
Lava Jato
umabênção
para os advogados
Brasil Detenções por corrupção deram origem a ummercado
próspero para os escritórios de advogados incluindo os estrangeiros

SAMANTHA PEARSON

Com as suas camas debetão eretre

tes turcas o Complexo Médico Pe
nal não é provavelmente o lugar
onde os executivos de topo das in
dústrias da construção e do petró
leo tinham imaginado passar as
suas reformas

Normalmente reservada para
prisioneiros doentes mentais a
prisão encontra se no fim de uma
estrada esburacada nas margens
do reservatório de Iraí no estado do
Paraná no Sul do Brasil Do lado de
fora um arco de tijolos em ruínas
naentrada do CMP dá lhe o aspe
to de umafazenda decadente No
entanto umavista aérea revela o
seu sinistro desenho com as celas
dispostas na forma de umametra
lhadora gigante

Durante amaiorparte do ano
passado foi a residência deMarce
lo Odebrecht diretor domaiorgru
po de construção daAmérica Lati
na de JoãoVaccari Neto ex tesou
reiro do Partido dosTrabalhadores
de esquerda o maior partido polí
tico do Brasil e de outros líderes
suspeitos do grande escândalo de
corrupção naPetrobras a compa
nhiapetrolífera

APolícia Federal emCuritiba
capital do estado do Paraná que
estáa conduzir a investigação de su
bornos viu se obrigada atransferir
muitos dos detidos no esquemade
suborno e corrupção para o CMP
emmarço do ano passado depois
de aesquadra de polícia da cidade
ficar sem espaço

Aquilo que inicialmente era
umainvestigação sobre lavagem de
dinheiro numposto de gasolina o
escândalo de corrupção Lava Jato
transformou senamaior investiga
ção do Brasil não só pondo aprova
os recursos da políciamas criando
também um enorme desafio aos

advogados criminais dopaís
Umcálculo simplesmostraadi

mensão do problema Após dois
anos de investigações sobre o es
quema em que executivos da Pe
trobras e os seus contratantes cons

piraram compolíticos para desviar
milhares demilhões de dólares dos

contratos da empresa de petróleo
as autoridades fizeram 166 deten

ções e 105 condenações emitindo
penas deprisão que totalizam 1141
anos Milhares depessoas têmsido
interrogadas

No entanto os advogados di
zemque o Brasil temmenos de 30
escritórios de advocacia capazes de
assumir um caso destes Espera se
que encorajados pela Operação
Lava Jato a Polícia Federal e o Mi
nistério Público do Brasilvenhama

ter aindamais trabalho nos próxi
mos anos àmedidaque tentamre
primir a cultura de corrupção e de
impunidade do país

Emmaio a polícia indiciou o
presidente executivo do Bradesco
o segundomaior banco privado do
Brasil relativamente a uma inves
tigação separada sobre subornos
nas repartições de finanças do país
AOperação Zelotes como ainves
tigação é conhecida já implicou al
tos executivos da siderúrgica Ger
dau e Joseph Safra umbanqueiro
e o segundo homemmais rico do

Brasil Todos negam ter cometido
infrações

Apartemais difícil é quando se
temum cliente que está realmente
detido e o prazo para agir é muito
curto dizAntónio Carlos deAlmei
daCastro advogado do banqueiro
bilionário André Esteves que foi
preso em novembro por alegada
mente conspirarparacompraruma
testemunhadoprocesso Lava Jato
Depois de três semanas de prisão na
notoriamente perigosa cadeia de
BangunoRio de Janeiro ondeEste
ves teve de rapar a cabeça para
manteros piolhos afastados o fun
dador da BTG Pactuai viu ser lhe
concedida aprisão domiciliária e
mais tarde foi libertado pelo Supre
moTribunal enquanto se aguardam
novas investigações Ele nega as
acusações

No entanto enquanto a carga
de trabalho adicional temvalido aos

advogados criminais do Brasil noi
tes sem dormir ela trouxe lhes tam
béma famae de uma formaainda
mais significativa afortuna

Como disse um advogado
Quando o cliente é subitamente
atirado para a cadeia fica menos
propenso aquerer negociar o valor
dos honorários e custas legais

Alexandre Bertoldi sócio ge
rente dasociedadede advogados Pi
nheiroNeto em São Paulo diz que
viu advogados de crimes de colari
nho branco no país a cobrarem
qualquercoisa entre os 500mil reais
e os 10milhões de reais 128mil eu
ros e 2 5 milhões de euros por pa
cotes iniciais de representação

Quando alguém é posto em
prisão preventiva aprimeira tarefa
do advogado é tirá lo de lá mas isso
é apenas o começo depois o Mi
nistério Público deve decidir se de

seja prosseguir com acusações for
mais então pode haverumjulga
mento e emseguida os recursos
dizBertoldi

O Processo Lava Jato está a re
velar se uma bênção para os escri
tórios de advocacia estrangeiros
oferecendo lhes uma oportunida
de rara para invadirem o mercado
legal do Brasil que é altamentepro

tecionista As sociedades Quinn
EmanuelUrquhart SullivaneGib
son Dunn Crutcher sediadas nos
EstadosUnidos têmconduzido in
vestigações internas para aBTG e a
Petrobras respetivamente en
quanto outras firmas têm aconse
lhado sobre os aspetos transfrontei

riços do caso Os investigadores so
licitaramaté agora a colaboraçãode
30 países desde aSuíça até àChina

No entanto não foi apenas a di
mensão do Processo Lava Jato que
criou trabalho extrapara os advo
gados mas também o estilo da in
vestigação chefiadapelojuiz depri
meira instânciaSérgioMoro Inspi
rando se na investigação de
corrupçãoMãos Limpas em Itália
no início da década de 1990 o juiz
formado emHarvard tem se ba

seado fortemente nas prisões pre
ventivas e nos acordos judiciais
para obter resultados Os advoga
dos devem agir rapidamente para
libertar os seus clientes daprisão e
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o seu trabalho deve ser tecnica
mente excelente dadaa altavisibi
lidade do caso Se o cliente em se
guida assina um acordo judicial
com os procuradores isso pode
criarmaisproblemaspois o seutes
temunho poderáincriminar outros
suspeitos doProcesso Lava Jato de
fendidos pelamesmafirma

Se existir umconflito os advo
gadosnãopodemaceitaro caso em
circunstância alguma pois isso se
ria eticamente incorreto e eles po
deriamserpunidospelaOrdem dos
AdvogadosdoBrasil diz Cristiano
Zanin advogadodeLuizInácioLula
daSilva o antigopresidente Num
dos acontecimentosmais dramáti
cos do Processo Lava Iato Lulada
Silvafoi detidoparainterrogatório
emmarço numa investidada sua
casadurante amadrugada

Muitos brasileiros sentiramum

grandeprazer aover asfigurasmais
poderosas do país atrás das grades
saudando ojuizMoro eosprocura
dores doMinistérioPúblico como

heróis Amaioria das pessoas da
idade domeu filho sentemais sim

patiapelosprocuradores são es
sas as carreiras que serãomais pro
curadas agora dizBertoldi

Masasdetenções sãouma fon
te de ressentimento paramuitos na
profissão que argumentam que
manter suspeitos nas horríveis pri
sões brasileiras antes deumjuiz ter
avaliado asprovas existentes contra
eles éumaviolação flagrante dos di
reitoshumanos

Enquantoosprocuradores argu
mentamque tais detenções são ne
cessárias para evitar que os suspei
tos interferiramcomainvestigação
outros argumentamque é umafor
made assédio moral paralevar os
executivos e os políticos atestemu
nharem emtrocadalibertação

OBrasil está a passar poruma
fase punitiva dizAlmeidaCastro
Estamos todos cansados da cor

rupçãomas tambémacreditonali
berdade e no direito à defesa

NETFLIX

A aposta numa série
de TV de sucesso

ParafraseandoOscarWilde
ávidaimitaoNetflixmuito

mais do queoNetfliximitaa
vida As reviravoltas dramá
ticas do escândalobrasileiro

Lava Jato duranteo anopas
sadomostraram estranhas

semelhanças comasériepo
líticadatelevisão norte

americanaHouseofCards
Agora ocanalNetflixanun
ciouque iráproduziruma
série de televisãobaseadano

próprioprocesso Lava Jato
escritaporElenaSoares edi
rigidaporJosé Padilha mais
conhecido pelo seu filmede
sucesso TropadeElite
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