
CARTA ABERTA  

MOVIMENTO EM PROL DA OPERAÇÃO LAVA-JATO 

 

Excelentíssimo (a) Senhor (a) Deputado (a),  

 

 A Operação Lava Jato, maior operação de combate à corrupção e 

lavagem de dinheiro do mundo, está sofrendo um de seus maiores ataques dos 

últimos anos desde que iniciou seus trabalhos para punir corruptos e 

corruptores. 

 Seus resultados são superlativos contra a criminalidade, tendo em seu 

histórico, segundo dados do Ministério Público Federal – MPF, mais de 293 

prisões decretadas e 138 acordos de colaboração homologados no Supremo 

Tribunal Federal – STF, garantindo, assim, a devolução de aproximadamente 

R$ 18 bilhões de reais aos cofres públicos.  

 Teve papel decisivo igualmente no aperfeiçoamento da legislação 

brasileira, com o pacote anticrime, idealizado pelo então Ministro da Justiça 

Sérgio Moro, dado a necessidade premente de colher mais frutos no combate à 

corrupção e punir com maior severidade tais ilícitos.  

 Afirmo com segurança que a destruição de organizações criminosas por 

intermédio da Lava Jato, envolvendo pessoas do mais alto escalão da 

República Federativa do Brasil, acarreta verdadeiro REVANCHISMO contra os 

seus integrantes e, por consequência, na mobilização de forças para seu 

prejuízo. 

 Na Câmara dos Deputados há um levante em andamento contra a 

operação Lava Jato para forçar a criação e instalação de uma Comissão 

Parlamentar de Inquérito – CPI, no claro intuito de enfraquecê-la a ponto de 

anular provas e perseguir juízes e promotores, que trabalharam arduamente no 

combate à corrupção nesse país, mas em particular e como alvo o ex-juiz 



Sérgio Moro e o procurador da República Deltan Dallagnol, coordenador da 

força-tarefa em Curitiba. 

   Nós, DEPUTADOS e DEPUTADAS de bem deste parlamento, que não 

pactuamos com a impunidade, irmã gêmea da corrupção, não podemos nos 

calar e nem permitir que haja a união daqueles que protegem corruptos ou que 

se beneficiem diretamente do enfraquecimento do combate à corrupção. 

  Por isso, conclamo aos demais pares, a integrar esse MOVIMENTO, 

criando a BANCADA EM DEFESA DA LAVA JATO na CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, para que unidos possamos impedir a utilização do Legislativo 

como instrumento de punição daqueles que sempre combateram a 

criminalidade organizada. 

  

São Paulo, 04 de agosto de 2020. 
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