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Introdução 

Busquei este tema por ver no trabalho do Juiz, Sergio Fernando Moro um comprometimento real com a 

verdade usando todas as ferramentas do poder judiciário a seu favor para defender a sociedade 

brasileira, que por si já estavam cansados de tanto diz que me diz. ‘’ele desafiou essa lógica até então 

consolidada no Brasil de quem tem recursos ou poder consegue escapar do alcance da lei’’. ‘’Moro é 

parte de uma geração de Juízes e promotores que se formou depois da ditadura e que tem uma visão 

democrática e republicana bastante consolidada ‘’ opina José Álvaro Moises, Diretor de pesquisa de 

Políticas públicas da USP.    

Referencial teórico 

Se antes das investigações da Lava Jato lhe perguntassem quem seria Sergio Fernando Moro ? com 

certeza apenas pessoas próximas amigos e colegas de trabalho o conheciam e saberiam de sua 

importância para o futuro do Brasil, para a maioria um Herói anticorrupção Nacional (Somos Todos 

Moro), assim diziam muitos cartazes e Hashtag, para a minoria o incendiário por expor as delações 

premiadas. Nascido em Maringá/PR, de família de classe média se formou em Direito no ano de 1995 

pela Universidade Estadual de Maringá, fez seu mestrado e doutorado pela Universidade de Harvard, 

Cambridge MA-EUA, Fazendo parte e participando ativamente dos estudos sobre o combate a 

lavagem de dinheiro nos EUA. ‘’ele é extremamente estudioso e as experiências internacionais 

parecem ter ajudado muito em sua formação, cada vez que viaja volta com um monte de livros’’ 

diz Carlos Zuculotto, amigo de Moro. 

Metodologia de pesquisa 

Foi pesquisado através de repostagens e Wikipédia como um magistrado pode ter o poder de 

empedramento de desmantelar com sua autoridade um esquema de corrupção, tendo que ir 

contra tudo e a todos, mostrando a realidade da situação política do País e se tornando um 

Herói em defesa da constituição brasileira e em honra de seus conhecimentos adquiridos  

durante essa sua trajetória sem nenhuma ligação partidária     

Apresentação dos resultados 

De juiz federal responsável por comandar com êxito as investigações da Lava Jato, operação criada e 

executada para desmantelar um dois maiores esquemas de corrupção do País que envolveu grandes 

empreiteiros e empresas como a Petrobras e Odebrecht, um bom currículo diante seus compromissos 

na Policia Federal lhe rendeu o cargo máximo na segurança publica como ministro da Justiça, tomando 

posso em 1º de Janeiro de 2019. Juntamente como o novo plano de governo que declara ‘’Brasil acima 

de tudo,Deus acima de todos’’ 

 

Referencias 

Ruth Costas, da BBC em São Paulo/Brasil 18,março 2016 

*Colaborou, Camilla Costa, da BBC em Londres/ Inglaterra   

Wikipédia Brasil  



 


