ver 

capítulo 1). 

Todos os contratos de Marcos Valério com o governo sofreram a investigação da 

CPMI, que encontrou irregularidades na maioria deles, tais como: superfaturamento, 

omissão na prestação de serviços contratados e adiantamento ilegal de pagamentos. Na 

Câmara dos Deputados, dois contratos foram prorrogados, sem justificativa, e vários 

pagamentos realizados sem a devida prestação do serviço licitado. Na Eletronorte, uma 

auditoria da própria empresa comprovou fraude na contratação irregular de mão-de-

obra, não cumprimento dos prazos e direcionamento de patrocínios para empresas de 

Minas Gerais ligadas a Valério (RELATÓRIO FINAL, 2006). Outras ilicitudes foram 
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detectadas no Ministério do Trabalho, Ministério dos Esportes e, principalmente, no 

Banco do Brasil. 

Os bancos particulares tinham objetivos bem definidos. O Banco Rural fazia uso 

dos serviços de Valério para intermediar a liquidação, pelo Banco Central, do Banco 

Mercantil de Pernambuco e do Banco Econômico e favorecer o aumento de aplicações 

por parte dos fundos de pensão, fato que levou à demissão de dois importantes diretores 

do Banco Central. O BMG, segundo os parlamentares, também fez uso da influência de 

Marcos Valério para se beneficiar das aplicações dos fundos de pensão e, 

principalmente, facilitar a transação de venda para a Caixa Econômica Federal da 

carteira de crédito consignado aos aposentados do INSS. O papel de intermediário foi 

perfeitamente ilustrado nessa passagem do relatório final (2006, p. 509): 

A proximidade com as diretorias do Banco Rural e do Banco BMG 

permitia ao publicitário falar em nome das instituições financeiras 

junto a autoridades públicas federais. Marcos Valério era tão próximo 

dos diretores do Banco Rural que utilizava com frequência um dos 

aviões de propriedade da instituição financeira para suas viagens 

pessoais, como informou a Presidente do Banco Rural, Kátia Rabelo, 

em depoimento à CPMI. Essa relação lhe permitia agir como um 

facilitador dos interesses do Banco Rural junto ao Governo Federal, 

em especial ao então Ministro-Chefe da Casa Civil, José Dirceu, que 

coordenava as ações do governo, conforme revelou a Sra. Kátia 

Rabelo (...) 

 

Segundo o relator Osmar Serraglio (PMDB-PR), mesmo apontando a 

participação dos bancos particulares, o esquema ainda não tinha sido plenamente 

desvendado, pois faltava detectar a origem dos recursos. Daí a investigação chegou às 

contas de Marcos Valério mantidas no Fundo Visanet, que tinha o Banco do Brasil 

como um dos principais acionistas e Henrique Pizzolato, indicado por Delúbio Soares, 

como diretor de marketing do Banco. À época, o governo argumentava que o fundo não 

contava com recursos públicos, portanto não se enquadrava como crime de corrupção e 

o “valerioduto” seria, no caso, uma formatação exclusivamente privada. Entretanto, as 

investigações contaram com o apoio do próprio Banco do Brasil, apontando os diretores 

da instituição como maiores responsáveis pela administração e irregularidades dos 

recursos do fundo. E, não devemos esqueçer, que o BB é uma empresa de capital misto, 

ou seja, seu patrimônio se constitui também de recursos públicos. 
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O fundo ordenou, a pedido de diretores do BB, repasses que somavam mais de 

58 milhões de reais às empresas de publicidade de Valério. Uma auditoria realizada pelo 

próprio Banco, após a denúncia, comprovou que os valores dos repasses estavam muito 

acima dos que haviam sido acertados nos contratos e, então, vários diretores foram 

exonerados. Posteriormente, o próprio Valério assumiu que parte dos valores recebidos 

por suas empresas – a SMP&B e a DNA – eram repassados ao BMG e Rural e, mais 

tarde, sacados por pessoas indicadas pelo PT. 

A prática de misturar recursos lícitos e ilícitos é conhecida no mercado como 

commingling e conta com a participação de experientes agentes do mundo financeiro, 

que se mobilizam para ocultar somas vultuosas e dificultar o rastreamento pelas 

autoridades governamentais. 

Para justificar suas transações, Valério afirmou, em declarações à imprensa, à 

CPMI e à Procuradoria Geral da República, que, no meio publicitário institucional, uma 

condição essencial para ganhar contratos consiste na aproximação com o grupo político 

que se encontra à frente do governo. Esse fato funcionaria em todas as esferas de 

governo, portanto o empresário expôs os meandros que envolvem os gastos 

governamentais com publicidade, a cada ano ampliados, merecendo a atenção pública 

para a fiscalização do destino dado a esses recursos. 

São interesses que vão se agregando e formando um grande esquema obscuro, 

com o objetivo de tirar proveito dos canais de influência junto à administração pública, 

somado à falta de fiscalização dessas transações. Eis, pois, o cenário privilegiado para a 

prática de corrupção. 

Um grande elemento nesse esquema é o envolvimento da burocracia partidária, 

viabilizando esses interesses com o intuito de honrar seus compromissos financeiros e 

manter-se no poder, mesmo que, para isso, tenha de romper com a lisura da 

administração pública. Fazem uso dos favores de pessoas indicadas para postos-chave e 

instrumentalizam o Estado para beneficiar interesses particulares. De acordo com as 

investigações, Henrique Pizzolato, diretor de marketing do BB, indicado pelo PT, um 

dos responsáveis pelos contratos de publicidade, sacou recursos da conta de Valério. 

Delúbio Soares, ao negociar com Marcos Valério, estava não apenas procurando 

equacionar as finanças do Partido dos Trabalhadores, mas abrindo caminho para que 
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uma série de arbitrariedades fosse cometida em grandes estatais, num escândalo em que 

se juntaram, de forma harmoniosa, os objetivos partidários e os empresariais. Francisco 

de Oliveira, ao comentar com grande lucidez os significados dessa crise política, afirma 

que um dos grandes motores da corrupção pode ser encontrado na possibilidade de 

nomeação de milhares de cargos, lembrando os vinte mil cargos à disposição da 

presidência da República, o que “transforma militantes em funcionários e ideologia em 

interesses materiais” (OLIVEIRA, 2006). Esses personagens, ao assumir o comando das 

grandes estatais, passam a manter contato direto com os maiores empresários do país e 

devem conciliar interesses que em muitas situações não se mostram os mais adequados. 

Com o avanço das investigações, restou comprovado que esse tipo de articulação 

contou com a “colaboração” financeira e logística de Daniel Dantas, administrador do 

grupo Opportunity, visando fortes interesses financeiros. Dantas sofria sérias acusações 

na justiça e na mídia, decorrentes de denúncias de irregularidades envolvendo a 

privatização da Telebrás e a gestão dos fundos de pensão do Banco do Brasil, Petrobras 

e Caixa Econômica Federal, controlados pelo seu grupo. Fortes indícios de fraude 

levaram a seu afastamento em 2003, mantendo-se provisoriamente à frente de três 

empresas. Sua posição era muito instável, daí a urgência de influenciar os novos 

gestores políticos dos fundos de pensão, ligados ao governo petista: 

A proximidade do Sr. Daniel Dantas e de seu grupo Opportunity com 

os Srs. Marcos Valério e Delúbio Soares tinha o objetivo de persuadir 

e pressionar políticos e dirigentes de fundos de pensão para que não o 

removessem do controle da Brasil Telecom, TELEMIG Celular e 

Amazônia Celular. (RELATÓRIO FINAL, 2006, p. 639) 

 

Para garantir a parceria com Valério, certo da presença de um intermediário 

ligado ao governo federal, Daniel Dantas entregou as contas de publicidade das 

empresas Brasil Telecom, Telemig Celular e Amazônia Celular às agências de 

publicidade de Valério, tornando-se seu maior cliente. A proximidade entre os dois era 

tamanha que, segundo os parlamentares, Valério chegou, juntamente com um dirigente 

do PTB, a tentar intermediar a venda da Telemig Celular para a Portugal Telecom. 

As investigações da CPMI e do Ministério Público revelaram que os contratos, 

firmados a partir de 2000, apresentavam grandes evidências de superfaturamento, fato 

considerável, haja vista o montante de R$ 153 milhões de reais que somente a Telemig 

e a Amazônia assumiam com as empresas de Valério. A explicação para esse tipo de 
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prática, que não se realizaria em condições normais de mercado, por não haver 

prestações de serviços que justificassem os preços praticados e os repasses irregulares, 

reforçou o entendimento de que esses recursos se destinaram às contas que alimentaram 

o esquema do “valerioduto”, num arranjo de múltiplos interesses, divididos em três 

etapas, conforme ilustração, elaborada pela Revista Época, inserida no final desse 

tópico. 

O mais emblemático foi o fato de todas essas transações não terem despertado a 

desconfiança dos encarregados pela fiscalização de movimentações financeiras, 

especialmente o Banco Central, a Receita Federal e o COAF. Todas essas instituições 

alegaram, no período do escândalo, que não verificaram nada de anormal nas operações 

de empréstimos ou mesmo nas contas do publicitário, devido, principalmente, à 

carência de pessoal e à aparente legalidade das operações. Daí, vê-se a necessidade de 

repensar a eficiência das instituições de fiscalização.  

Outra descoberta chamava atenção para a ação de Marcos Valério ainda na 

campanha para governador do senador mineiro Eduardo Azeredo, do PSDB, em 1998. 

Azeredo que, na época do escândalo do “mensalão”, era presidente do seu partido, foi 

acusado de trocar os serviços publicitários de Valério por contas no governo de Minas 

Gerais. O senador se eximiu de qualquer responsabilidade, usando uma justificativa que 

já se tornou comum entre políticos nesses casos, ao afirmar que não se envolvia com a 

parte financeira da campanha, concentrando-se somente nas articulações políticas e nos 

incontáveis eventos. 

Em qualquer país a oposição exerce papel fundamental no trabalho de 

fiscalização e crítica das práticas governamentais, exigindo maior aprofundamento das 

investigações, trazendo fatos novos, cobrando esclarecimentos e pedindo a punição dos 

envolvidos. Era essa a postura dos deputados federais do PSDB, pelo menos até estourar 

a crise envolvendo o seu presidente. A partir daí, as discussões tomaram um novo ritmo, 

com aquele tom sarcástico que pode ser sintetizado na seguinte ameaça: “se vocês 

mexerem no nosso caso, não pensaremos duas vezes e vamos investigar também alguns 

fatos sombrios do seu passado”.  

O resultado desse conflito é, a meu ver, a percepção, na opinião pública, de que 

esses acontecimentos já eram uma prática corriqueira nos bastidores da política 

brasileira, envolvendo todos os políticos e partidos, visão reforçada por várias empresas 
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de comunicação sensacionalistas que, ao se debruçar sobre algumas figuras, não se 

perguntam sobre o sistema produtor dessas práticas, ampliando o sentimento de que a 

verdadeira política encontra-se longe de pensar as grandes questões nacionais. Logo, 

tudo seria um jogo espúrio.  

Toda a movimentação que caracterizou o “valerioduto” trouxe à tona uma já 

antiga discussão entre políticos e especialistas, referente ao financiamento ilegal de 

campanha ou “caixa-dois”. Evidenciado ficou, segundo os parlamentares da CPMI dos 

Correios, que tais recursos alimentaram as campanhas aliadas, sendo utilizados para 

pagar, inclusive, os gastos da eleição presidencial de 2002, envolvendo remessas de 

dinheiro ao exterior para pagamento do famoso publicitário, Duda Mendonça, 

construtor da imagem do “Lulinha, paz e amor”, slogan vitorioso de Lula. 

 

Fonte: Revista Época (01/04/2011) 
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3.2. O “caixa-dois” e o custo das campanhas 

 

Ao se aprofundar na dinâmica e destinação dos recursos provenientes do 

“valerioduto”, os parlamentares da CPMI dos Correios chegaram até o publicitário 

Duda Mendonça, verificando que parte considerável dos recursos levantados no 

esquema teve como destino o pagamento de dívidas de campanha, levantando o debate 

sobre o famoso “caixa-dois” ou valores não contabilizados pela justiça eleitoral. Diz-se 

isso, sem o propósito de julgar esse ou aquele partido, pois se acredita que tais 

acontecimentos estão longe de representar uma excepcionalidade no cenário político 

partidário. 

Com isso, algumas questões reclamam esclarecimento: Quem realmente financia 

as campanhas políticas? Com que objetivos? Por que as eleições estão se tornando cada 

vez mais caras e em que sentido isso pode se relacionar com a corrupção e ameaçar a 

democracia? 

Duda Mendonça foi, sem dúvida, um das figuras responsáveis pela vitória de 

Lula em 2002, desenvolvendo uma imagem mais equilibrada e tranquila, 

desconstruindo a fala aguerrida e a sisudez nos modos de ser e vestir, amenizando o 

discurso e a imagem que marcaram o líder petista desde os tempos de sindicalista no 

ABC paulista e conseguindo alcançar o apoio de setores temerosos da classe média e 

empresarial. 

Contudo, no ápice da crise do “mensalão”, o homem que articulou a campanha 

do “Lulinha, paz e amor”, após desfrutar de grande prestígio como gênio da 

comunicação de massa, tem seu trabalho – quanto às origens dos recursos – questionado 

pela mídia e parlamentares. Surgem, então, as perguntas que mais martelavam naquele 

momento das investigações, quais sejam: De que forma foi realizado o financiamento 

das campanhas direcionadas pelo publicitário? E quem se encarregou dos pagamentos? 

Em depoimento à CPMI dos Correios, Duda afirmou que desde 2001 trabalhava 

somente com o PT, mas seus maiores esforços tiveram início nas eleições de 2002, 

quando foi fechado um pacote de R$25 milhões para estruturar o marketing das 

campanhas de Lula à presidência, de José Genoíno ao governo de São Paulo, de Aluísio 

Mercadante ao Senado e de Benedita da Silva ao governo do Rio de Janeiro. Desse 
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valor, foram pagos somente R$ 13,5 milhões, dívida que teria sido acrescida em 2003 e 

2004 com a realização de novos pacotes publicitários, totalizando uma obrigação em 

torno de R$15,5 milhões de reais. A forma e os envolvidos no pagamento desses valores 

constituíram o cerne da polêmica, extremamente explorado pela mídia. Em depoimento 

à CPMI dos Correios, Duda Mendonça, discorreu sobre os valores recebidos a título de 

pagamento das dívidas do PT: 

Na verdade, quinze milhões e meio foram passados por ele [Marcos 

Valério]. Tem uma quantia que a gente não tinha isso como 

importante; como conferir. Houve uma parte, de três milhões e 

oitocentos, mais ou menos, passados do Sr. Delúbio para nós, que, até 

provem o contrário, foi passado do Delúbio para nós. Se foi ele que 

deu ao Delúbio, a gente não tem esse conhecimento. Zilmar [secretária 

de Duda Mendonça] recebeu em São Paulo, no Banco Rural, a 

importância de um milhão e quatrocentos. Três saques de trezentos e 

mais dois de duzentos e cinquenta (...) (RELATÓRIO FINAL, 2006, 

p. 1093).  

 

É notório o aparente desconhecimento da verdadeira origem dos recursos que 

pagaram o publicitário, mas há que se mencionar alguns importantes personagens, 

devido à combinação de interesses. Destaca-se, aqui também, a participação de Marcos 

Valério como intermediário dos negócios do PT. Como parte dos recursos 

movimentados por ele provinham, segundo a CPMI dos Correios, de recursos públicos, 

seja no superfaturamento de contratos públicos, seja na utilização de fundos geridos 

pelo Banco do Brasil, ficou a percepção, para os parlamentares, de que parte da 

campanha do presidente Lula recebeu financiamento com dinheiro público. 

Chama atenção, também, o fato de que pequena parte dos repasses tenha sido 

efetuada diretamente por Delúbio Soares ou pelo Banco Rural, o mesmo banco que 

contava com Valério para intermediar interesses perante o governo federal e que, 

conjuntamente com o BMG, havia realizado os “empréstimos” para o Partido dos 

Trabalhadores.  

No decorrer das investigações, os parlamentares, com a ajuda da Polícia Federal 

e de bancos sediados em outros países, descobriram o funcionamento de uma conta 

movimentada por Duda Mendonça no exterior. Trata-se de fato confirmado pelo próprio 

empresário, que confessou ter aberto, a pedido de Marcos Valério, uma conta num 

paraíso fiscal para receber os valores correspondentes à dívida do PT. Dessa forma, 
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segundo a CPMI dos Correios, dos R$15,5 milhões, R$5 milhões foram pagos no Brasil 

e os outros R$10,5 milhões remetidos à conta Dusseldorf, nas Bahamas, com a ajuda de 

doleiros contratados especialmente para dissimular a origem dos recursos. Mais uma 

vez, o dinheiro lícito se misturava indiscriminadamente com valores de origem 

duvidosa. 

O caso Duda Mendonça, simbolizando a articulação de um refinado “caixa-

dois”, representa, a meu ver, um dos grandes pontos de discussão da CPMI dos 

Correios, mesmo porque é considerado, na grande maioria dos casos, como o início de 

refinados esquemas de corrupção. É válido consignar que a orquestração do 

“valerioduto” e do “mensalão” visou também pagar dívidas de campanha e fazer caixa 

para campanhas seguintes. Nesse cenário, aparece o tão famoso “caixa-dois”, de difícil 

comprovação: 

Têm astúcia aqueles que se escudam na tese do “caixa-dois” para justificar 

as ilegalidades cometidas. Como não há registro, é difícil identificar o 

paradeiro dos recursos. Não por outra razão, o expediente do “caixa-dois” é 

comumente utilizado por toda sorte de malfeitores, pois aparenta restringir-

se ao crime fiscal do qual provém. Serve, na realidade, para dissimular a 

verdadeira origem dos recursos, ilícita, que pode vir de corrupção ou outras 

atividades ilegais ocorridas na administração pública e privada 

(RELATÓRIO FINAL, 2006, p. 775). 

 

Em sua pesquisa de Mestrado, Christiane Pirone (2008), analisa as principais 

causas dessa prática tão usual no Brasil e adverte que esses valores provêm de ações 

ilegais, originam-se da sonegação de impostos, ou seja, parte de um “caixa-dois” da 

própria empresa ou mesmo do crime organizado, com destino também ilícito: gastos 

com cabos eleitorais e compra de voto. A motivação dessas articulações gira em torno 

da compra de influência e favores. 

O “caixa-dois” encerra um fenômeno que, de forma alguma, é marca dos países 

em desenvolvimento, mesmo já se tendo apurado denúncias na Inglaterra, Estados 

Unidos e França, com importantes personalidades partidárias indo parar atrás das 

grades. Ocorre como reflexo das modernas campanhas eleitorais, quando dinheiro e 

política podem misturar-se indiscriminadamente. O próprio presidente Lula, no ápice da 

crise política, afirmou que a prática de não contabilizar recursos é usual no Brasil, sendo 
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comum em todos os partidos que almejam eleger seus membros. Quais as principais 

consequências desse fato? E o que motivaria a prática do “caixa-dois”? 

Num território em que a legislação ainda é frouxa e as campanhas vão se 

tornando progressivamente mais caras, com o incremento de novas mídias, as 

negociações entre políticos e empresários acabam fazendo a diferença entre permanecer 

ou não na vida pública. Todos sabem que sem votos torna-se quase impossível pleitear 

benefícios e atender demandas. 

Abordando as principais características das campanhas eleitorais na América 

Latina, Zovatto (2005) alerta para o crescimento da sociedade e a necessidade de os 

partidos investirem grandes quantias para conseguirem levar seu programa até um 

número maior de eleitores, sendo cada vez mais fundamental, para esse fim, a utilização 

de técnicas mercadológicas eleitorais, contando com pesquisas e especialistas na 

produção de imagens.  

Além desses elementos, destaca-se o fato de as maiores contribuições para as 

eleições partirem de grandes empresas, ligadas principalmente a setores estratégicos dos 

Estados. A diferença significativa entre a estrutura do financiamento real e o que 

prescrevem os códigos eleitorais dos países latinos resulta demonstrada, principalmente, 

nos incontáveis escândalos que fazem parte do noticiário, promovendo a grande 

desconfiança da sociedade relativamente ao congresso e à presidência (RUBIO, 2005). 

Releva notar o personalismo do sistema partidário, concorrendo para a 

composição de partidos com fortes debilidades estruturais e organizacionais, facilitando 

o surgimento de líderes carismáticos que ultrapassam as diretrizes das agremiações. Há, 

ainda, a questão da prestação de contas dos partidos e a vigilância dos cidadãos, 

procedimentos que não se constituíram hábitos na região. Frise-se, por necessário, que 

tal fenômeno começa a mudar em alguns países, com a adoção de leis que obrigam a 

permanente prestação de contas e ante o surgimento de organizações da sociedade civil 

que promovem campanhas de conscientização, alertando para a importância de observar 

as fontes de financiamento. 

Pensando a relação caixa de campanha e sucesso eleitoral, pesquisadores da 

Universidade de Brasília (UnB) investigaram, com base nos dados disponibilizados pelo 
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Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os gastos de candidatos derrotados e vitoriosos nas 

eleições de 2002 e 2006, comprovando empiricamente o que já se suspeitava: 

Em 2002, enquanto a média de gastos dos candidatos eleitos para o 

Senado foi de R$1, 3 milhão, os que perderam gastaram cerca de 

R$235 mil. Na Câmara não foi diferente: os eleitos gastaram ao redor 

de R$353 mil, os que perderam gastaram, em média, R$16 mil e os 

suplentes, R$66 mil. Algo similar ocorreu nas eleições de 2006: R$1,6 

milhão foi a média de gastos dos senadores vitoriosos, ao passo que os 

derrotados gastaram, em média, R$461 mil. O abismo entre 

vencedores, perdedores e suplentes, para a Câmara dos Deputados, é 

ainda maior: R$589 mil, R$11 mil e R$77 mil, respectivamente. 

(LEMOS; PEDERIVA; MARCELINO, 2010, p. 374-375) 

 

Visando uma melhor compreensão do processo de financiamento dos partidos e 

candidatos, faz-se necessário discutir algumas regras que norteiam essa atividade no 

Brasil, que faz uso de um modelo misto, combinando recursos de origem pública e 

privada. Na esfera pública, o Estado concede benefícios diretos e indiretos aos partidos 

políticos organizados, com o fundo partidário e o espaço gratuito para propaganda 

política constituindo-se os principais eixos dessa concessão, ambos seguindo critérios 

de igualdade e proporcionalidade na distribuição dos recursos
11

. No âmbito privado, os 

partidos e candidatos são livres para buscar fundos que os financie, com exceção de 

governos estrangeiros, órgãos públicos e sindicatos, não devendo as contribuições 

ultrapassar 10% da renda da pessoa física e 2% das empresas. Todo processo de 

financiamento deve ser declarado à justiça eleitoral, que dispõe de programas, prazos e 

resoluções que facilitam a prestação de contas das instituições partidárias, 

disponibilizando as informações na internet. 

No contexto político eleitoral brasileiro, talvez o ponto mais discutido, 

justamente por ser o mais problemático, fomentando diferentes propostas de reforma 

política, seja a personalização do financiamento. Cabe principalmente ao postulante ao 

cargo público encontrar estratégias e patrocinadores para sua campanha, procedimento 

que se justifica pelo sistema proporcional de lista aberta, que focaliza o político 

individualmente, colocando o partido num plano secundário. Após as eleições, os 

partidos assumem um papel de destaque, por isso os especialistas distinguem o 

                                                           
11

 99% dos recursos são distribuídos proporcionalmente ao desempenho eleitoral dos partidos para a 

Câmara dos Deputados e 1% destina-se para manter as siglas sem representação legislativa. Assim os 

maiores partidos recebem a maior fatia do bolo, que em 2006 girava em torno de R$150 milhões.  



84 
 

comportamento dos atores políticos na arena eleitoral e na arena legislativa e 

administrativa. 

Bruno Speck (2006) formula e discute as três principais críticas ao modelo atual 

de financiamento privado das campanhas. Para ele, a grande distorção da competição 

eleitoral reside no benefício, de pronto, a candidatos com maior acesso a recursos 

privados, com chance de fazer uma campanha mais ampla e de agregar o maior número 

de apoiadores, explicação especialmente utilizada para compreender as disputas de 

cargos proporcionais. 

A segunda crítica refere-se a diferentes graus de influência na representação 

política, pois as pessoas físicas e jurídicas financiadoras do candidato teriam maior peso 

na disputa eleitoral, Embora seja o voto igual para todos, entidades interessadas no 

processo político seriam mais evidenciadas pelo candidato: 

Evidentemente, o financiamento não é condição suficiente para se 

eleger – outros fatores como imagem, proposta de governo e os outros 

candidatos influenciam neste ponto, haja vista o perfil comparativo da 

representação, ou seja, a análise do eleitor leva em conta o conjunto 

dos estímulos por ele recebido – mas é, sim, condição necessária. 

(PIRONE, 2008, p. 128). 

 

Como consequência dessa visão, tem-se a terceira crítica, que chama atenção 

para a dependência dos candidatos eleitos a seus financiadores, isso contribuindo para 

um mandato pautado por favores, vantagens ou representação de interesses no 

parlamento e na máquina pública, resultando frequentemente na prática de corrupção. 

Analisando a dinâmica de ação dos grupos de interesse, Pirone (2008) afirma 

que as contribuições de campanha afetam de alguma forma o voto dos legisladores, 

principalmente em temas com baixa visibilidade pública, revelando que quanto mais 

organizados se mostram os grupos de lobbies mais conseguem eles exercer influência, 

apoiando políticos que compartilham suas ideias. 

A autora, contudo, ressalta que a presença de forças da oposição e fortes 

pressões eleitorais de uma sociedade politicamente organizada tendem a reduzir a 

influência desses grupos. É importante frisar que a prática de lobby, apesar de não ser 

regulamentada no Brasil, não se constitui necessariamente crime de corrupção, mas 
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serve de alerta para simbolizar as distorções do sistema de financiamento político em 

voga. 

Nas campanhas de 2002 e 2006, partidos governistas ampliaram 

consideravelmente seu caixa de campanha. O PT chegou a quintuplicar seus gastos nas 

campanhas para deputado federal de 2002 para 2006, demonstrando que os 

financiadores preferem parlamentares que tenham acesso aos canais de influência do 

Executivo. Entretanto, PSDB e DEM ainda se constituem os partidos com maiores 

recursos de financiamento privado. Essa realidade ilustra um importante traço dos 

interesses e estratégias em jogo no Congresso Nacional: 

Assim investir na oposição é maximizar as próprias preferências e, ao 

fortalecê-las numericamente no Congresso, permitir que se 

contraponham às preferências do governo e possam atuar como ponto 

de veto. Assim, garante-se a construção de uma agenda política que 

demandará negociações e compromissos entre diferentes visões 

(LEMOS; PEDERIVA; MARCELINO, 2010, p. 387). 

 

O grande risco para a democracia é que polêmicas como as do “caixa-dois” 

reacendem a discussão sobre o jogo de interesses na arena política, os poderes ocultos 

que estão sendo representados, passando longe do olhar do cidadão comum. A prática 

de lobby e o acompanhamento/proposição, pelos parlamentares, de projetos que 

beneficiam explicitamente certas fatias de mercado oferecem pistas sobre as fontes de 

recursos de alguns deputados. Não se deve, contudo, generalizar, pois não é rara a 

eleição de legisladores provenientes de sindicatos, da administração pública e de 

profissões liberais, que não contam com o auxílio de grandes empresas. 

A justiça eleitoral brasileira vem tentando nos últimos anos criar mecanismos 

que possam reduzir os gastos das campanhas. Entretanto, não há uma legislação mais 

específica acerca dos recursos repassados aos candidatos, nem sobre o que fazer com as 

sobras de campanha. As instituições de fiscalização são extremamente morosas, com 

processos julgados muitos anos após a denúncia de financiamento ilegal, sem olvidar 

que o próprio modelo eleitoral privilegia as estratégias particulares do candidato. Com o 

sistema eleitoral de lista aberta, o partido fica enfraquecido e a competição ocorre 

muitas vezes entre candidatos do próprio partido e as campanhas são individualizadas, 

principalmente no que tange às formas de financiamento. 
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Nesse sentido, convém apresentar e discutir a declaração oficial de 

financiamento de campanhas dos parlamentares que tiveram seus nomes apontados 

como beneficiários do “mensalão” em 2005. Nas eleições do ano seguinte, as 

campanhas dos chamados “mensaleiros” foram as que arrecadaram maiores recursos 

financeiros, apesar da visibilidade negativa alcançada quando o escândalo ganhou as 

manchetes nos jornais. Dos 19 parlamentares investigados pelo Congresso Nacional, 12 

tentaram a reeleição e 7 obtiveram sucesso nas urnas. 

Sandro Mabel (PL-GO) e João Paulo Cunha (PT-SP) foram os grandes 

campeões de arrecadação e, segundo informações do TSE, arrecadaram, 

respectivamente, R$1.677.699 e R$1.359.044. As demais campanhas conseguiram em 

torno de R$ 700 mil. Cogita-se que o grande volume de recursos arrecadado pelos 

“mensaleiros” se fez necessário para tentar modificar a imagem dos candidatos junto à 

opinião pública, fenômeno que seria muito difícil sem um trabalho de marketing. 

Enquanto isso, as movimentações para viabilizar recursos vão sendo realizadas 

pelos “Delúbios” e “Valérios”, que se comprometem com esse tipo de articulação, 

contando com a colaboração de empresários que, ao patrocinar ilegalmente candidatos, 

investem, certamente, não na credibilidade da democracia, mas em informações 

privilegiadas, futuros processos licitatórios, repasse de verbas ou fiscalizações 

beneméritas. Tem-se, aí, um comportamento que já conta com amplo histórico no 

sistema político brasileiro, trazendo, como consequência, a alteração do regime jurídico, 

como observa Bruno Speck (2005, p. 124): 

Não é a primeira crise relacionada ao tema do financiamento político 

no Brasil. Durante as investigações sobre as relações entre o 

tesoureiro Paulo César Farias com o então presidente Fernando Collor, 

o sistema oficial de financiamento, que não permitia financiamento 

por empresas, foi desmascarado como fachada. Um segundo 

escândalo em torno da empresa Pau Brasil e o financiamento das 

campanhas de Paulo Maluf girou em torno do mesmo tema nos anos 

subsequentes. Um dos resultados das investigações foi a elaboração de 

um projeto de lei para reformar o financiamento de partidos e 

campanhas, cujas propostas foram incorporadas nas leis que 

regularam as eleições de 1994 e 1996 e se cristalizaram na Lei dos 

Partidos Políticos de 1995 e na Lei Eleitoral de 1997. Essas são as 

duas normas que regem o assunto até hoje. 

 



87 
 

Devido a essas reais preocupações, o financiamento das campanhas torna-se um 

dos pontos principais da reforma política, que, em suas muitas versões, aborda 

geralmente a discussão sobre o voto distrital misto, combinando o modelo proporcional 

atual com um arranjo distrital que privilegiaria a proximidade entre representantes e 

eleitores, o fim da obrigatoriedade do voto – realidade na maioria das democracias 

atuais –, o financiamento exclusivamente público das campanhas, que, mesmo não 

anulando a corrupção, minimizaria a força do mercado sobre o campo político, e, por 

último, a lista partidária, que colocaria o partido como instituição de relevância não 

apenas no período eleitoral, mas ganhando maior capilaridade na sociedade. 

Apesar de muitas críticas sobre cada um desses pontos, a reforma política não 

sai do papel, justamente por tentar, em tese, tornar as eleições brasileiras mais 

transparentes e, por consequência, menos vulnerável à corrupção, mexendo com 

interesses não publicáveis. A verdadeira cara do financiamento eleitoral foi resumida na 

fala do experiente deputado Roberto Jefferson: 

Não há, povo do Brasil, cidadã do Brasil, cidadão do Brasil, eleição de 

deputado federal que custe menos de um milhão, ou de um milhão e 

meio de reais. Mas a média, aqui na CPI e da Câmara dos Deputados, 

a prestação de contas é de R$100 mil (...). Não há uma eleição de 

Senador com menos de dois milhões, R$3 milhões e a prestação de 

contas, a média é duzentos e cinquenta mil. Esse processo começa na 

mentira e deságua no PC Farias, deságua nos outros tesoureiros de 

campanha, agora no Sr. Delúbio, agora no Sr. Marcos Valério. Esse 

afrouxamento é que tem levado ao enfraquecimento da Câmara dos 

Deputados, do Governo Federal e dos Governos dos Estados.  

(Depoimento do deputado Roberto Jefferson à CPMI dos Correios em 

30/6/2005). 

 

  Resta saber até quando o povo brasileiro vai conviver com essa realidade 

descrita por Jefferson, a qual já não se coloca como novidade para ninguém. O que há 

de certo é que qualquer transformação no sistema político brasileiro deve considerar o 

modelo eleitoral. 
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4. A DINÂMICA PARLAMENTAR BRASILEIRA EM QUESTÃO  

 

Para os parlamentares que produziram o relatório final da CPMI dos Correios, o 

“mensalão” foi apenas um dos eixos de investigação, entre tantos outros. Foi, contudo, o 

que despertou, indubitavelmente, mais atenção da imprensa e da opinião pública, pela 

quantidade de políticos e partidos supostamente envolvidos no esquema, pelo elevado 

refinamento das transações e pela quantidade de dinheiro público em jogo. 

Baseado em entrevistas, pareceres, auditorias e contando com a colaboração de 

várias instituições, como a Polícia Federal, os parlamentares concluíram que o 

pagamento de deputados federais da base aliada
12

, nos dois primeiros anos do governo 

Lula, foi sim uma realidade. Não apenas ratificaram as denúncias, feitas originalmente 

pelo deputado Roberto Jefferson, mas apontaram os principais articuladores, os bancos 

envolvidos, os partidos e os valores, tudo isso com uma riqueza de detalhes que  

impressiona. Essas descobertas são referidas nesta passagem do relatório: 

O esquema comprovado pela CPMI é, nitidamente, um esquema de 

cooptação de apoio político ilícito. É nessa cooptação antiética, em  

que  foram  utilizadas  operações  e  transações  financeiras  

simuladas, ilegais e fraudulentas, que reside a gravidade dos fatos. Os 

recursos foram levantados de forma ilegal e transferidos a partidos da 

base aliada, em troca de apoio político, obviamente, consubstanciado 

no apoio majoritário às proposições e postulações de interesse do 

Governo em todas as fases de tramitação no Congresso Nacional 

(RELATÓRIO FINAL, 2006, p. 828). 

 

Neste capítulo, pretendo destacar não a descrição pura e simples de mais uma 

rede de corrupção, mas o que ela reflete sobre o sistema político brasileiro, por acreditar 

que, além do negócio de recursos ilegais, esconde-se uma série de questões pertinentes 

ao processo político-partidário em curso no Congresso Nacional, os quais não são 

debatidos em momentos de tensão que caracterizam os escândalos políticos, mas 

oferecem, especialmente para o cientista social, grande oportunidade para, 

ultrapassando o fato imediato, noticiado incessantemente, estabelecer conexões de 

sentido entre a conjuntura e a estrutura política. 

                                                           
12

 Na análise política, o termo “base aliada” representa, no âmbito parlamentar, os partidos que se 

comprometem a apoiar as propostas do Executivo. No período da crise política ora pesquisada, a base 

aliada do governo Lula era formada por PT, PC do B, PTB, PL, PMDB, PSB. 
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Parto do princípio de que o “mensalão” significou muito mais que malas 

recheadas de dinheiro, pois revelou os entraves da dinâmica parlamentar brasileira: a 

problemática enfrentada pelos partidos políticos, as transações em torno das votações, o 

perfil do parlamentar que se beneficiou do esquema e a complexa relação entre os 

poderes Executivo e Legislativo. Segundo os investigadores da CPMI dos Correios, 

algo em torno de 55 milhões de reais migrou das contas de Marcos Valério para 

alimentar os cofres dos partidos da base aliada do governo. Cabe indagar: o que o 

“mensalão” pode revelar sobre o papel dos partidos, a dinâmica parlamentar e o 

processo decisório no Congresso Nacional, enfim, sobre a nossa representação política? 

Com base nas informações do Relatório Final da CPMI dos Correios e das 

notícias publicadas na imprensa, exponho, inicialmente, um resumo dos principais 

elementos que formaram a dinâmica do “mensalão”: as siglas partidárias envolvidas, os 

articuladores e as versões dos fatos. Num segundo momento, apresento uma crítica ao 

modelo chamado de “presidencialismo de coalizão”, ressaltando o papel das lideranças 

partidárias, a lógica da ação parlamentar e a relação entre Executivo e Legislativo no 

Brasil da redemocratização. 

 

4.1. O esquema do “mensalão”: estratégias e apoios  

 

O termo utilizado pelos parlamentares da CPMI dos Correios para melhor definir 

o “mensalão”, foi o de “fundo de recursos” para atender interesses político-partidários. 

Na imprensa, o que ganhou maior notoriedade foi a divulgação da lista dos 19 

parlamentares identificados como beneficiários diretos do “mensalão”, sendo sete 

parlamentares do Partido dos Trabalhadores (PT), quatro do Partido Liberal (PL), quatro 

do Partido Progressista (PP), dois do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), um do 

Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) e um do Partido da Frente 

Liberal (PFL) – segue abaixo lista completa. Durante as sessões que discutiram o 

“mensalão”, ficou a impressão de que essa lista seria muito maior, pois algumas 

lideranças se recusaram a revelar novos nomes, como, por exemplo, o deputado Roberto 



90 
 

Jefferson (PTB- RJ), que tomou para si toda a responsabilidade sobre os acontecimentos 

relacionados a seu partido. 

 

LISTA COMPLETA DOS “MENSALEIROS” 

 

1.  Roberto Jefferson (PTB/RJ); 

2.  Valdemar da Costa Neto (PL/SP); 

3.  Carlos Rodrigues (PL/RJ); 

4.  João Magno (PT/MG); 

5.  João Paulo Cunha (PT/SP); 

6.  José Borba (PMDB/PR); 

7.  José Janene (PP/PR); 

8.  José Mentor (PT/SP); 

9.  Josias Gomes (PT/BA); 

10. Paulo Rocha (PT/PA); 

11. Pedro Correia (PP/PE); 

12. Pedro Henry (PP/MT); 

13.  “Professor” Luizinho (PT/SP); 

14. Roberto Brandt (PFL/MG); 

15. Romeu Queiroz (PTB/MG); 

16. Sandro Mabel (PL/GO); 

17. Vadão Gomes (PP/SP); 

18. Vanderval Santos (PL/SP); 

19. José Dirceu (PT/SP) 

(RELATÓRIO FINAL, 2006, p. 774) 

 

O escândalo, que passou a ser investigado após a denúncia feita pelo deputado 

Roberto Jefferson, referia-se a pagamentos regulares a parlamentares dos partidos da 

base aliada em troca de apoio aos projetos do governo federal. A CPMI verificou que 
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esses pagamentos eram muito mais amplos, oriundos da articulação denominada de 

“valerioduto” – analisada no capítulo anterior –, indo além da “cooptação parlamentar”, 

variando bastante, podendo ser semanal, por votação, conforme o peso político do 

parlamentar beneficiário dos recursos e pela importância dos projetos em discussão na 

Câmara dos Deputados. 

De acordo com as investigações da CPMI dos Correios, o esquema teve início 

logo após a vitória de Lula em 2002. Apesar de ter saído vitorioso, o Partido dos 

Trabalhadores tinha que cobrir um déficit de aproximadamente 20 milhões de reais, 

oriundos principalmente de gastos publicitários da campanha presidencial, de 

governadores e senadores. Leonardo Attuch (2006) estima, a partir de entrevistas com 

pessoas próximas ao partido, que a campanha de Lula tenha custado em torno de 200 

milhões de reais, apesar de terem sido declarados somente 33 milhões, fato também 

ocorrido na campanha do rival, José Serra, do PSDB, em 2002. 

Nesse momento de turbulência do PT, o deputado mineiro Virgilio Guimarães 

apresentou Delúbio Soares, tesoureiro do partido, a Marcos Valério, assinalando que o 

empresário já havia trabalhado em campanhas anteriores, especialmente dos candidatos 

do PSDB, podendo ajudar, a partir das suas influências com banqueiros, a solucionar a 

situação financeira crítica do partido. 

Estreitadas as relações com Delúbio, Valério foi servindo aos interesses do 

partido, ampliando seus contratos com o governo federal, vendo seu patrimônio 

individual crescer vertiginosamente e ainda encontrando tempo para representar 

interesses de empresários junto a autoridades do governo, como bem resume Luís 

Otávio Cavalcanti: 

O esquema funcionaria da seguinte forma: as agências de publicidade do 

empresário Marcos Valério, de Belo Horizonte, a SMPB e a DNA, 

concentrariam recursos decorrentes de várias fontes. Tais fontes envolveriam 

contratos superfaturados de empresas públicas, empréstimos feitos pelas 

agências de publicidade e suposta lavagem de dinheiro. Esses recursos 

serviriam para cobrir dois tipos de despesa. Primeiro, financiar contribuições 

financeiras destinadas a parlamentares da base aliada do governo, 

compreendendo PT, PL, PP, PTB, um parlamentar do PFL e um parlamentar 

do PMDB. Com essa manobra, os parlamentares votariam a favor de 

projetos oriundos do governo. Segundo, financiar gastos de campanha. 

(CAVALCANTI, 2005, p. 9). 
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A cúpula do PT passou a ser investigada por coordenar um grande esquema de 

cooptação parlamentar, desvio de recursos das estatais e pelo famoso “caixa-dois”, ou 

seja, dinheiro captado com empresários e não contabilizado na justiça eleitoral. 

Recursos que, segundo a CPMI, favoreceram quase toda a base aliada – PMDB, PL, PP, 

PTB. 

As denúncias atingiram a popularidade do presidente Lula, sugerindo uma 

derrota no segundo turno para José Serra do PSDB e motivando a criação de um comitê 

de gestão da crise, de que participavam os principais ministros políticos do governo e as 

lideranças de partidos aliados. 

O grupo se reunia duas vezes por semana com o presidente Lula, analisando os 

impactos das denúncias e propondo soluções emergenciais, como a reestruturação da 

direção do Partido dos Trabalhadores e a exoneração de ministros e diretores de estatais. 

O maior objetivo dessa “comissão especial” era blindar Lula, em meio às denúncias que 

apareciam quase diariamente contra o governo. Assim, organizaram um discurso de 

defesa no Congresso Nacional e destacaram as estratégias de combate à corrupção, 

colocadas em práticas desde 2003, tais como a atuação mais efetiva e independente da 

Polícia Federal e da Controladoria Geral da União. 

O ápice da crise política do “mensalão” se deu em julho de 2005, quando a 

imprensa descobriu que Marcos Valério tinha sido avalista em empréstimos do PT no 

BMG e no Banco Rural: 

Nesses contratos, Valério assinava junto com Delúbio Soares e José 

Genoíno. Os empréstimos caíram como uma bomba no partido. Era a prova 

incontestável de uma relação promíscua entre o empresário mineiro e a 

legenda que até aquele momento carregava a bandeira da ética. Com o 

surgimento dos contratos, naufragou a tentativa de responsabilizar apenas 

alguns culpados: o PT estava definitivamente envolvido com o esquema de 

arrecadação elaborado por Marcos Valério (LA PEÑA & CAMAROTTI, 

2005, p. 180 -181). 

  

Sendo pressionado pela imprensa, que o acusava de chefiar um esquema de 

corrupção com tentáculos nas estatais sob controle do seu partido (PTB), e 

provavelmente não recebendo proteção do governo, Jefferson denunciou, em 6 de junho 

de 2005, um esquema de pagamentos a parlamentares da base aliada, denominado por 

ele de “mensalão”, devido à periodicidade dos pagamentos. Como foi desacreditado 
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pelos parlamentares e lideranças partidárias, resolveu ser mais específico e, no dia 13 do 

mesmo mês, deu mais detalhes do esquema, indicando o operador do mensalão: o 

empresário mineiro Marcos Valério
13

. 

Daí em diante, o escândalo vai ganhando mais intensidade, à medida que surgem 

mais denúncias, demonstrando a dificuldade de delimitar os casos investigados e 

complicando ainda mais a situação do governo em um ano pré-eleitoral, como bem 

demonstra esse trecho do relatório final da CPMI: 

O ex-deputado Jefferson primeiro descreveu o mensalão como sendo o 

pagamento de parcelas de R$30 mil a parlamentares da base governista, com 

o intuito de arregimentar votos em matérias de interesse do governo. 

Contudo, ao aprofundar as investigações, esta CPMI descobriu outras 

variantes do mensalão, com liberação de recursos com a periodicidade 

menor (a cada sete dias, por exemplo) e o pagamento para seduzir o político 

a trocar de legenda partidária. Todos esses modelos, que serão classificados 

nesse relatório como padrões do mensalão, são variações de um mesmo 

esquema ilegal de financiamento político (RELATÓRIO FINAL, 2006, p. 

794). 

 

Os parlamentares acusados de terem apoiado o governo em troca de apoio 

financeiro negaram a existência de qualquer “auxílio ilegal” e afirmaram que já faziam 

parte da base aliada. Assim, os repasses eram realizados para viabilizar a aliança 

eleitoral com o partido do governo, consistindo num suporte para manter ou criar 

coalizões em várias regiões. Entretanto, o relatório apresentou comprovantes de 

recebimentos de recursos nos bancos BMG e Rural, além de as transações serem 

confirmadas por intermediários, os assessores de Marcos Valério e os tesoureiros dos 

partidos envolvidos.  

O “mensalão” consistia num fundo utilizado para pagar despesas de campanha e 

ajudar na ampliação dos partidos aliados na Câmara, fenômeno evidenciado após o 

incrível inchaço de partidos como o PL e o PP, maiores destinatários dos repasses e 

confirmado nas declarações de deputados novatos
14

 à CPMI, que afirmaram terem sido 

                                                           
13

 Os jornalistas Bernardo de Lã Pena e Gerson Camarotti (2005) destacam que Roberto Jefferson já 

andava em conflito com o governo antes do escândalo, devido a um acordo mal sucedido com o PT. 

Segundo os jornalistas e posteriormente confirmado por Jefferson na Comissão de Ética da Câmara dos 

Deputados, o partido do governo havia combinado repassar, a título de ajuda nas eleições de 2004, o 

montante de 20 milhões de reais, tendo honrado com somente 4 milhões de reais. 

14
 Parlamentares que estavam iniciando carreira na Câmara Federal, mas que, na sua maioria, já haviam 

ocupado prefeituras, secretarias e outros cargos públicos, ou seja, não eram novatos no campo político. 
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abordados por lideranças com propostas milionárias. Essa finalidade se consolidou 

quando o próprio Delúbio Soares afirmou, em depoimento a CPMI, a realização de 

pagamentos a partidos não integrantes da coligação que elegeu Lula em 2002, tais como 

o PP e o PMDB, acrescentando que as acordos se deram depois da eleição, num longo 

processo de negociação. 

Num processo de transição de governo e renovação do parlamento, 

principalmente antes da lei de fidelidade partidária, comum era o fenômeno da migração 

entre legendas, embora alguns aspectos mereçam análise mais detalhada. É o caso, por 

exemplo, do Partido Liberal que, em apenas três dias – 30/1/2003 a 1º/2/2003 –  

apresentou nada menos que 14 migrações. Até o final de agosto do mesmo ano, 

concretizaram-se 26 migrações. 

No mesmo período, os parlamentares da CPMI registraram 22 repasses, que 

somavam R$800 mil, em nome do ex-tesoureiro do PL, Jacinto Lamas, e do chefe de 

gabinete de Anderson Adauto, ministro dos Transportes e filiado ao partido, José Luiz 

Alves. Mais extraordinária foi a situação verificada no PTB, que registrou, nos 

primeiros sete meses do governo Lula, a entrada de 31 novos parlamentares, ao tempo 

em que assessores ligados diretamente ao partido movimentaram mais de 1 milhão de 

reais de contas controladas pelo empresário Marcos Valério. 

Além de auxiliar na ampliação da base de apoio do governo na Câmara dos 

Deputados, o “fundo de recursos” era acionado para viabilizar a aprovação de projetos 

estratégicos. Nesse sentido, a CPMI dos Correios comparou algumas transações e 

percebeu a proximidade entre votações no parlamento e movimentação financeira das 

contas de Marcos Valério no Banco Rural em Brasília. Veja-se o quadro que resume 

essas ligações: 

Saques no Banco Rural e Votações do Legislativo 

Votação Saque 

Reforma tributária aprovada na Câmara em 24 de 

setembro de 2003 

R$1,212 milhão em 23, 25 e 

26 de setembro de 2003  

Reforma tributária modificada no Senado em 17 de 

dezembro de 2003 

R$470 mil em 17 e 19 de 

dezembro de 2003  

Medida Provisória (MP) do salário mínimo R$500 mil 
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aprovada na Câmara em 2 de junho de 2004 

MP do salário mínimo aprovada em 23 de junho de 

2004 na Câmara, após passar pelo Senado 
R$200 mil 

 

Status de ministro para o presidente do Banco 

Central em 1º de dezembro de 2004 (Câmara) 

R$480 mil em 29 e 30 de 

novembro de 2004  

MP dos Bingos aprovada em 30 de março de 2004 

(Câmara) 

R$200 mil em 29 de março de 

2004  

Reforma da Previdência aprovada (primeiro turno, 

Câmara) em 5 de agosto de 2003 

R$200 mil em 6 de agosto de 

2003  

Reforma da Previdência aprovada (segundo turno, 

Câmara) em 27 de agosto de 2003 

R$200 mil entre 25 e 26 de 

agosto de 2003  

Reforma da Previdência aprovada (Senado) em 26 

de novembro de 2003 

R$400 mil em 26 e 27 de 

novembro de 2003  

Reforma da Previdência aprovada (Senado, segundo 

turno) em 11 de dezembro 2003 

R$120 mil em 10 de dezembro 

de 2003  

Fonte: Agência Reuters (04/07/2005) 

 

A maioria dos projetos votados no início do governo Lula caracterizou-se pela 

complexidade dos temas debatidos, tais como: pontos da Reforma da Previdência e da 

Reforma Tributária e Medida Provisória que ajustava o valor do salário mínimo. O 

governo, ainda colhendo frutos do sucesso eleitoral do presidente Lula, acreditava que, 

contando com altos índices de popularidade, poderia criar um mecanismo de força que 

pressionasse o Congresso Nacional. Mas, mais uma vez a realidade se fez sentir e os 

métodos, segundo investigações parlamentares, foram outros: 

Ficam subjacentes, portanto, as duas formas adotadas pelo governo 

para garantir a consecução dos seus objetivos político-partidários. Pela 

via direta, aprovando matérias de seu interesse. Pela via indireta, 

ampliando a base de apoio parlamentar ao governo. (RELATÓRIO 

FINAL, 2006. p. 849) 

 

Para além das transações no Congresso, os relatores da CPMI notaram também o 

aumento de repasses nos meses que antecederam a eleição de 2004, ratificando a tese de 

“fundo para atender a interesses partidários”. Já fora do âmbito parlamentar, o 
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judiciário, através do Ministério Público, confirmou as denúncias apresentadas na 

investigação parlamentar e pediu a condenação de 40 envolvidos com o esquema, entre 

eles, parlamentares, lideranças partidárias, assessores políticos e dirigentes de estatais. 

O procurador-geral da República, Antônio Fernandes de Sousa, qualificou de 

“quadrilha” a articulação que, segundo ele, teve como mentor e principal articulador o 

ex-ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu. 

Comparando duas grandes crises políticas, a do “mensalão”, que atingiu o 

governo Lula, e o escândalo de corrupção que envolveu o ex-presidente Collor, Luiz 

Otávio Cavalcanti (2005) chama atenção o fato de que, na época de Collor, o esquema 

foi operado por PC Farias, de fora para dentro do Estado, onde se instalou, cobrando 

propinas a empresas privadas e envolvendo tráfico de influência. 

No governo Lula, o esquema, operado por Marcos Valério, foi executado de 

dentro para fora do Estado, por meio de empréstimos bancários para financiar as 

atividades do PT, e de fora para dentro do Estado, mediante a movimentação de 

recursos ilegais que alimentavam o “mensalão”, respaldada em contratos fraudulentos 

com empresas governamentais. No caso Collor, as investigações parlamentares 

concluíram pela responsabilidade direta do presidente; quanto ao caso Lula, o relatório 

final da CPMI dos Correios isentou-o de participação no esquema.  

Analisando a cobertura do escândalo do “mensalão” nos editoriais dos jornais 

Folha de S.Paulo, O Estado de São Paulo e O Globo, Luís Felipe Miguel e Aline 

Coutinho observaram que o esquema foi tratado como um “desvio” que só seria 

combatido pela exclusão dos culpados da cena política, redução do Estado e 

modernização das regras políticas. 

Não ocorreu, por conseguinte, um maior questionamento sobre a democracia 

representativa. As críticas dos principais jornais do país, mesmo os de oposição, não 

fogem da lógica normal da política, preocupando-se muito mais em penalizar 

indivíduos, em detrimento da reflexão, numa perspectiva estrutural, sobre as causas de 

tais práticas. No máximo, pensam em reformas (MIGUEL & COUTINHO, 2007). 
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4.2. Presidencialismo de coalizão ou de “cooptação”? 

 

Passado o clima de festas que comemoram a vitória eleitoral, a primeira tarefa 

do governante é pensar como e com quem irá governar. Daí a formação de equipes de 

transição para debater essas questões. Contudo, essa tarefa é problemática em países 

como o Brasil, que tem um sistema político que facilita o funcionamento de uma 

variedade de partidos no parlamento e que, durante a eleição para presidente da 

República, forma coligações muito amplas. 

A problemática enfrentada, desde a redemocratização e o ressurgimento do 

multipartidarismo, é saber como acomodar todos os aliados no novo governo. Esse 

dilema pode ser compreendido nas palavras de Eduardo Graeff e do ex-presidente 

Fernando Henrique Cardoso (2007, p. 45):  

A multiplicidade de partidos e sua falta de comando sobre as 

respectivas bancadas parlamentares obrigam o presidente e seus 

articuladores a um esforço de Sísifo para conseguir maioria 

parlamentar, no limite negociando projeto a projeto, voto a voto. 

Missão se não impossível, terrivelmente árdua, sobretudo em matérias 

ao mesmo tempo complexas e controvertidas, como a Reforma 

Previdenciária – o que por certo não justifica o uso de meios ilícitos 

de cooptação de parlamentares. A contrapartida disso do ponto de 

vista do eleitor é a dificuldade de fazer escolhas significativas numa 

enorme multiplicidade de partidos e candidatos, principalmente à 

Câmara dos Deputados. O resultado final é o esgarçamento do vínculo 

entre representantes e representados. 

 

            No entender da ciência política, há duas grandes óticas para o estudo do papel da 

Câmara dos Deputados na política brasileira. Sempre que se pensa a atividade 

parlamentar, vem à cabeça um grande número de deputados agindo por conta própria, 

negociando seu voto e lutando por demandas locais e imediatas, com vistas, 

primordialmente, à reeleição, desprezando, dessa forma, os programas e as metas do 

partido. 

            A perspectiva distributiva vê a arena parlamentar de forma atomizada, com 

deputados agindo muitas vezes de forma paroquial e desmerecendo o valor do partido, 

cenário facilitado pelo multipartidarismo e alicerçado no sistema proporcional de lista 
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aberta, que inviabiliza uma governabilidade estável e que se torna foco preponderante 

da imprensa e do senso comum. 

            Esse modelo foi desconstituído, em meados da década de 90. É o que revelaram 

as pesquisas de Figueiredo e Limongi (1994), que, ao analisar as votações nominais do 

período 1989-94, verificaram um alto grau de coesão partidária e alinhamento dos 

partidos, num contínuo e ideológico movimento direita-esquerda. 

            Segundo os autores, havia um conjunto de dispositivos que acabaram anulando 

os efeitos da “conexão eleitoral”, expostos no monopólio do poder de agenda por um 

número reduzido de esferas, como as lideranças partidárias, o Colégio de Líderes e, 

principalmente, o presidente da República, impondo dificuldades a qualquer tipo de 

aventura particularista dos deputados, nisso se distinguindo do legislativo norte-

americano, porquanto: 

Na literatura norte-americana sobre o tema, o argumento a respeito da 

prevalência do voto pessoal como estratégia eleitoral requer como 

complemento um padrão peculiar de organização dos trabalhos 

legislativos. Como se sabe, o legislativo norte-americano é altamente 

descentralizado, uma vez que seus trabalhos são estruturados no 

interior das comissões, onde os partidos têm pouco poder. O padrão 

organizacional do legislativo brasileiro é bastante diferente do norte-

americano. Os trabalhos legislativos são altamente centralizados e se 

encontram ancorados nas ações dos partidos. (FIGUEIREDO e 

LIMONGI, 1996, p. 22). 

 

            Nesse ponto, Otávio Cintra (2007) destaca as consequências nocivas do 

clientelismo e da patronagem que atuam nos bastidores da Câmara dos Deputados. 

Trocando favores por apoio irrestrito, o deputado consegue liberação de recursos para 

suas bases e compactua com a agenda do executivo, produzindo um legislativo 

extremamente medíocre. Vale ressaltar que tal prática se confirma, sobretudo, entre os 

parlamentares governistas. Contudo, dado ser muito ampla a base do governo Lula, que 

agrega os mais diferentes interesses, há que se perceber sua real dimensão. 

            Perseguindo um enfoque alternativo às perspectivas distributivas e partidárias, 

Rojas de Carvalho (2008) analisa, ao longo de duas legislaturas (1994-1998 e 1998-

2002), projetos de lei, requerimentos de informação, discursos em plenário, emendas 

orçamentárias e pesquisas de opinião, para traçar os vários impactos do resultado 
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eleitoral no comportamento parlamentar, rejeitando a tese de que o aparato institucional 

do parlamento acabaria anulando o efeito das eleições. 

            Para chegar a esse entendimento, embasou-se na opinião dos deputados, 

verificada através de um survey aplicado, em novembro de 1999, a um conjunto de 280 

legisladores, com o objetivo de compreender a visão dos representantes do povo sobre o 

funcionamento dos partidos, a relação com as bases eleitorais, as estratégias de reeleição 

e os diversos aspectos da atividade legislativa. 

            O autor percebeu, inicialmente, a forte personalização dos mandatos legislativos, 

quando 60% dos entrevistados creditaram pouca ou nenhuma importância a seus 

respectivos partidos no período eleitoral. Esse dado pode, atualmente, ter sofrido 

alteração, após a decisão do STF, em 2008, segundo a qual o mandato pertence 

originalmente ao partido ao qual estava filiado o político quando eleito. 

            O mais interessante aparece quando, indagados sobre com que frequência se 

empenhavam em atividades legislativas e não-legislativas, 80% e 60% dos 

entrevistados, respectivamente, disseram que se envolvem com muita frequência no 

atendimento de pleitos dos eleitores e na resolução das demandas de prefeitos, ante a 

burocracia que reveste tais questões. 

            As pesquisas de Rojas permitem refletir sobre as importantes distinções 

encontradas nos comportamentos dos atores legislativos. Segundo o autor, a prática 

paroquial, expressa na pesquisa, é recorrente entre os parlamentares que obtiveram uma 

votação concentrada em alguns municípios, notadamente do interior. 

            Eles dão mais ênfase à liberação de benefícios para seus redutos, pois são mais 

identificáveis pelos potenciais eleitores. Em sua maioria, pertencem a partidos de direita 

e centro-direita – à época da pesquisa: PSDB, PFL, PMDB, PTB – e pouco se 

interessam pelas atividades legislativas. 

            Um outro tipo de parlamentar, que obteve uma votação bastante dispersa em 

várias localidades interioranas ou na capital, não se vê, por isso, estimulado a atender 

demandas pontuais de prefeitos e a auxiliar na liberação de recursos. Empenham-se, 

avidamente, nos trabalhos legislativos, participando das comissões e frentes 

parlamentares, fazendo uso mais frequente do tempo no plenário, com que busca uma 

maior inserção na mídia nacional. Vale observar, também, que tanto o deputado com 



100 
 

votação dispersa, quanto os membros da oposição priorizam a tomada de posição em 

temas nacionais, como estratégia eficaz de reeleição.  

Tendo esse cenário complexo como pano de fundo, surge o escândalo do 

“mensalão” como uma forma de o executivo lidar com as demandas do legislativo e 

agilizar sua própria agenda de governo. A cúpula do Partido dos Trabalhadores, 

principalmente o secretário-geral do partido, Sílvio Pereira, o ministro-chefe da casa 

civil, José Dirceu, e o tesoureiro, Delúbio Soares, foram considerados, pelas 

investigações parlamentares, os grandes coordenadores do esquema. É que eles 

indicavam quem seriam os beneficiários do montante arrecadado por Valério. 

O “mensalão”, porém, é repleto de significados. Muito além dos saques 

realizados em Brasília, reflete as tensões entre os poderes Executivo e Legislativo, o 

papel das lideranças partidárias e a natureza das coalizões governamentais. Em sua 

pesquisa de Mestrado, Alves Filho (2009) chama o esquema do “mensalão” de uma 

forma do “presidencialismo de cooptação”: 

Por um lado, de um ponto de vista normativo, poderíamos pensar que 

a convicção de um parlamentar na votação de projetos de lei deveria 

ser informada pelo alcance social da proposta, pelas bandeiras que 

defende enquanto pessoa pública, pelos conteúdos de vida a que se 

vincula e pela força das melhores teses. Por outro lado, de um ponto 

de vista fático, poderíamos nos perguntar de que maneira o dinheiro é 

suficientemente forte a ponto de concorrer com aquela ordem de 

características que devem informar a convicção do parlamentar. 

(ALVES FILHO, 2009, p. 59) 

 

Não é possível compreender o esquema do “mensalão” sem comentar algumas 

particularidades verificadas nos primeiros anos do governo Lula, destacando os pontos 

fundamentais que devem reger uma coalizão política: 

A decisão de montar a coalizão e a disposição de distribuir poder entre 

os partidos; a redução tanto quanto possível do número de parceiros, 

assim como da sua heterogeneidade; a distribuição de cargos no 

Executivo ao peso que os partidos têm na base aliada e a definição de 

uma agenda que seja consenso na coalizão (SANTOS, 2007, p. 64). 

 

Primeiramente, houve uma grande concentração de ministérios nas mãos de 

filiados do PT, o que acabou gerando certo desconforto nas outras siglas que 

compunham a base de apoio, sem contar com a grande distância ideológica entre os 
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partidos de sustentação do governo Lula, juntando siglas com divergências históricas, 

tais como PC do B e PTB, fato que dificultou a manutenção da coalizão em momentos 

de crise.  

A desorganização entre os aliados do governo se expõe na articulação para a 

criação das CPIs que colocaram o governo em xeque, quando se dá o apoio de 

integrantes de vários partidos da base (MIRANDA et alii, 2006). Nunca é demais 

lembrar ser raro uma CPI cumprir de forma integral seu papel de investigação, dadas as 

circunstâncias do presidencialismo brasileiro, já aqui discutidas. 

Sopesando a heterogeneidade política, econômica e social, que torna o Brasil um 

país palco de grandes conflitos políticos, com o Congresso Nacional servindo de um dos 

principais cenários, formou-se o conceito de “presidencialismo de coalizão”, termo 

cunhado por Sérgio Abranches (1988). A semântica da expressão mereceu a avaliação 

de vários estudiosos, que tentaram compreender o dilema de um sistema em que o 

presidente concentra fortes poderes, principalmente no controle do orçamento e na 

nomeação de milhares de cargos, além da prioridade na execução de projetos, sem 

olvidar o poder das medidas provisórias, instrumento que, na prática, torna-o o maior 

legislador do sistema político brasileiro. 

Não contando, entretanto, com uma maioria absoluta nas eleições, o governo 

precisa negociar com os partidos e com os líderes regionais, visando estabelecer uma 

agenda. Nascem, daí, os termos de negociação que envolve cargos na administração e 

no parlamento.  

Esses acordos, como já dizia Abranches (1988), carecem de um grande fator – a 

falta de clareza entre as partes envolvidas, ainda no período das campanhas, fato que, 

após a eleição acaba se agravando. É que os partidos passam a exigir cada vez mais 

espaço no governo para seus aliados e, sem ver todas as suas demandas atendidas, 

produzem tensão na base que, em momentos de crise política, fragmenta-se ainda mais, 

sendo comum a implementação de “consensos parciais” em torno de votações 

específicas. No particular, os efeitos se mostram prejudiciais: 

O maior risco ao desempenho das coalizões está no quadro 

institucional do Estado para decidir, negociar e implementar políticas. 

Isto porque, como o potencial de conflito é muito alto, a tendência é 

retirar do programa mínimo, ou compromissos básicos da aliança, as 
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questões mais decisivas, deixando-as para outras fases do processo 

decisório (ABRANCHES, 2003, p. 66).   

 

A relação/tensão que acompanha as negociações entre integrantes do executivo e 

membros do parlamento não são novidade no Brasil, ganhando maior notoriedade a 

partir da Constituição de 1988, que, como revelaram as pesquisas pioneiras de Argelina 

Figueiredo e Fernando Limongi (1996; 1994), apresentou importantes ambiguidades, 

pois manteve e até ampliou algumas prerrogativas do presidente. Dotou, também, o 

legislativo de uma maior capacidade decisória, levando os grandes projetos para a pauta 

da mesa diretora e exigindo grande articulação do Palácio do Planalto. 

Segundo Fernando Limongi, tendo como norte as votações no plenário da 

Câmara dos Deputados (2006), os próprios regimentos das casas legislativas acentuam a 

força do presidente, com seu imenso poder de agenda e recursos de patronagem. Ao 

contrário do que se entendia desde as pesquisas de Abranches, sustentam o processo de 

disciplinamento dos partidos no parlamento, arranjo bem parecido, segundo o autor, 

com o modelo praticado pelas democracias européias. 

Essas pesquisas sugerem não acreditar no predomínio e força de deputados 

individualistas, principalmente com as altas taxas de sucesso e dominância na ação do 

executivo junto ao parlamento, não gerando, dessa forma, as tão aclamadas crises de 

governabilidade, mas questionando, inclusive, as discussões em torno da reforma 

política. O fato é que o executivo consegue realmente governar, mas a questão que fica 

é a que custo se formam as coalizões governamentais?   

Uma das formas encontradas para costurar apoio num parlamento tão plural foi 

o colégio de líderes
15

, instrumento que, em tese, diminuiria o tempo de negociação e 

minimizaria os desgastes. Contudo, eventos como o “mensalão” demonstraram que a 

realidade foi muito mais complexa e que um grande aspecto a ser discutido é, sem 

dúvida, a natureza das coalizões formadas.  

                                                           
15

 O colégio de líderes é formado pelas lideranças de todos os partidos e pelo presidente da Câmara dos 

Deputados, que, por sua vez, preside o colégio, reunindo-se mensalmente para deliberar sobre as medidas 

que serão discutidas no plenário e sobre o andamento das propostas em pauta nas comissões temáticas. 

Segundo Ames (2001), dentro desse colégio existe um grupo ainda menor, formado pelos líderes dos 

maiores partidos, discutindo com maior frequência e sob sigilo. 



103 
 

Barry Ames (2001) destaca a impotência das lideranças na Câmara dos 

Deputados, apesar dos seus poderes constitucionais de nomeação dos membros das 

comissões temáticas, participação da formação dos ministérios e acesso à mídia. Na 

realidade, há uma constante apelação para políticas clientelistas que compensariam a 

relativa fraqueza dos partidos e que estariam ligadas à personalização da política no 

período eleitoral, incentivando o político a desenvolver comportamento individualista. 

A consequência direta disso seria a baixa identificação partidária na sociedade, 

alcançando algo em torno de 35% do eleitorado em 2002, bem distante dos 70% 

registrados nas últimas eleições americanas (REIS, 2010). Parte dessa realidade é 

atribuída às normas adotadas, porquanto: 

No caso brasileiro, as instituições políticas criam incentivos que estimulam 

os políticos a maximizar seus ganhos pessoais e a se concentrar em cavar 

projetos de obras públicas para eleitorados localizados ou para seus próprios 

patrocinadores políticos. Alguns políticos resistem a esses incentivos, mas 

têm de lutar para aprovar leis relativas a questões de interesse nacional e 

com freqüência se engajam em batalhas cada vez mais duras e geralmente 

malsucedidas. (AMES, 2001, p. 18). 

 

A relação do parlamentar com o seu partido foi destacada numa pesquisa 

desenvolvida por Neto e Santos (2003). A partir da análise de 1.291 projetos de lei 

propostos em 1995, os autores chamam atenção para os fatores que realmente 

sobressaem no processo de votação: a longevidade da carreira, o peso eleitoral, a 

influência política, a posição na hierarquia de poder da casa legislativa e a experiência 

em cargos na esfera executiva.  

Esses fatores, que se enquadram muito mais na perspectiva de atributos pessoais 

e se destacam no processo legislativo, deixam o partido numa posição secundária. Dessa 

forma, as indicações de voto das lideranças servem principalmente como referência, 

mas não como diferencial na tomada de decisão do deputado. 

Se os partidos não apresentam grande nível de coesão, que ferramentas são 

utilizadas para garantir a aprovação no legislativo? Não se deve esquecer que os grandes 

articuladores desse esquema de corrupção, quando ocorreram flagrantes de alguns 

assessores com malas de dinheiro, foram lideranças partidárias: Valdemar da Costa 

Neto (PL), José Jatene (PP), João Paulo Cunha (PT), José Borba (PMDB) e Roberto 
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Jefferson (PTB). Homens que negociavam diretamente com a articulação política do 

executivo, tendo, portanto, um grande peso nas grandes votações e no processo de 

agenda do parlamento. Somadas as suas bancadas, na época do escândalo, chegava-se a 

um percentual considerável: em torno de 50% das cadeiras da Câmara dos Deputados.  

Assim, o fato de conseguir o apoio da bancada em grandes votações pode 

esconder todo um processo de “barganha bem-sucedido, em que quase todos os 

deputados ficam satisfeitos com as compensações recebidas” (AMES, 2001, p. 258). 

Trata-se, por conseguinte, de um processo em que definitivamente a linha entre as ações 

lícitas e ilícitas agrupam-se numa faixa bastante tênue. A tabela a seguir, elaborada pela 

CPMI dos Correios (2006), com informações de Marcos Valério e Delúbio Soares, 

atesta a importância dos partidos para esse esquema: 

             TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS AOS PARTIDOS 

 Partido Liberal - PL                                                                                             R$ 12.237.500 

Deputado Valdemar Costa Neto                                                                                10.837.500  

Deputado Bispo Rodrigues                                                                                              400.000  

Ex-Deputado Anderson Adauto                                                                                   1.000.000  

Partido Progressista                                                                                                R$ 7.800.000  

Deputado José Janene                                                                                                   4.100.000  

Deputado Vadão Gomes                                                                                               3.700.000  

Partido Trabalhista Brasileiro - PTB                                                                   R$ 3.818.600 

Ex-Deputado José Carlos Martinez                                                                            1.000.000  

Emerson Palmieri                                                                                                         2.468.600  

Deputado Romeu Queiroz                                                                                              350.000  

PMDB                                                                                                                      R$ 2.100.000  

Ex-Deputado José Borba                                                                                             2.100.000  

Partido dos Trabalhadores                                                                                  R$ 29.735.126  

Duda Mendonça                                                                                                         15.500.000  

Deputado Paulo Rocha                                                                                                   920.000  

Deputado João Magno                                                                                                   350.000  

Deputado Josias Gomes                                                                                                 100.000  

Deputado João Paulo Cunha                                                                                           50.000  

Deputado Professor Luizinho                                                                                         20.000  

PT Nacional                                                                                                                 4.932.467  

PT (RJ) – Manoel Severino                                                                                        2.676.660  

PT (RS) - Marcelino Pies                                                                                            1.200.000  

PT (DF) – Raimundo Ferreira da Silva Júnior                                                           370.000  

PT (CE) - Deputado Estadual Guimarães                                                                   250.000  

PT (DF) – Vilmar Lacerda                                                                                            235.000  

PT (SC) – Jose Adelar Nunes                                                                                          50.000  

Carlos Magno (MG)                                                                                                      774.000  

Márcio Lacerda (SP)                                                                                                     457.000  

Roberto Costa Pinho                                                                                                     450.000  

Carlos Cortegoso – Carlão (Ponto Focal) (SP)                                                           400.000  

Mauro Santos – (PE)                                                                                                     300.000  

Ideal Gráfica – João Ferreira dos Santos (DF)                                                          260.000  
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Carlos – Goiânia (GO)                                                                                                  250.000 

Paulão – PT (NE)                                                                                                          160.000  

Armando Costa                                                                                                               30.000  

Total Geral                                                                                                         R$ 55.691.226  

Total dos Demais Partidos                                                                                R$ 25.956.100  

Total do Partido dos Trabalhadores                                                       R$ 29.735.126 

Fonte: CPMI dos Correios 

Todas as lideranças partidárias alegaram haver recebido os recursos não para 

facilitar projetos, mas devido aos grandes custos das campanhas para seus 

parlamentares, que tiveram problemas de caixa, não conseguindo honrar dívidas 

passadas. Parafraseando o deputado Valdemar da Costa Neto: “amigo é pra essas 

coisas”, por isso contaram com o apoio dos “companheiros” do Partido dos 

Trabalhadores. As consequências desse formato de aliança e as deficiências estruturais 

da administração pública são assim muito bem expostas por Sérgio Abranches (2005, p. 

44): 

A coalizão é uma necessidade intrínseca de nosso sistema sócio-

político, caracterizado por um grau de fragmentação partidária que 

tem se mostrado irredutível por regras eleitorais ou legislação 

repressiva para criação de partidos ou formação de alianças eleitorais. 

Os desequilíbrios sociais e regionais que ainda temos no Brasil, 

associados às restrições fiscais de natureza estrutural, insuperáveis 

sem uma grande reforma do Estado, determinam um desequilíbrio 

insanável no curto prazo entre as demandas e necessidades da 

população e a capacidade de provisão do setor público. A junção entre 

a crise fiscal, esses desequilíbrios e a necessidade de coalizões leva à 

dominância do clientelismo e da patronagem no processo de 

formulação de políticas públicas no Brasil. 

 

O parlamentar que dependia do “mensalão” ou solicitava tal aporte financeiro 

talvez não fosse aquele de grande destaque no Congresso, mas a perspectiva do baixo 

clero
16

 fez a diferença. Ao vender seu apoio, está também negociando oportunidades 

para se manter na vida política. Como possuem, geralmente, contatos com a sua 

liderança, utilizam esse meio como canal privilegiado para viabilizar suas demandas: 

emendas, cargos e até recursos ilegais.  

                                                           
16

 Esse termo é de uso comum entre jornalistas e parlamentares, para designar deputados pouco 

expressivos na Câmara dos Deputados, que sobrevivem politicamente de emendas ao orçamento e apoio 

dos partidos. São tratados como clientelistas, aptos a fazer qualquer negócio para ver suas solicitações 

atendidas, geralmente não aparecem na imprensa nacional e pouco se interessam pela burocracia 

parlamentar. 
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Várias pesquisas (AMORIM NETO, 2007; SANTOS, 2003; AMES, 2003) e o 

resultado das eleições já demonstraram que os deputados brasileiros, em sua maioria, 

não pensam em permanecer no Congresso. Visam, principalmente, cargos no executivo 

municipal, fonte de maiores receitas e programas e com maior visibilidade, não se 

dedicando à vida parlamentar, extremamente penosa para muitos, no que diz respeito ao 

atendimento das bases. 

Esse comportamento ganha importância e reclama atenção para as “regras do 

jogo’’ na vida parlamentar. Cabe indagar: será que vale tudo para conseguir apoio 

parlamentar, como na clássica frase atribuída a Maquiavel: “os fins justificam os 

meios”? Não se sabe se a prática de cooptar parlamentares é nova ou faz parte das 

negociações, entretanto esse escândalo traz de volta antigas questões: para que servem 

os partidos? São eles meros agregados de lideranças em busca de instrumentos para 

barganha? Que interesses estão em jogo?  

Max Weber (2004), ao discorrer sobre o processo de discussão parlamentar na 

Alemanha, afirmou que a atuação dos políticos profissionais, visando obter sucesso na 

arena parlamentar, deve constituir-se num equilíbrio entre a ética da convicção, em que 

os princípios e bandeiras movem as carreiras políticas, e uma ética da responsabilidade, 

compreendida como a capacidade de negociar essas propostas e trabalhar coletivamente 

para sua execução. O que pensar quando a corrupção se torna um ingrediente desse 

processo? O resultado desse tipo de formatação pode ser resumido dessa forma: 

O recebimento de recursos para confiar um voto parlamentar, para 

trocar de legenda partidária, para vencer uma eleição a qualquer custo, 

ou simplesmente para satisfazer interesses pessoais, é vender o 

espírito público, é sabotar o regime democrático, é subverter a vontade 

popular (RELATÓRIO FINAL, 2006, p. 772). 

 

Os envolvidos no escândalo do “mensalão”, após denúncia do Ministério 

Público, aguardam decisão do Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso, os 

parlamentares que foram, em sua maioria, absolvidos por seus pares conseguiram se 

reeleger com campanhas milionárias, embora com uma considerável redução na sua 

votação nominal
17

. Alguns envolvidos ocupam cargos de destaque, como João Paulo 

                                                           
17

 Um exemplo disso foi Pedro Henry (PP/MT), que em 2002 obteve quase 121 mil votos; após o 

escândalo, em 2006, viu sua votação ser reduzida para 73 mil votos. 
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Cunha, atual presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara 

dos Deputados, e José Genoíno, assessor especial do Ministério da Defesa. Delúbio 

Soares e José Dirceu, passado o fervor do escândalo, foram reincorporados ao partido. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Analisar a corrupção não é tarefa fácil, pois estão em jogo interesses e 

julgamentos que geralmente traduzem a dimensão ética na política e sugerem reflexões 

sobre o que representa este comportamento para os atores e instituições que interagem 

no respectivo campo, constituindo-se um ponto importante para a pesquisa sociológica. 

Nesse sentido, vários questionamentos podem ser elaborados, dentre os quais, estes: 

Seria uma forma de conquistar apoios e desenvolver um projeto de poder? Ou apenas 

uma maneira de enriquecer ilegalmente?  

Para tentar equacionar tais dilemas, iniciei este trabalho desenvolvendo os 

elementos que caracterizam a corrupção política, principalmente no Brasil: 1) a 

utilização de recursos púbicos para fins privados; 2) a forma de exercer influência; 3) a 

ingerência nas grandes decisões nas instituições políticas; 4) a participação do Estado 

como figura central; 5) o objetivo de criação ou ampliação de status, riqueza e poder; 6) 

as articulações em segredo, relacionadas a déficits de fiscalização; 7) a apresentação de 

uma percepção mutável, variando de acordo com a sociedade e com o período histórico. 

Além dessas questões, alertei para as consequências da corrupção, que podem 

ser vistas da seguinte forma: 

A corrupção solapa a regra da maioria que é própria da democracia; 

corroi os fundamentos da moderna teoria da representação que está na 

base do ideal democrático; afeta o principio de publicidade e 

transparência; empobrece a qualidade da democracia ao subtrair da 

agenda pública todas aquelas questões que constituem a 

contraprestação corrupta correspondente à recepção por parte dos 

partidos de fundos irregulares; e provoca uma série de ilícitos em 

cascata, isto é, os dirigentes políticos, para dissimular os fundos 

obtidos irregularmente, se veem jogados numa espécie de lei de 

Gresham, em que são obrigados a realizar ações incorretas ou 

indevidas para evitar ações ou consequências ainda piores, com a 

deterioração que isso implica para a vida cidadã (ZOVATO, 2005, p. 

291). 

 

Com essas referências e ante o objeto da pesquisa – o escândalo do “mensalão”, 

verifiquei o ambiente político-institucional propício ao comportamento corrupto, 



109 
 

descartando as explicações simplistas de ordem cultural, que marcam os grandes 

estudos da sociologia nessa área. A grande questão, que perpassou todo o trabalho, 

consistiu em identificar as consequências da prática ilícita para a democracia, ou seja, 

de que forma a transação corrupta transgride o ideal democrático. Ao analisar casos 

como o “valerioduto” e o “mensalão”, percebi a estreita relação entre a corrupção e 

temas de grande relevância para o sistema político brasileiro, quais sejam: o 

financiamento eleitoral, a dinâmica parlamentar e as dificuldades de fiscalização na 

máquina pública.  

Para chegar a essas reflexões, fiz uso de um instrumento desacreditado até por 

muito parlamentares: as comissões parlamentares de inquérito, mais popularmente 

conhecidas pela sigla – CPI. Admito, desde já, que a escolha se mostrou muito 

produtiva, porque permitiu uma maior estranheza do que consiste, de fato, o trabalho 

dessas comissões, o comprometimento dos atores envolvidos, a forma de elaboração de 

um relatório, a presença marcante da imprensa e os discursos proferidos, que oferecem 

colaborações valiosas para a análise dos conflitos na arena parlamentar. 

Dessa forma, compreendi que as CPIs são mecanismos com amplos poderes 

conferidos pela Constituição de 1988 e, apesar de serem alvos frequentes de intenções 

político-eleitorais de toda ordem, suscitam o início de investigações judiciais e podem 

mobilizar  a sociedade civil, assim como ocorreu com a que investigou o “mensalão”. 

Ao contrário da maioria delas, a dos Correios realizou um grande trabalho, com 

resultados realmente efetivos. A que se deve essa eficiência? Creio que, além do 

exemplar desempenho dos relatores e do presidente na condução do processo – quando 

enfrentaram dificuldades em seus próprios partidos, já que compunham a base aliada –, 

mostrando para todos que nem sempre uma CPI acaba em pizza, explicitando seu 

caráter investigativo e deixando claro que, na realidade, cabe à justiça a punição civil e 

criminal dos acusados, outros elementos há que contribuíram para o sucesso da CPMI 

dos Correios. 

As audiências da comissão, transmitidas pela TV Câmara, chegaram a rivalizar 

com os canais comerciais, expondo o forte interesse da sociedade no esclarecimento das 

denúncias apresentadas. O papel da imprensa tornou-se decisivo, revelando novos fatos 

e pressionando os parlamentares por uma resposta à altura dessas expectativas. O 
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mesmo empenho foi visto, recentemente, nas caminhadas contra a corrupção e na luta 

pela aprovação e imediata implementação da lei da ficha limpa. Daí inferir-se que uma 

CPI tem maiores chances de vitória quando acompanhada por diversos grupos sociais, 

interessados no uso republicano dos recursos públicos, provenientes dos impostos de 

todos os cidadãos.  

Essa comissão também expôs que o combate à corrupção não deve ser 

direcionado apenas para a punição de alguns agentes, como querem alguns ideólogos do 

liberalismo, constituindo-se num fenômeno estrutural que perpassa licitações, 

campanhas, cargos comissionados e coalizões governamentais. Enfim, convém a 

exigência – imposição até – de maiores eficiência e efetividade nas ações das várias 

instituições de fiscalização. Isso ficou exposto na última parte do relatório, que trata de 

normas de combate à corrupção. Embora sejam intenções que ainda estão no papel, para 

os parlamentares fazem-se necessárias, entre outras medidas: 

- A criação de um sistema nacional de combate à corrupção (SNCC) e 

comissão parlamentar permanente, centralizando e discutindo as 

informações provenientes dos órgãos de investigação de práticas 

corruptas; 

- Maior transparência nas transações públicas; 

- A redução dos cargos de confiança nas estatais e transparência nas 

nomeações; 

- Redução da discricionariedade das licitações; 

- Fiscalização da gestão dos fundos de pensão; 

- Regulamentação do financiamento de campanha e gastos com 

publicidade. 

(RELATÓRIO FINAL, 2006, p. 1169). 

 

          As investigações parlamentares também trouxeram de volta o já antigo debate 

sobre a reforma política, haja vista a discussão sobre o Projeto de Lei nº 2.679/2003, 

que já tinha sido engavetado, retornando com a crise política de 2005. Aprovado na 

Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, demonstra o que 

já foi visto no processo de discussão de várias leis: a reação a escândalos (SPECK, 

2005). O projeto traz como grandes pilares: o financiamento público de campanha e a 
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adoção de listas fechadas (REIS, 2007). Ainda  tramita no Congresso Nacional, pois 

sofre a oposição aguerrida das lideranças do PL, PTB e PP, as mesmas agremiações 

indicadas como principais articuladoras do “mensalão”.  

Como já havia apontado no início deste trabalho, o debate sobre a corrupção 

consiste também numa disputa pela fala verdadeira. Nesse sentido, o resultado das 

investigações realizadas pela CPMI dos Correios não ficou concentrado no parlamento, 

sendo encaminhado para análise da Polícia Federal e Ministério Público. Essas 

instituições, além de confirmar o esquema de corrupção, ampliaram o número de 

envolvidos e o volume dos recursos em jogo.  

Segundo Roberto Gurgel, procurador-geral da República, o arranjo do 

“mensalão” consistiu no “mais grave atentado à democracia”. O procurador encaminhou 

parecer ao STF, indicando a condenação de 36 pessoas ligadas ao que ele denominou de 

“quadrilha”. Resta, agora, acompanhar o andamento do processo na suprema corte 

brasileira, que tem o ministro Joaquim Barbosa na relatoria. O grande risco é que as 

denúncias prescrevam e os envolvidos se beneficiem, mais uma vez, da morosidade das 

instituições judiciais. E isso contribuiria para ampliar a percepção da impunidade, 

inegavelmente um dos maiores motores da corrupção política. 
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