
 
 

Professor da FGV lança livro com fatos inéditos sobre a Lava Jato  

 

Sérgio Praça, cientista político e professor da FGV CPDOC, lança livro que explica as 

origens da corrupção e qual o papel da Lava Jato na sua contenção 
  

Guerra à Corrupção: Lições da Lava Jato é a obra do professor da FGV CPDOC Sergio 
Praça que apresenta o resultado de um intenso trabalho de investigação e apuração 
sobre a maior operação de combate à corrupção no Brasil. Traz os porquês da corrupção 
e como a Operação Lava Jato colabora para evitar que o problema se repita ou, ao 
menos, seja minimizado. O livro apresenta informações exclusivas e entrevistas com 54 
pessoas sob anonimato, em que diversos fatos inéditos ou muito pouco detalhados na 
mídia são trazidos à tona.  
 
Você sabia que o governo Dilma e a Odebrecht estiveram próximos de um acordo de 
leniência em 2015? Ou que a Controladoria Geral da União quase evitou obras corruptas 
na Petrobras, mas foi impedida pela Comissão de Orçamento do Congresso? Ou por que, 
apesar de a Controladoria Geral da União apurar fortíssimos indícios de desvios na 
reforma do Maracanã, nenhum órgão público levou a denúncia adiante? Ou como um 
“cacique” do Congresso se beneficiou da compra de votos em Roraima? 

A obra, lançamento da Editora Évora, por meio do selo Generale, é dividida em quatro 
partes: Compra de votos: o destino do dinheiro desviado; Licitações e os mecanismos 
de corrupção; Órgãos de controle: vícios e virtudes; e Colaborações premiadas e acordos 
de leniência. Com um texto preciso, Sérgio Praça apresenta em seu livro o começo 
(eleições compradas), meio (licitações corrompidas) e fim (investigação e punições 
eficazes, a depender da autonomia política e das normas que conferem força a órgãos 
de controle) da corrupção no Brasil. 

“O principal objetivo deste livro é elucidar como a corrupção acontece, como ela é 
combatida e como as organizações de controle lutam entre si para ganharem autonomia 
e reputação. Nem sempre essa luta resulta em um equilíbrio político com baixa 
corrupção. Ao contrário: temos hoje muito combate à corrupção e muita corrupção”, 
explica Praça. 

 

SOBRE O AUTOR – Sérgio Praça é professor e pesquisador da Escola de Ciências Sociais 
da FGV (FGV CPDOC). É também pesquisador do Centro de Política e Economia do Setor 
Público (CEPESP) da FGV-SP. É mestre e doutor em Ciência Política pela USP, com pós-
doutorado pela FGV-SP. 
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