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Resumo 

 

Estudamos estratégias de midiatização da força-tarefa da Operação Lava Jato, 

analisando articulações/atravessamentos entre circuitos e lógicas de atuação jurídica e 

midiática, especificamente as que servem de referência aos processos de visibilidade das 

operações do campo jurídico. Descrevemos principalmente fragmentos enunciativos de 

falas do juiz Sérgio Moro, que introduzem a mídia como elemento constituinte de suas 

estratégias. Mapeamos algumas referências midiáticas (declarações à imprensa, artigo, 

palestras, despachos e sentenças do juiz) utilizadas para legitimar ações e sentenças. 

 

Palavras-chave: campos sociais, circuitos, circulação, midiatização, Operação Lava 

Jato. 

 

A origem dos métodos de divulgação 

 

 Em 2004, o juiz Sérgio Moro escreveu um artigo que discorre sobre a operação 

Mãos Limpas, deflagrada na Itália em 1992, situando-a como “uma das mais 

impressionantes cruzadas judiciárias contra a corrupção política e administrativa” 

(MORO, 2004, p. 56). O trabalho é referência para a Operação Lava Jato, iniciada em 

2014, pela semelhança das ações tomadas pelo juiz em comparação às implementadas 

na Itália e pela aproximação entre a situação política e econômica dos dois países. O 

magistrado questiona a confiabilidade no sistema judicial brasileiro sobre os crimes de 

“colarinho branco”. 

 

Destaca a relevância da democracia para a eficácia da ação judicial no 

combate à corrupção e suas causas estruturais e observa que se encontram 

presentes várias condições institucionais necessárias para a realização de ação 

semelhante no Brasil, onde a eficácia do sistema judicial contra os crimes de 

“colarinho branco”, principalmente o de corrupção, é no mínimo duvidosa. 

(MORO, 2004, p. 56). 
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  No artigo, o juiz retoma ações tomadas na Itália argumentando que a 

publicização das informações alertou investigados sobre a quantidade de dados obtidos 

pelos magistrados, garantindo o apoio da “opinião pública” – mas a referência não 

explicita sua compreensão sobre o conceito. De que opinião pública está falando? Uma 

abstrata ou própria dos meios de comunicação? As dimensões publicizantes sobre a 

Mãos Limpas fornece pistas da atuação do juiz no comando da Lava Jato. O presente 

artigo reflete sobre vínculos próximos entre as estratégias de midiatização ali adotadas e 

aquelas referentes à força-tarefa brasileira. Sustenta-se a hipótese de que o juiz Sérgio 

Moro recorre de modo sistemático às lógicas do campo midiático e faz referências à 

“opinião pública” para justificar suas ações judiciais. 

Assim, analisamos articulações entre circuitos e lógicas jurídicas e midiáticas 

que servem de referência aos processos de visibilidade das ações e operações juridicas.  

A metodologia empregada, de natureza descritiva, examina fragmentos de discursos de 

atores do campo jurídico, principalmente de Moro. Mapearemos e descreveremos 

marcas de discursos por ele enunciados, especialmente pela imprensa, através das quais 

visa legitimar ações e sentenças por ele pronunciadas. 

 

Confluência teórica 

 

Levando em conta esta hipótese sobre as injunções de lógicas da midiatização 

permearem a enunciação do juiz, é  pertinente relacionar alguns conceitos convergentes 

com estas logicas (midiatização, circuitos e circulação), sobretudo a noção de junção e 

atravessamento dos campos sociais. Entende-se campo social como “uma instituição 

dotada de legitimidade indiscutível, publicamente reconhecida e respeitada pelo 

conjunto da sociedade, para criar, impor, manter, sancionar e restabelecer uma 

hierarquia de valores, assim como um conjunto de regras adequadas ao respeito desses 

valores” (RODRIGUES, 2000, p. 193-194) em certo domínio da experiência. Tanto o 

jurídico quanto o midiático se qualificam como campos em função de deterem uma 

legitimidade para enunciar regras a serem observadas por todos e para intervir no 

domínio da experiência sobre o qual possuem competência (RODRIGUES, 2000). A 

competência do campo midiático é distinta face aos demais campos, pois visa a criar, 

impor, manter, sancionar e restabelecer a hierarquia de valores e o conjunto de regras 

adequadas a respeito desses valores, mas destaca-se, principalmente, suas ações 
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discursivas, que visam superintender praticas de diferentes campos sociais 

(RODRIGUES, 2000).  

 O campo midiático possui íntima ligação às funções de regulação, importantes 

na gestão de relações entre os campos, vivendo da “exacerbação” de tensões entre eles 

para mobilizar o conjunto da sociedade no respeito das suas ordens de valores 

(RODRIGUES, 2000). Disto se deriva o fato de que, portanto, o campo dos media 

torna-se um aliado importante na pretensão mobilizadora dos outros campos sociais.  

Nesse sentido, refletimos de modo distinto sobre conceito de midiatização. Hjarvard 

(2011) foca no papel dos meios na transformação das relações sociais e culturais, 

destacando a influência dos mesmos sobre as demais práticas sociais, via processos de 

propagação e entrelaçamentos de mensagens. Argumenta que “a cultura e a sociedade 

contemporâneas estão a tal ponto permeadas pela mídia, que talvez já não seja possível 

concebê-la como algo separado das instituições culturais e sociais” (HJARVARD, 2011, 

p. 15). Ou seja, a mídia se torna parte integrante do funcionamento de outras 

instituições. Ao preservar o entendimento de que a midiatização opera através da 

influência, sua concepção parece destacar certa visão causalista, perspectiva distinta da 

formulada por Verón (1997). Este defende o entendimento de que a midiatização afeta a 

todas as praticas sociais, ao serem estas atravessadas por operações e lógicas de mídias 

segundo feedbacks complexos.  

Em artigo que reflete as contribuições de Rodrigues sobre a natureza do campo 

midiático, Fausto Neto (2015), ao examinar as incidências de suas lógicas e práticas, 

especialmente como elas atravessam o funcionamento de outros campos, vai além da 

hipótese de Rodrigues sobre a centralidade do papel dos meios. Indica que os campos 

sociais já são afetados pelas lógicas da midiatização na medida em que seus 

funcionamentos são organizados a partir de referências da nova ambiência para a qual 

se deslocam, a da sociedade em midiatização. 

Na formulação da noção de circuitos, Braga (2012) diz que as práticas sociais no 

contexto da midiatização possibilitam circuitos múltiplos entre setores e processos de 

sociedade. Permeados pela crescente midiatização, a relação entre os campos se 

complexifica, marcando um atravessamento de circuitos e mudanças em seus sistemas. 

 

Ao experimentarem práticas mediáticas, ao se inscreverem, para seus 

objetivos interacionais próprios, em circuitos midiatizados, ao darem sentidos 

específicos ao que recebem e transformam e repõem em circulação – os 

campos sociais agem sobre os processos, inventam, redirecionam ou 
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participam da estabilização de procedimentos da midiatização. Essa 

processualidade interacional inevitavelmente repercute sobre o próprio perfil 

do campo. (BRAGA, 2012, p. 45). 

  

Os campos se apropriam de lógicas midiáticas para interação externa, mesmo 

sem poder impor suas próprias lógicas para dizer “suas coisas” (BRAGA, 2012). Assim, 

agentes de posição interna nos campos utilizam capital social para gerar interação em 

ambiente externo, acionando processos e lógicas diferidas/difusas características da 

midiatização, gerando conflitos e mudanças estruturais. 

 

Mesmo quando tais processos de circulação encontram uma recusa crítica por 

parte dos grupos definidores e controladores das “lógicas do campo” [...] o 

capital social anteriormente acumulado por aqueles agentes, complementado 

pelos capitais da “aceitação externa”, modifica as relações de forças internas. 

(BRAGA, 2012, p. 45-46). 

 

 No âmbito da Lava Jato, a relação da mídia como algo emendado às instituições 

culturais e sociais não ocorre apenas no sentido de que os setores midiáticos 

influenciam a operação, mas aponta também uma relação inversa. Existe um sofisticado 

movimento de circulação no qual o campo jurídico também instiga o campo midiático. 

Esta conexão reflete um novo ambiente da circulação entre os campos e atores sociais – 

a circulação entendida aqui como “lugar no qual produtores e receptores se encontram 

em jogos complexos de oferta e reconhecimento” (FAUSTO NETO, 2010, p. 11). Tal 

compreensão nos leva a inferir que a dimensão circulatória no caso da Lava Jato 

compõe um complexo esquema envolvendo operação, imprensa e sociedade, além de 

relações com as redes sociais. Os fluxos são destacados no diagrama abaixo, inspirado 

no gráfico produzido por Eliseo Verón para explicar as relações de midiatização. 

 

 

Figura 1 - fluxos circulatórios observados no âmbito da Operação Lava Jato 
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Diversas observações podem ser tecidas a partir do diagrama. Levando em conta 

uma relação direta no âmbito midiático da operação, pode-se pensar que a força-tarefa 

alimentaria, sequencialmente, uma ligação com a imprensa, que transmitiria as 

informações à sociedade (Lava Jato→ Imprensa→ Sociedade). No contexto desta 

pesquisa, observa-se que as relações estabelecidas são mais complexas. Não se enfatiza 

apenas o fluxo linear: são evidenciados entrelaçamentos entre os campos e instituições, 

realçando a influência da mídia sobre ambos. A Lava Jato estabelece múltiplas formas 

de comunicação. Apesar de a imprensa receber informações da operação e repassá-las à 

sociedade (Lava Jato→ Imprensa→ Sociedade), adiciona-se um movimento inverso: a 

própria influencia a força-tarefa e as redes sociais (Imprensa→ Lava Jato + Redes 

Sociais), que, por sua vez, são alimentadas pela sociedade, imprensa e operação 

(Sociedade + Imprensa + Lava Jato→ Redes Sociais), as influenciando em movimento 

contrário (Redes Sociais→ Sociedade + Imprensa + Lava Jato). Também há modos 

mais diretos e variados, alguns expostos no decorrer do artigo (por exemplo: Lava 

Jato→ Sociedade; Imprensa→ Lava Jato, etc). Tais ligações expostas neste parágrafo 

evidenciam a complexidade dos entrelaçamentos de circuitos na sociedade em vias de 

midiatização, tese explanada acima. Serão expostos aspectos do funcionamento destes 

mecanismos no âmbito da Lava Jato à luz de reflexões teóricas e na análise de aplicação 

destes conceitos em alguns momentos relevantes no contexto da operação. 

 

O ‘pensamento comunicacional’ 

 

Elencamos quatro momentos-chave de falas do juiz que podem trazer referências 

do que chamamos neste trabalho de ´pensamento comunicacional´: 1) palestra no Fórum 

da Associação Nacional de Editores de Revistas (ANER) – dezembro de 2015; 2) 

pedido de escusas ao Supremo Tribunal Federal (STF) – março de 2016; 3) palestra na 

Universidade de Heidelberg – dezembro de 2016; e 4) condução coercitiva do blogueiro 

Eduardo Guimarães – março de 2017. Demais momentos correlatos serão abordados a 

fim de tecer considerações ainda mais consistentes sobre os casos.  

 

1 – DADOS PUBLICIZADOS 

 No Fórum de 2015 da ANER, ao proferir palestra sobre a Lava Jato e a 

importância do jornalismo investigativo na sustentação da democracia e das instituições 
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do país, durante mais de 30 minutos, Moro citou diversas vezes a importância da 

divulgação dos dados da investigação baseando-se na Constituição.  

 

“Quando neste processo chamado Lava Jato, de início tínhamos escolhas 

de realizar o trâmite processual em segredo ou acesso limitado com 

publicidade, a Constituição já dava uma resposta muito clara: a 

publicidade tem que ser ampla. tem que se franquear o acesso a qualquer 

interessado, e claro que acaba sendo o principal interessado não só as 

partes, mas a imprensa, quando esses casos são rumorosos, mas não só a 

eles e a qualquer pessoa”. (Moro, grifo nosso).
4
 

 

  Após abordar a atuação da imprensa na cobertura de operações semelhantes, o 

juiz acenou para a importância do jornalismo investigativo e, ao final, pediu “auxílio da 

imprensa” de maneira ambígua, citando também a amplitude da publicidade.  

 

 “Gostaria de contar, como vejo que a operação tem contado, com o apoio 

da imprensa para que nós possamos fazer as reformas institucionais 

necessárias, para que esses casos não sejam tratados assim com tanta 

emoção e com caráter tão extraordinário, mas sim de maneira mais 

ordinária dentro das nossas Cortes de Justiça”. (Moro, grifo nosso).
5
  

 

 O enunciado didático fornece pistas das maneiras pelas quais a Lava Jato possui 

contato com o referido apoio da imprensa e a processos midiáticos de modo geral. Moro 

parece acenar para uma fala do procurador Carlos Lima em abril de 2015, em uma 

entrevista coletiva organizada pela Polícia Federal para anunciar à imprensa a abertura 

da 11ª fase da operação. Ele fornece pistas do intuito do apoio da imprensa de maneira 

didática. 

 

“Nós esperamos o apoio da população e o apoio da imprensa no sentido de 

que apoiem as investigações, mas apoiem também as medidas judiciais, as 

medidas legislativas [...] porque essa investigação não pode morrer em 

processos intermináveis na justiça”. (Lima, grifo nosso).
6
 

 

 O aporte constitucional na divulgação de informações à “opinião pública” e à 

imprensa é utilizado pelo juiz em diversos momentos, como no que é analisado abaixo. 

                                                 
4 Fala extraída aos 8’51” da palestra “Operação Lava Jato – O jornalismo investigativo de qualidade como pilar da 

democracia e das instituições brasileiras”. Disponível em: <https://goo.gl/3UuzVw>. Acesso em: 22 mar. 2017. 

 
5 Fala extraída aos 31’30”. 

 
6 Fala extraída aos 30’09” em entrevista coletiva realizada pela Polícia Federal em Curitiba. Disponível em: 

<https://goo.gl/Ts6PeY>. Acesso em: 22 mar. 2017. 
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2 – CIRCUITOS ROMPIDOS 

 Moro retirou o sigilo das interceptações telefônicas do ex-presidente Lula
7
 em 

março de 2016. As conversas foram gravadas pela PF e divulgadas publicamente, sendo 

replicadas pela imprensa. A quebra de sigilo foi questionada por juristas e considerada 

ilegal em função da divulgação do diálogo entre Lula e Dilma Rousseff, que possuía 

foro especial por prerrogativa de função à época. A ação foi interpretada como uma 

manobra para impedir a posse de Lula como Ministro da Casa Civil. No despacho, 

Moro retoma o argumento baseado na publicidade dos dados. 

 

Como tenho decidido em todos os casos semelhantes da assim denominada 

Operação Lavajato [...] o interesse público e a previsão constitucional de 

publicidade dos processos (art. 5º, LX, e art. 93, IX, da Constituição 

Federal) impedem a imposição da continuidade de sigilo sobre autos. 

(MORO, 2016, p. 4, grifo do autor).
8
 

 

Relator da Lava Jato à época, o ministro Teori Zavascki anulou as escutas de 

Lula em diálogo com Dilma e apontou que Moro “usurpou a competência do STF” ao 

autorizar os grampos, apontando para conflitos e tensões no interior do campo jurídico. 

 

alega-se que houve usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, 

pois: (a) no curso de interceptação telefônica deferida pelo juízo reclamado 

[...] foram captadas conversas mantidas com a Presidente da República; (b) o 

magistrado de primeira instância [...] deveria encaminhar essas conversas 

interceptadas para o órgão jurisdicional competente, o Supremo Tribunal 

Federal”, nos termos do art. 102, I, b, da Constituição da República; (c) “a 

decisão de divulgar as conversas da Presidenta [...] não poderia ter sido 

prolatada em primeiro grau de jurisdição, por vício de incompetência 

absoluta” e (d) “a comunicação envolvendo a Presidenta da República é uma 

questão de segurança nacional (Lei n. 7.170/83), e as prerrogativas de seu 

cargo estão protegidas pela Constituição”. (ZAVASCKI, 2016, p. 1)
9
. 

 

Em resposta ao STF, Moro encaminhou um ofício solicitando quatro vezes 

“respeitosas escusas” ao “Egrégio Supremo Tribunal Federal”. 

 

Diante da controvérsia decorrente do levantamento do sigilo e da r. decisão 

de V.Ex.ª, compreendo que o entendimento então adotado possa ser 

                                                 
7 CASTRO, Fernando; NUNES, Samuel; NETO, Vladimir. Moro derruba sigilo e divulga grampo de ligação entre 

Lula e Dilma; ouça. G1, Paraná, 16 mar. 2016. Disponível em: <https://goo.gl/XP9xiq>. Acesso em: 27 abr. 2017.  

 
8 MORO, Sérgio Fernando. Ofício nº 700001743752. Curitiba, 29 mar 2016.  Disponível em: <https://goo.gl/EJz1js>. 

Acesso em: 08 mai 2017. 

 
9 ZAVASCKI, Teori. Reclamação nº 23.457. Brasília, 2016.  Disponível em: <https://goo.gl/JHB6bj>. Acesso em: 04 

mai 2017. 
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considerado incorreto, ou mesmo sendo correto, possa ter trazido polêmicas e 

constrangimentos desnecessários. Jamais foi a intenção desse julgador, ao 

proferir a aludida decisão de 16/03, provocar tais efeitos e, por eles, solicito 

desde logo respeitosas escusas a este Egrégio Supremo Tribunal Federal. 

(MORO, 2016, p. 3). 

 

 Além dos pedidos de escusas, Moro reiterou a dimensão publicizante citando a 

Constituição, evidenciando, mais uma vez, o propósito midiático de “dar publicidade” 

ao processo, relativizando, de alguma forma, os métodos utilizados para tal fim.  

 

O propósito não foi político-partidário, mas sim, além do cumprimento das 

normas constitucionais da publicidade dos processos e da atividade da 

Administração Públicas (art. 5º, LX, art. 37, caput, e art. 93, IX, da 

Constituição Federal), prevenir obstruções ao funcionamento da Justiça e à 

integridade do sistema judicial frente a interferências indevidas. (MORO, 

2016, p. 3). 

 

Meses depois o magistrado reforçaria sua argumentação a favor da publicidade 

dos dados baseando-se outra vez na Constituição Federal. 

 

3 – MIDIATIZAÇÃO ENCORAJADA 

A conferência internacional “How to Analyze and Prevent Corporate Crime? 

The Failures of Regulation and Self-Regulation”, que ocorreu em dezembro de 2016 na 

Universidade de Heidelberg, Alemanha, contou com um painel ministrado em inglês 

pelo juiz Sérgio Moro, “Corruption and law enforcement in Brazil: The Petrobras 

case”. Versando sobre sua atuação enquanto juiz federal no âmbito da Lava Jato ele 

também comentou sobre a publicidade de dados da investigação. 

 

“O controle daqueles que governam pelo governo exige cidadãos bem 

informados sobre os manejos da vida pública. Desde o início desta 

investigação, foi nossa decisão que não esconderíamos qualquer 

informação, qualquer coisa, qualquer evidência do público. A 

Constituição brasileira exige que aquilo que é de propriedade da Justiça 

seja aberto ao escrutínio público. Não podemos ter casos processados e 

julgados em segredo. Uma vez que a investigação foi concluída, e às vezes 

é necessário manter as coisas em segredo na investigação, mas depois 

disso, tudo: a acusação, a prova, a audição da testemunha, o julgamento e 

a sentença devem ser conduzidas à luz do sol. Isto é importante não porque 

queremos julgar esses casos no âmbito da opinião pública ou manipular a 

opinião pública, mas é importante evitar qualquer tentativa, e há também 

uma possibilidade disso, para evitar qualquer tentativa de uma evidência 

poderosa de obstrução da justiça”. (Moro, grifo nosso, tradução nossa)
10

. 

                                                 
10 “The control of those who govern by the government demands citizens that are well informed about the 

managements of public life.  Since the beginning of this investigation, it was our decision that we would not hide any 
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Sua fala é fundamentada, novamente, na publicização de dados a que o ato 

jurídico parece estar subordinado, segundo ele. O momento mais controverso, contudo, 

diz respeito à sua conduta na condução coercitiva do blogueiro Eduardo Guimarães.  

 

4 – O RECUO 

Em março deste ano, a PF cumpriu um mandado de condução coercitiva, quebra 

de sigilo de comunicação e busca e apreensão contra Eduardo Guimarães, editor do 

Blog da Cidadania
11

. Moro determinou a apreensão de documentos, aparelhos 

eletrônicos e HDs por suspeita de que Guimarães divulgou decisões judiciais sigilosas. 

A Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) e o Sindicato dos Jornalistas Profissionais 

no Estado de São Paulo (SJSP) divulgaram uma nota criticando definindo a ação do juiz 

como “censura e ataque à liberdade de expressão”. A Associação Brasileira de 

Jornalismo Investigativo (Abraji) manifestou “preocupação com o grave risco de quebra 

de sigilo da fonte”. Dois dias após a decisão, Moro divulgou um despacho
12

 

reafirmando seu posicionamento, porém, modificou parte da sentença.  

 

[...] houve manifestações públicas de alguns respeitados jornalistas e de 

associações de jornalistas questionando a investigação e defendendo que 

parte da atividade de Eduardo Cairo Guimarães seria de natureza jornalística. 

Externaram ainda preocupação quanto ao risco da quebra de sigilo de fonte 

jornalística em investigação criminal. Entre elas a ABRAJI - Associação 

Brasileira de Jornalismo Investigativo, associação de destacada reputação e 

que divulgou nota nesse sentido em 22/03/2017 

(http://www.abraji.org.br/?id=90&id_noticia=3763). Pois bem, a definição de 

jornalista e a extensão do sigilo de fonte são conceitos normativos e, como 

tais, como quaisquer outros, sujeitos à interpretação do aplicador da lei, no 

caso o julgador. Não obstante, a manifestação de alguns membros da classe 

dos jornalistas e de algumas associações de jornalistas no sentido de que 

parte da atividade de Eduardo Cairo Guimarães teria natureza jornalística, 

embora não vincule o Juízo, não pode ser ignorada como elemento probatório 

e valorativo. Nesse contexto e considerando o valor da imprensa livre em 

uma democracia e não sendo a intenção deste julgador ou das demais 

autoridades envolvidas na investigação colocar em risco essa liberdade e o 

                                                                                                                                               
information, anything, any evidence from the public. The Brazilian constitution requires that the judicial properties 

be opened to public scrutiny. We can not have cases prosecuted and tried in secret. Once the investigation was 

finished, and sometimes it’s necessary doing the investigation to keep things in secret, but after that, everything: the 

prosecution; the evidence; the hearing of the witness; the judgement; and the sentence has been conducted under the 

light of the sun. This is important not because we want to judge this cases in the realm of the public opinion or to 

manipulate public opinion, but it’s important to prevent any attempt, and there is also a possibility of that, to prevent 

any attempt by powerful evidence to obstruct justice”. Fala extraída aos 23’37”. Disponível em: 

<https://goo.gl/zwDisi>. Acesso em: 08 mai. 2017. 

 
11 STOCHERO, Tayane. Blogueiro é conduzido coercitivamente à PF em SP para prestar depoimento. G1, São Paulo, 

21 mar. 2017. Disponível em: <https://goo.gl/QamwFo>. Acesso em: 16 mai. 2017. 

 
12 MORO, Sérgio Fernando. Pedido de busca e apreensão criminal nº 5008762-24.2017.4.04.7000/PR. Curitiba, 23 

mar. 2017. Disponível em: <https://goo.gl/2jGQtC>. Acesso em: 16 mai. 2017. 
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sigilo de fonte, é o caso de rever o posicionamento anterior e melhor 

delimitar o objeto do processo. (MORO, 2017, p. 3-4). 

 

 Tal atitude revela como o apoio da imprensa – e o reconhecimento estratégico 

que possui do contexto da midiatização e de seus operadores – é considerado relevante 

para o juiz na legitimação de suas ações: uma sentença pode ser modificada caso esta 

não agrade aos setores midiáticos, ainda que estes não sejam partes dos processos 

jurídicos.  

 

Campos em conflito 

 

 Apesar de justificar e argumentar suas sentenças de maneira veemente, o juiz 

Sérgio Moro e a força-tarefa da operação enfrentam opositores jurídicos, políticos, 

midiáticos e acadêmicos que criticam determinados procedimentos adotados. Desde o 

início da operação, apesar de contar com o apoio editorial de alguns autores que 

lançaram livros lisonjeiros, como a biografia “Sérgio Moro – A história do homem por 

trás da operação que mudou o Brasil”, da jornalista Joice Hasselmann, também houve 

atitude antagônica – como “A Outra História da Lava-Jato: Uma investigação necessária 

que se transformou numa operação contra a democracia”, do também jornalista Paulo 

Moreira Leite. 

Opiniões discordantes surgiram igualmente no campo jurídico. Em maio, o 

ministro do STF Gilmar Mendes concedeu uma entrevista à jornalista Mônica 

Bergamo
13

. Ele foi questionado sobre uma “trinca” de magistrados que estaria articulada 

para neutralizar a Lava Jato. Quando Mendes respondeu uma pergunta relacionada às 

delações da Odebrecht e OAS, traçou semelhanças entre a operação brasileira e a 

italiana Mãos Limpas, algo que veículos como Folha de São Paulo
14

 e El País
15

 fizeram 

em outros momentos, além de explicitar um entendimento sobre o conceito de “opinião 

pública”, tão caro ao magistrado de Curitiba.  

 

                                                 
13 BERGAMO, Mônica. Lava Jato faz ‘reféns’ para tentar manter apoio, diz Gilmar Mendes. Folha de São Paulo, 

[S.l.], 09 mai. 2017. Disponível em: <https://goo.gl/UWMCUu>. Acesso em: 14 jun. 2017. 

 
14 ASSASSINATOS marcaram Operação Mãos Limpas, a Lava Jato da Itália. Folha de São Paulo, [S.l.], 20 jan. 

2017. Disponível em: <https://goo.gl/R45dYx>. Acesso em: 19 jun. 2017. 

 
15 ARIAS, Juan. Lava Jato e Mãos Limpas frente a frente no espelho. Elas se parecem? El País, [S.l.], 16 abr. 2017. 

Disponível em: <https://goo.gl/ws7GYR>. Acesso em: 19 jun. 2017. 
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“Em muitos casos [...] a força-tarefa já dispunha de elementos [de prova], 

tanto que foram anunciados como fundamento para as prisões. E a maioria 

dos diretores da Odebrecht que fizeram delação estavam soltos. Há um 

pouco de mito nisso tudo. E tem também a doutrina da Operação Mãos 

Limpas [realizada na Itália na década passada]. Aqui também há uma 

luta pela opinião pública. O apoio dela está associado a ter reféns desse 

grau. (Mendes, grifo nosso). 

 

 Respondendo à curiosidade da jornalista em relação à resposta, Mendes explicou 

mais densamente sobre o jogo de recurso à opinião pública, falando mais em relação aos 

‘reféns’.  

 

“[...] o sucesso da operação dependeria de um grande apoio da opinião 

pública. Tanto é assim que a toda hora seus agentes estão na mídia, 

especialmente nas redes sociais, pedindo apoio ao povo e coisas do tipo. 

[...] Para que [os agentes] possam dizer: "Olha, as medidas que tomamos 

estão sendo efetivas". [...] Tudo isso faz parte também de um jogo retórico 

midiático. Agora, o apoio da opinião pública é importante porque se trata 

também de um jogo de poder. (Mendes, grifo nosso). 

 

 A fala de Mendes destaca conflitos internos no campo jurídico, visto que revela 

discordâncias na atuação da Lava Jato, aparentemente levantando sanções morais ou 

simbólicas aos que seriam considerados por ele “prevaricadores ou violadores” da 

ordem específica do campo, inseridas em um processo de exclusão e, neste caso, 

caracterizadas por uma simples repreensão ou ironia (RODRIGUES, 2000). Durante um 

julgamento sobre a homologação da colaboração premiada da empresa JBS, segundo o 

jornal Folha de São Paulo
16

, Mendes teceu mais críticas ao nicho jurídico capitaneado 

por Moro, notabilizando ainda mais os conflitos internos do campo: “parâmetros legais 

que deveriam reger os acordos nunca foram devidamente observados. Criou-se uma 

espécie de direito penal de Curitiba. Normas que não têm a ver com o que está na lei. 

(Mendes, grifo nosso). 

 

Considerações finais 

Desde a década de 2000 foi registrada pelo juiz Sérgio Moro a importância, na 

visão dele, da dimensão publicitária dos dados da operação Mãos Limpas com a 

finalidade de obter apoio da “opinião pública” italiana ao processo. Apesar da 

                                                 
16 CASADO, Letícia. Gilmar Mendes diz que Lava Jato criou 'direito penal de Curitiba'. Folha de São Paulo, 

Brasília, 28 jun. 2017. Disponível em: <https://goo.gl/2rS15R>. Acesso em: 04 jul. 2017. 
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ambiguidade ou vagueza do termo, a ênfase nesta conquista está inserida em um 

contexto de inquérito de opinião, no qual é constituída a ideia de que há uma opinião 

pública unânime e deve-se legitimar uma política ou reforçar relações de força que a 

fundam ou tornam possível. “A opinião pública está conosco” é, no caso, o novo “Deus 

está conosco” (BOURDIEU, 2003). De qualquer forma, o case italiano tornou-se um 

espelho para o comando da Lava Jato. Porém, nos questionamos acerca da “opinião 

publica” citada: são audiências estatísticas ou processos engendrados pelos meios de 

comunicação segundo os quais privilegiam apenas a opinião de alguns “grupos de 

pressão” no contexto da sociedade?  

 O campo jurídico constitui-se como tal em função da legitimidade que possui, e 

pelo reconhecimento e respeito públicos da sociedade, para criar, impor, manter, 

sancionar e restabelecer uma hierarquia de valores e um conjunto de regras a respeito 

desses valores, possibilitando a enunciação de regras a serem observadas por todos, 

intervindo no domínio da experiência de sua competência (RODRIGUES, 2000). No 

entanto, no contexto da Lava Jato, ele contamina-se pelas lógicas do campo midiático 

com o intuito de prover uma possibilidade de midiatização, intervindo nos modos de por 

em circulação os demais discursos, gerando dinâmicas diferenciadas de relações entre 

os campos e atores (FAUSTO NETO, 2015). Este processo, por mais que seja elaborado 

de maneira intencional pela força-tarefa da operação, está submisso a um panorama 

característico de uma sociedade em vias de midiatização, em que não apenas se 

compreende propagação, entrelaçamento e influência da mídia sobre outros campos, 

como se percebe que não é possível “separar” a mídia das instituições culturais e 

sociais, obrigando as instituições a inscreverem-se nas lógicas midiáticas, ou, ainda na 

perspectiva do mesmo autor (HJARVARD, 2011), a serem influenciadas pelas lógicas 

dos processos e cultura da midiatização. 

 Neste sentido, convém reforçar que múltiplos circuitos entre setores ou 

processos de sociedade são possíveis em função das práticas sociais, em que os campos 

se apropriam das lógicas midiáticas por uma necessidade de interação externa, que não 

condiz necessariamente com suas próprias lógicas (BRAGA, 2012), criando uma 

interação entre agentes internos e externos dos campos – ou seja, jurídico (juízes, 

ministros, etc) e midiático (jornalistas, veículos de comunicação, entre outros), por 

exemplo – gerando tensões e mudanças. Alguns conflitos foram observados neste 

estudo entre atores do campo jurídico, inseridos em um contexto de sanções morais ou 
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simbólicas dos campos sociais (RODRIGUES, 2000). Entretanto, também foi possível 

observar choques entre o campo jurídico e o midiático, especialmente no caso do 

blogueiro Eduardo Guimarães: com receio de perder seu poder junto à imprensa pelo 

sistema de sanções do campo midiático pela privação da publicidade (RODRIGUES, 

2000), o juiz recuou, descontentando atores de seu campo. Forma-se um delicado jogo 

que aparentemente obriga o magistrado a escolher a qual campo agraciar, o próprio ou o 

externo – sendo que ambas as escolhas implicam em consequências positivas e 

negativas.  

 Os quatro momentos-chave da operação Lava Jato aqui abordados possuem duas 

características principais. A primeira visa explicitar nossa hipótese de que Sérgio Moro 

recorre de modo sistemático ao campo midiático e referencia a opinião pública para 

justificar suas sentenças. Conforme descrito, tal estratégia se evidencia por diversos 

fatores, como 1) a frequentemente externada “necessidade” de publicidade praticamente 

irrestrita dos processos e dados da operação; 2) contínuas citações à “opinião pública” 

em documentos ou em falas em eventos de maneira a se aproximar da sociedade e obter 

apoio; 3) pelo flerte com a imprensa nos vazamentos de informações visando 

divulgação de ações da operação; e 4) pedidos de apoio à imprensa para “reformas 

institucionais necessárias”.  Uma segunda característica diz respeito à elucidação da 

sofisticação dos fluxos circulatórios e dos entrelaçamentos na sociedade em vias de 

midiatização, visível pelas complexas relações de oferta e reconhecimento entre 

produtores e receptores (FAUSTO NETO, 2010), não sendo mais possível apenas uma 

relação direta entre Lava Jato, imprensa e sociedade, mas destacando cruzamentos 

variados.  

 Diante do exposto, faz-se necessário promover o avanço de um exame 

minucioso não só dos processos comunicacionais postos em estreita conexão nesta 

operação como, de maneira mais geral, em outros casos em que tal estratégia tenha 

semelhanças e ou aproximações com outras operações.   No entanto, quais poderão ser 

os possíveis efeitos destes atravessamentos, tão visíveis na operação Lava Jato, sobre o 

futuro dos estudos relacionados à midiatização em curso, especialmente no que tange à 

relação entre os campos, que, no contexto deste artigo, já não se encontram mais em 

suas próprias fronteiras, mas nos territórios dos circuitos? A questão lança pistas que 

eventualmente podem ser retomadas por aqueles que estudam os processos de 

midiatização das instituições segundo atravessamento discursivo. Uma sugestão em 
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aberto seria averiguar outras dinâmicas de operações midiáticas atravessando a Lava 

Jato no contexto das redes sociais, estudo a ser executado na concepção de outro artigo. 
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