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– 9 – 
Independência do Poder Judiciário e 

corrupção: ainda em busca de  
uma relação

 Bruno Alex Londero
Luciano Da Ros

1 Introdução

O nível de independência do Poder Judiciário afeta os níveis de corru-
pção no setor público? Ou, diretamente, tribunais mais independentes ajudam a 
reduzir a corrupção? A resposta usual a essas perguntas repete um mantra otimista 
professado especialmente por reformistas, operadores do direito e organizações 
internacionais, de acordo com o qual judiciários independentes são ingredien-
tes essenciais a qualquer esforço bem-sucedido de redução da corrupção (Pope, 
2000; Transparency International, 2007; Vogl, 2012). Isso ocorreria porque 
magistrados capazes de atuar livres da influência indevida de partes interessa-
das no insucesso de casos que julguem atos corruptos – isto é, elites políticas e 
empresariais – aumentariam a incerteza desses atores. A maior independência do 
Poder Judiciário ajudaria a reduzir a corrupção. Nesse sentido, por tornar a ameaça 
da imposição de sanções legais – civis e, sobretudo, criminais – crível a agentes 
corruptos (Rose-Ackerman, 1999; Della Porta e Vannucci, 1999). Derivado em 
especial da chamada “economia do crime”,1 este argumento é simples e intuitivo: 
magistrados independentes ajudariam a reduzir a impunidade de atores corrup-
tos, produzindo um efeito dissuasório sobre outros casos e atores e ajudando a 
diminuir a incidência da corrupção.

Em que pese a plausibilidade e ampla aceitação do argumento, a literatura em 
Ciência Política, Economia, Sociologia e Direito é inconclusiva sobre a existência 
dessa relação do ponto de vista empírico. Inexiste, em outras palavras, consenso 
acadêmico sobre a significância da associação entre essas duas variáveis, uma vez 

1  A literatura sobre o tema é vasta, mas invariavelmente remonta ao estudo clássico de Becker 
(1968).
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analisados os dados disponíveis a esse respeito. Apesar de diversas pesquisas já have-
rem buscado identificar essa relação de causalidade – ou, no pior dos casos, de mera 
correlação – essa não é observada com clareza em boa parte dos estudos existentes.

Dada essa ausência, este capítulo lança-se a mais um esforço nesse sentido. 
Em síntese, ele busca realizar outro teste empírico sobre o tema, o qual não parece 
ter sido realizado ainda: uma análise estatística linear multivariada entre um indica-
dor amplamente citado na literatura de independência judicial de facto, elaborado 
por Feld e Voigt (2003), por um lado, e indicadores de percepção de corrupção 
baseados em expert surveys, como os famosamente elaborados por organizações 
como Transparency International e World Bank pelo outro. Assim, antes de alme-
jar exaurir o tema, o capítulo busca apenas adicionar nova evidência à literatura 
de forma a subsidiar o debate sobre o enfrentamento da corrupção a partir da via 
judicial.

Em vista desses objetivos, este capítulo está organizado da seguinte forma. 
Na seção a seguir, apresentam-se os trabalhos publicados sobre o tema. Com essa 
revisão, almeja-se demonstrar a ausência de conclusões claras e seguras sobre esse 
debate, especialmente do ponto de vista empírico. Em seguida, são apresentadas 
a hipótese que orienta esse trabalho e a sua operacionalização das variáveis. Na 
seção posterior, os resultados são apresentados e discutidos. Em geral, eles não 
permitem afirmar haver essa relação, dada a amostra e as variáveis de controle 
adicionadas aos modelos econométricos testados. O capítulo encerra com uma 
breve discussão sobre os resultados, sugerindo, entre outras coisas, ampliar o foco 
da análise exclusivamente da independência do Poder Judiciário para abarcar 
a política pública mais ampla do que denomina accountability legal no que diz 
respeito ao controle da corrupção.

2 Uma pergunta, muitas respostas

Há um conjunto que não pode ser considerado inexpressivo de pesquisas 
que vêm sendo publicadas desde princípios da década passada sobre a relação entre 
independência do Poder Judiciário, por um lado, e corrupção no setor público, por 
outro. Conforme antecipado, todavia, apesar da ampla recomendação de dotar-se o 
Poder Judiciário de maior independência como um remédio indispensável para se 
reduzir a corrupção, os resultados empíricos são pouco conclusivos a respeito dos 
efeitos dessa medida. Esta seção apresenta brevemente os achados dessa literatura, 
baseando-se, sobretudo, em pesquisas publicadas em língua inglesa. De pronto, a 
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pergunta que informa tais pesquisas é a que orienta também este texto: há relação 
entre os níveis de independência do Poder Judiciário e os níveis de corrupção 
observados em diferentes contextos (isto é, países, estados, municípios)?

Grosso modo, a literatura pode ser dividida em dois grupos de estudos. Os 
primeiros são aqueles que mais diretamente abordaram a pergunta proposta. Eles 
buscam estabelecer, do ponto de vista estatístico, se há relação negativa e esta-
tisticamente significativa entre as duas variáveis analisadas a partir de diferentes 
indicadores e desenhos de pesquisa. O segundo é mais indireto e busca compreen-
der os efeitos de processos de intensificação da atividade do Poder Judiciário em 
casos de corrupção sobre os seus respectivos níveis. Complementarmente, esses 
mesmos estudos almejam verificar qual teria sido o papel exercido pelo Judiciário 
em casos de países que lograram sucesso em reduzir os seus níveis de corrupção.

Esses dois grupos de estudos produziram diferentes respostas para a per-
gunta proposta. Entre eles, o último grupo é possivelmente o menos otimista 
com relação à hipótese testada. Poucos parecem ter sido os casos conhecidos de 
redução sensível dos níveis de corrupção que tiveram como um dos seus vetores 
o incremento da atividade do Poder Judiciário nesses processos, salvo como 
consequência da melhoria de outros fatores que também ajudaram a reduzir a 
corrupção. Em paralelo, se as pesquisas pautadas em dados quantitativos não 
são mais otimistas, elas são apenas menos conclusivas. Com efeito, dependendo 
dos indicadores e dos desenhos de pesquisa utilizados, bem como da especifi-
cação dos modelos estatísticos empregados, os resultados divergem de pesquisa 
para pesquisa – ou mesmo dentro de uma mesma pesquisa. Alguns resultados 
observam a relação esperada, mas outros não. Isso posto, revisamos a literatura 
a seguir, iniciando-se pelos estudos de matriz quantitativa, dada a sua maior 
centralidade para esse trabalho.

Os primeiros estudos que buscaram examinar se magistrados mais inde-
pendentes estão associados à redução da corrupção analisaram a questão espe-
cialmente por meio das comparações entre diferentes países – e quase sempre de 
forma crosssectional, dada a escassez de dados para a análise de séries temporais. 
Esse foi o caso daquele que é possivelmente o estudo pioneiro a abordar de forma 
empírica e sistemática o tema. Entre as diversas causas da corrupção testadas no 
famoso estudo de Treisman (2000), ele operacionaliza a variável “efetividade do 
sistema legal” a partir da história colonial pretérita dos países e de seu tipo de 
sistema jurídico. Países de colonização britânica e com sistemas do tipo common 
law, de acordo com o autor, seriam mais propensos a exibir judiciários mais 
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independentes e, assim, aumentariam as chances de exposição e de punição dos 
agentes corruptos, reduzindo a incidência de corrupção. Ainda que a operaciona-
lização da variável independente seja apenas uma aproximação do conceito que 
a informa, o resultado do estudo corroborou a hipótese esperada, observando 
um impacto negativo e estatisticamente significativo da variável explicativa de 
interesse sobre os níveis de corrupção observados. Contudo, em estudo posterior, 
em que o mesmo autor replicou os testes anteriores, adicionando mais casos 
(países e anos) à sua amostra e variáveis de controle aos seus modelos economé-
tricos, a significância estatística da variável relativa à efetividade do sistema legal 
dissipou-se, gerando, no mínimo, dúvidas sobre a rejeição ou não da hipótese 
(Treisman, 2007).

Em sentido semelhante, o estudo realizado por Sung (2002) realizou a aná-
lise de diversas variáveis que afetam os níveis de corrupção de quase uma centena 
de países. Valendo-se de um indicador desenvolvido pelo Fraser Institute para os 
níveis de independência do Poder Judiciário e de expert surveys da Transparency 
International para os níveis de corrupção, o estudo observa uma relação negativa 
entre as duas variáveis. No entanto, o coeficiente somente é estatisticamente 
significativo em um dos dois modelos em que ele é incluído. De igual forma, em 
que pese o relativamente extenso conjunto de variáveis independentes testadas, 
o autor não introduz variáveis de controle relativas ao nível de democracia dos 
diferentes países (atendo-se apenas a variáveis que auferem a existência ou não 
de partidos opositores) e, sobretudo, ao nível de desenvolvimento econômico. 

Por sua vez, o estudo de Priks (2011) sugere haver uma relação positiva 
entre o nível de dependência do Judiciário e os níveis de corrupção. No caso, a 
variável dependente é medida a partir dos mesmos expert surveys da Transpa-
rency International e a variável independente é mensurada a partir de dados do 
U.S. Department of Justice que avaliam a influência do Poder Executivo sobre 
o Judiciário em diferentes países, também a partir de expert surveys. Os diferen-
tes modelos testados pelo autor corroboram a hipótese examinada, sugerindo 
ainda que, mesmo quando o próprio Poder Judiciário é corrupto, sua mera inde-
pendência ajudaria a reduzir a corrupção. Curiosamente, no entanto, o autor 
adiciona apenas parcialmente às suas análises o regime político dos diferentes 
países, incluindo variáveis relativas a direitos políticos, mas não a direitos civis. 
A ausência é importante porque sugere haver ommited variable bias. Variáveis 
diretamente relacionadas aos direitos civis, como a liberdade de imprensa, por 
exemplo, podem afetar tanto a independência do Poder Judiciário como o nível 
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de corrupção. Assim, sua exclusão é possivelmente problemática para as con-
clusões do autor.

Em recorte limitado à América Latina, outros estudos também já buscaram 
responder à pergunta proposta de forma quantitativa. Esse é o caso dos estudos 
de Ríos-Figueroa (2006, 2012), que modelaram a relação entre independência 
do Poder Judiciário e corrupção de forma não linear, mas quadrática. Haveria, 
de acordo com o argumento, um “nível ótimo” de independência do Poder Judi-
ciário que reduziria a corrupção e que se situaria em algum ponto intermediário 
entre uma magistratura inteiramente dependente, por um lado, e completamente 
independente, por outro. Ao passo que a primeira estaria muito constrangida 
politicamente para apresentar uma ameaça real de punição às elites políticas, a 
segunda tornar-se-ia, ela própria, fonte de corrupção, dada a sua ampla discri-
cionariedade e falta de accountability. Feitas essas considerações, o autor analisa 
quantitativamente mais de uma dezena de países latino-americanos por mais de 
52 anos, mas não observa a relação esperada entre as diferentes métricas ado-
tadas pelo autor para a independência do Poder Judiciário (que ele subdivide 
em interna e externa) e corrupção. Os seus resultados sugerem, contudo, que 
órgãos de persecução penal dotados de maior independência – compreendidos 
pelo autor como aqueles situados fora do Poder Executivo – estão associados a 
menores índices de corrupção.

Por sua vez, Urribarrí (2008) não examina diretamente a independência 
do Poder Judiciário, mas outras características – orçamento, salários dos juízes, 
número de magistrados, carga de trabalho – que integram e afetam o seu nível 
de independência. Tratando-se de uma análise apenas binária dos efeitos dos 
indicadores sobre os níveis de corrupção, o autor examina dezoito países lati-
no-americanos e mensura a corrupção a partir de indicadores de expert surveys. 
Dos indicadores observados, contudo, somente um aparenta apresentar alguma 
relação negativa com os níveis de corrupção: o orçamento destinado ao Poder 
Judiciário. Vale frisar que a relação observada é tênue e encontra-se ausente 
de quaisquer variáveis de controle, o que introduz cautela sobre os achados do 
autor. Em relação a todas as demais variáveis independentes, os resultados são 
inconclusivos.

Ainda quanto aos estudos quantitativos na América Latina, a inovação 
do trabalho de Donoso (2009) consistiu, sobretudo, em adotar outro indicador 
para a variável dependente. Ao invés de valer-se de expert surveys, como prati-
camente todos os autores antes dele, o autor utilizou índices de vitimização da 
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corrupção, que mensuram a experiência dos cidadãos no dia a dia envolvendo 
práticas corruptas. Com base nessa forma de mensurar a variável dependente, o 
autor observa impacto negativo do nível de independência do Poder Judiciário 
sobre a incidência de corrupção em dois dos quatro modelos econométricos por 
ele testados, preponderantemente confirmando a hipótese. 

Importa lembrar, todavia, que indicadores de vitimização da corrupção 
também não são isentos de viés, tais como os expert surveys de Transparency 
International e World Bank. Nestes, o viés é dado pelas percepções dos experts 
anonimamente entrevistados pelas respectivas organizações para construir seus 
indicadores. Incluindo acadêmicos, jornalistas e executivos de empresas multi-
nacionais, esses indicadores prestam-se, sobretudo, a capturar variação quanto 
às percepções desses experts, especialmente quanto à chamada grand corruption 
– isto é, aquela que envolve elites políticas e empresariais em transações de altas 
somas de dinheiro e elevada sofisticação –, mas ignoram outras formas de corru-
pção. Por sua vez, indicadores de vitimização da corrupção, como os utilizados 
por Donoso (2009), capturam a chamada petty corruption, que é aquela que 
envolve as interações entre burocratas do nível de rua e sua clientela, geralmente 
em transações pouco sofisticadas e de baixos valores de dinheiro (Karklins, 2002, 
2005; Rose-Ackerman e Palifka, 2016). Ao limitar sua análise apenas ao último 
caso, portanto, os resultados obtidos por Donoso (2009), mesmo que parciais, 
acabam não se aplicando a casos de corrupção envolvendo políticos e empresários, 
mas apenas burocratas de baixo escalão.

Finalmente, afastando-se das comparações entre países, tanto Ferraz e 
Finan (2011) como Litschig e Zamboni (2015) realizaram análises quantitativas 
subnacionais no Brasil de forma a identificar, entre outras coisas, o impacto da 
presença do Poder Judiciário em diferentes municípios – isto é, se estes são ou 
não sedes de comarca – sobre os níveis de corrupção destes, tal qual apurado pelas 
auditorias da Controladoria-Geral da União (CGU), decorrente de seu pro-
grama de sorteios públicos. Sugerindo que a presença do Poder Judiciário em um 
município incrementa a probabilidade de punição dos atores corruptos, Ferraz 
e Finan (2011) observam relação entre as variáveis em todos os seus modelos 
testados. Por sua vez, adotando outras especificações nos modelos econométricos 
testados, Litschig e Zamboni (2015) notam que apenas prefeitos em primeiro 
mandato (isto é, somente aqueles com incentivos decorrentes da possibilidade 
de concorrer à reeleição) apresentam comportamento menos corrupto quando 
seus respectivos municípios são comarcas judiciais. Em outras palavras, os auto-
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res sugerem que o mecanismo por meio do qual a atuação do Poder Judiciário 
reduziria a corrupção não é exatamente a punição, mas a sua detecção e a sua 
publicização, as quais poderiam afetar negativamente as suas chances de reeleição. 

Em comum a ambos os estudos, contudo, parece falta especificar se é a 
presença do Poder Judiciário ou do Ministério Público, ou apenas de ambos 
em conjunto, que está associada à redução da corrupção. Isso ocorre porque o 
fato de o município ser uma comarca frequentemente significa que ele possui 
tanto magistrados como promotores atuando na cidade de tal forma, que não é 
possível ter clareza sobre os efeitos independentes de cada uma dessas variáveis 
sobre os níveis de corrupção observados nos municípios. De igual forma, os 
dois trabalhos indicam apenas a presença do Judiciário nos municípios como 
variável de importância, sem discutir o seu nível de independência. Com efeito, 
embora não haja análises exaustivas a respeito do tema, as pesquisas existentes 
sugerem que os judiciários estaduais no Brasil exibem expressiva variação quanto 
à sua autonomia em relação às elites políticas locais e estaduais, por consequên-
cia, apresentando diferentes níveis de credibilidade na sua atuação em relação à 
corrupção (Da Ros, 2014; Ingram, 2016; Da Ros e Ingram, 2019).

Passando ao segundo grupo de trabalhos, ele não exibe a ênfase quantita-
tiva do primeiro. Em geral, trata-se de estudos de caso e de análises comparativas 
aprofundadas que examinam (i) casos em que houve intensificação da atuação 
do Poder Judiciário em casos de corrupção, buscando verificar os efeitos desses 
esforços sobre essas práticas; e (ii) análises de trajetórias de países que exibiram 
melhora nos seus indicadores de corrupção, buscando verificar-se em que medida 
e de qual forma a atuação de um Poder Judiciário independente contribuiu para 
tanto. Alguns desses trabalhos encontram-se revisados brevemente a seguir.

Em primeiro lugar, há os trabalhos que examinaram casos de inten-
sificação da atuação do Poder Judiciário em situações de corrupção e seus 
efeitos sobre os níveis de corrupção subsequentemente observados. O caso 
mais famoso e sobejamente citado no Brasil atual é a Operação Mani Pulite, 
ocorrida na Itália de 1992 a 1996 (della Porta, Vannucci, 2007; Vannucci, 2009). 
Como é sabido, embora a Operação tenha exercido papel central na promoção de 
uma intensa renovação das elites políticas do país, ela não parece ter contribuído 
para a mudança de suas práticas, de tal forma que os indicadores de corrupção 
observados seguem relativamente estáveis desde então na Itália. Outro exemplo 
conhecido nos Estados Unidos é o do estado de Illinois, onde o Judiciário federal 
vem exercendo papel rigoroso na aplicação de sanções penais – tendo, inclusive, 
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condenado criminalmente quatro ex-governadores ao longo dos últimos anos –, 
mas não parece estar havendo melhoria quanto aos níveis de corrupção obser-
vados (Merriner, 2004; Canary e Redfield, 2012; Gradel e Simpson, 2014). 
Em síntese, os poucos estudos que examinaram episódios de intensificação da 
atuação do Poder Judiciário no controle da corrupção apresentam um impacto 
reduzido dessas medidas.

Quanto aos trabalhos que examinam se houve participação de um Poder 
Judiciário mais independente na melhoria de indicadores de corrupção de países 
que lograram sucesso em reduzir tais práticas, poucos parecem ter sido os casos em 
que ele exerceu papel de centralidade. Embora seja comparativamente incorreto 
falar-se em uma trajetória única de redução da corrupção (Mungiu-Pippidi, 2016), 
as diferentes rotas identificadas na literatura sobre o tema não permitem atribuir 
papel de destaque a judiciários independentes como vetores centrais de mudança. 
Grosso modo, entre os “casos de sucesso” mais citados, há aqueles em que a redução 
da corrupção foi atingida, direta ou indiretamente, por meio de uma combinação 
de fatores como a maior profissionalização da burocracia, a redução dos estoques 
de rendas disponíveis junto ao estado, a redução na dominância de atores políticos 
e econômicos, a intensificação do sancionamento pela via administrativa e a maior 
institucionalização do sistema partidário, entre outros.2

Em diferentes níveis, as histórias de diferentes países ilustram essas tendên-
cias. Em parte, foi isso que ocorreu na Suécia e na Dinamarca, no século XIX, e nos 
Estados Unidos do final do século XIX e início do século XX, na chamada progres-
sive era. De igual forma, isso se observou em países de onde se originaram medidas 
que hoje integram o rol de best-practices dos manuais de combate à corrupção 
internacionais, como as agências anticorrupção de Cingapura e de Hong Kong, na 
segunda metade do século XX. Finalmente, diferentes combinações desses fatores 
manifestaram-se em um rol relativamente variado de países que desde a década de 
1990 parece ter obtido sucesso ao menos parcial nesse sentido – incluindo nações 
como Botswana, Chile, Coreia do Sul, Costa Rica, Estônia, Geórgia, Japão, Nova 
Zelândia, Ruanda, Taiwan e Uruguai (Mungiu-Pippidi, 2016; Taylor, 2018).

Com as possíveis exceções recentes de Japão e Costa Rica, em nenhum 
outro caso, reformas que dotaram o Poder Judiciário de maior independência 

2  A esses fatores, obviamente, somam-se outros que estão tradicionalmente associados ao de-
créscimo da corrupção no longo prazo, como melhorias nos níveis de educação e de rique-
za, redução de desigualdades sociais e longevidade da democracia (Mungiu-Pippidi, 2016; 
Taylor, 2018).
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parecem ter sido centrais às trajetórias de redução da corrupção. Quando isso se 
manifestou, ademais, geralmente foi em seguimento a outras medidas que colo-
caram o país em rota para reduzir a corrupção, sobretudo relativas ao aumento 
da competitividade eleitoral e à redução da dominância política (cf. Mechkova et 
al., 2019). Mesmo os casos de aumento de punição de atores corruptos tenderam 
a valer-se mais de sanções administrativas do que judiciais, como nos exemplos 
citados acima, das agências anticorrupção independentes de Cingapura e de 
Hong Kong (Manion, 2004; Quah, 2010). 

3 A mesma pergunta, nova abordagem empírica

Dados os resultados acima, parece seguro assumir que não são claras as 
conclusões sobre os efeitos dos níveis de independência do Poder Judiciário 
sobre a corrupção no setor público do ponto de vista empírico. De forma a con-
tribuir para esta agenda de pesquisa, o trabalho realiza um novo e relativamente 
simples teste dessa mesma hipótese. Assim, indaga-se novamente: há associação 
linear negativa e estatisticamente significativa entre os níveis de independência 
do Poder Judiciário, por um lado, e os níveis de corrupção no setor público, por 
outro? A resposta esperada a essa pergunta, de igual forma, é que há uma relação 
linear negativa entre as duas variáveis.

Para fins desta pesquisa, define-se independência do Poder Judiciário a 
partir de Ríos-Figueroa e Staton (2014), para quem o conceito congrega duas 
dimensões: autonomia e influência. Ao passo que a primeira denota a capaci-
dade de magistrados realizarem decisões com base em suas preferências sinceras 
a respeito dos casos apresentados a eles, a segunda diz respeito ao nível de obe-
diência e cumprimento, pelos outros poderes do estado e por agentes privados, às 
decisões judiciais. Em relação à corrupção no setor público, adota-se a definição 
tradicional tanto da literatura como dos organismos internacionais. Trata-se do 
uso indevido (ou abuso) da função pública para benefício privado (Philp, 1997; 
Warren, 2004).

Por fim, sugere-se linearidade quanto à relação esperada entre as variáveis 
por dois motivos. O primeiro deriva-se da revisão de literatura acima: a maio-
ria dos estudos que observou um efeito significativo entre essas duas variáveis 
também o fez a partir de abordagens lineares. Assim, trata-se aparentemente 
da relação mais provável. Em segundo lugar, a noção de linearidade é coerente 
com os pressupostos madisionianos e hamiltonianos nos quais se assenta prati-
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camente toda essa literatura. Sobre o primeiro, a linearidade coaduna-se com a 
ideia de freios e contrapesos: limites à independência à corrupção são, sobretudo, 
exógenos, sendo impostos de fora, e não de dentro. Assim, mesmo juízes exces-
sivamente independentes irão impor constrangimentos aos demais atores – e, 
por consequência, serão constrangidos por eles, gerando-se incentivos para a 
redução de práticas corruptas. Em relação ao último, como o Poder Judiciário é 
por muitos considerado o poder “menos perigoso”, a sua independência nunca 
é completa em relação aos outros poderes, deles sempre dependendo para obter 
recursos, casos, poderes e o cumprimento de decisões, entre outros. 

Definidos os termos do debate, passa-se à abordagem empírica do trabalho. 
Esta inclui, sobretudo, a operacionalização das variáveis utilizadas na pesquisa. 
Estas, por sua vez, estão divididas em três grupos, discutidos abaixo: a variável 
independente, a dependente e as de controle.

Em relação à primeira, adota-se a mensuração dos níveis de independência 
do Poder Judiciário elaborada pelo amplamente citado estudo de Feld e Voigt 
(2003). Abordando 61 países de todos os continentes desde 1960, os autores 
realizaram um expert survey que busca identificar, para além das atribuições cons-
titucionais ou legais formais, a chamada independência de facto do Judiciário a 
partir de sua interação com os outros poderes do Estado ao longo do tempo. 
Trata-se possivelmente do primeiro indicador dessa natureza desenvolvido na 
literatura, o qual, que seja de conhecimento deste autor, não teve testado seu 
efeito em relação aos níveis de corrupção observados nos diferentes países.3 Final-
mente, trata-se de indicador correlacionado de forma relativamente robusta com 
outros indicadores da área, sugerindo que ele captura adequadamente ao menos 
parte da variação do fenômeno que almeja mensurar.4

Sobre a variável dependente, o trabalho adota os índices de percepção de 
corrupção baseados em expert surveys, tanto da Transparency International como 
do World Bank. Embora, como já antecipado acima, haja reconhecidas limitações 
a essa abordagem (e.g., Razafindrakoto e Roubaud, 2009), ele captura grand 

3  No estudo de Feld e Voigt (2003), os autores buscavam identificar o impacto dessa variável 
sobre o crescimento econômico. No estudo de Priks (2011), citado acima, o autor inclui o 
indicador de Feld e Voigt (2003) apenas em sua sensitivity analysis, mas – como frisado acima 
– não parece incluir variáveis de controle suficientes.

4  O índice proposto por Feld e Voigt (2003) exibe coeficientes de correlação de Pearson (r) 
oscilando entre 0.21 e 0.54 com outros indicadores de independência do Poder Judiciário (cf. 
Ríos-Figueroa e Staton 2014).
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corruption de forma mais adequada do que indicadores de vitimização, havendo 
inclusive correlação com indicadores mais robustos de prática de corrupção por 
elites políticas dos diferentes países (Fisman e Miguel, 2007). Ao mesmo tempo, 
indicadores de missing expenditures ou derivados de auditorias (Golden e Picci, 
2005; Olken, 2009), que seja de conhecimento deste autor, não estão disponíveis 
para a comparação entre vários países. Embora eles tendam a ser mais precisos, 
quase sempre se mostram mais afeitos a abordagens subnacionais.

Parcialmente por conta dessa sabida fragilidade dos indicadores, a pesquisa 
adotou o cuidado de trabalhar com dois deles, de forma a verificar se os resultados 
alteravam-se tendo em vista diferentes formas de mensurar a variável dependente.5 
O primeiro é o indicador Corruption Perceptions Index (CPI) da organização não 
governamental alemã Transparency International. Calculado desde 1995 com 
dados para quase 180 países, trata-se seguramente do indicador mais difundido da 
literatura. O segundo é o índice de Control of Corruption (CC) elaborado desde 
2000 pelo World Bank, que hoje abarca ainda mais países. Em ambos os casos, 
tanto CPI como CC estão expressos na ordem de grandeza inversa aos propósitos 
deste trabalho. Isto é, em ambos os casos, valores mais altos nos indicadores deno-
tam menores índices de corrupção no setor público. De forma a adequá-los a essa 
pesquisa, portanto, eles foram invertidos, de tal maneira que valores mais altos nos 
indicadores passem a exprimir maiores níveis de corrupção.

Finalmente, em relação às variáveis, de modo a dotar os modelos estatís-
ticos do controle mínimo de covariantes, foram adotadas duas variáveis de con-
trole. Isto é, uma vez que há razões plausíveis para supor que tanto os níveis de 
independência do Poder Judiciário como os níveis de corrupção sejam afetados 
por outras variáveis, duas delas foram incluídas na pesquisa. A primeira consiste 
em um indicador para “democracia liberal”, tal qual calculado pelo thinktank 
estadunidense Freedom House. Ele captura tanto direitos políticos como civis, 
suprindo a aparente lacuna de Priks (2011). O segundo é um indicador de des-
envolvimento econômico, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, tal qual 
calculado pelo World Bank, dada a sua ampla e persistente associação à corrupção 
e ao nível de independência do Poder Judiciário (Treisman, 2000, 2007). 

Em todos os testes, dada a linearidade esperada da relação entre as variáveis, 
foram utilizados modelos de regressão de mínimos quadrados ordinários. Ainda, 

5  Em que pese o esforço de agregar diferentes indicadores para a variável dependente, esses dois 
indicadores utilizados são altamente correlacionados (r = 0.9).
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as variáveis independente e de controle estão todas lagged em relação à variável 
dependente (antecedendo-lhe em um ano), de modo a minimizar problemas 
relativos à endogeneidade. Por fim, de forma a reduzir a possível influência de 
casos com valores extremos, que enviesaria os resultados, todas as variáveis foram 
normalizadas e padronizadas (oscilando apenas entre 0 e 1), bem como foram 
adotados desvios-padrão robustos à heteroscedasticidade.

4 Resultados

Esta seção descreve os resultados da abordagem empírica adotada. Ele 
procede em três partes. Primeiramente, apresenta o sumário estatístico descri-
tivo. Depois, passa à inspeção gráfica da relação bivariada entre as variáveis inde-
pendente e dependente. Por fim, apresenta os modelos multivariados testados, 
discutindo seus resultados.

A tabela 1, abaixo, sumariza as informações sobre as variáveis analisadas 
na pesquisa. As variáveis exibem o comportamento esperado. A principal limi-
tação da abordagem é a variável independente. Ao passo que as demais variáveis 
possuem informações para quase 200 países, esta as possui para apenas 71. Esse 
indicador também já é relativamente antigo. Ele foi originalmente publicado 
em 2003, de tal forma que os dados de todas as demais variáveis foram buscados 
em anos próximos. Os dados de Feld e Voigt (2003) também são estáticos, não 
cobrindo outros anos. No entanto, trata-se de um dos únicos indicadores exis-
tentes de independência judicial que não se atém a aspectos formais da legislação, 
antes buscando capturar a dimensão de facto desse conceito – i.e., a interação do 
Poder Judiciário com os demais poderes estatais.6

Tabela 1 – Estatística Descritiva, coeficientes padronizados

Variável N Média Desvio 
padrão Mínimo Máximo

Independência do Poder 
Judiciário 61 .5233233  .2792321 0 1

6  Outro indicador é o de Linzer e Staton (2015), que abarca mais países e anos. Optou-se por 
utilizar o indicador de Feld e Voigt (2003), contudo, pela ausência de estudos que mensurem 
o seu impacto sobre a corrupção, antes de se proceder ao emprego de indicadores mais recen-
tes.
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Corrupção, Transparency 
International 179 .6854014 .2575594 0 1

Corrupção, World Bank 186 .557264 .2354117  0 1
Democracia Liberal 191 .5881326 .3317047 0 1
PIB per capita 177 .1254271 .1996019 0 1

Fontes: elaborado pelo autor, a partir de Feld e Voigt (2003), Transparency International (2004), World 
Bank (2003, 2004) e Freedom House (2003). 

Por sua vez, a inspeção gráfica dos dados sugere suporte inicial à hipótese 
examinada. Como se pode ver nos dois gráficos de dispersão abaixo, a relação 
bivariada é negativa em ambos, conforme capturado pela linha de best-fit. Ainda 
que esta não seja uma linha acentuada, a conclusão é corroborada tanto por 
meio dos dados de CPI da Transparency International – cf. item (a) no gráfico 
1– como de CC do World Bank – cf. item (b) no gráfico 1. Os gráficos ainda 
permitem uma conclusão aparentemente saliente: há menor dispersão dos dados 
para os casos com níveis mais baixos de independência do Poder Judiciário. Isso 
sugere haver uma relação mais segura entre níveis muito baixos de independência 
judicial e níveis muito elevados de corrupção. Contudo, parece inexistir essa 
mesma segurança para os casos de níveis mais altos de independência judicial 
e mais reduzidos de corrupção. Em outras palavras, independência judicial e 
corrupção parecem estar relacionadas quando ambas são muito problemáticas, 
mas não conforme o contexto afasta-se disso.
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Gráfico 1 – Independência Judicial e corrupção 
(a) Corrupção mensurada em CPI (b) Corrupção mensurada em CC

Fonte: elaborado pelo autor, a partir de Feld e Voigt (2003), Transparency International (2004) e World 
Bank (2004).

Passando da inspeção gráfica à análise de regressão, o estudo apresenta 
os resultados de seis equações que buscam auferir o impacto dos níveis de inde-
pendência do Judiciário sobre a corrupção. Nas três primeiras (Modelos 1A, 
1B e 1C), a variável dependente foi mensurada a partir do indicador de CPI 
da Transparency International; e, nas três últimas (Modelos 2A, 2B e 2C), a 
variável dependente foi mensurada a partir do indicador de CC do World Bank. 
Os Modelos 1A e 2A são bivariados, expressando os coeficientes ilustrados no 
gráfico 1, acima. Os Modelos 1B e 2B são regressões multivariadas com uma 
variável de controle, o nível de “democracia liberal” dos países estudados. Por fim, 
os Modelos 1C e 2C são também regressões multivariadas, mas com duas variá-
veis de controle. Além da “democracia liberal”, adiciona-se “desenvolvimento 
econômico” às equações. Os resultados desses seis modelos estão apresentados 
na tabela 2, exposta a seguir.
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Tabela 2 – Variável Dependente: Corrupção (2004), erros-padrão robustos 
entre parênteses
Variável  
independente 1A 1B 1C 2A 2B 2C

Indep. Poder 
 Judicário

-0.363** 
(0.118)

-0.180   
(0.109)

0.014 
(0.075)

-0.352** 
(0.102)

-0.199*
(0.092)

-0.022
(0.061)

Democracia  
Liberal – -0.55*** 

(0.123)
-0.157 
(0.091) – -0.496***

(0.102)
-0.167*
(0.073)

Desenv.  
Econômico – – -0.957***

(0.106) – – -0.807***
(0.086)

Constante 0.765*** 
(0.070)

1.075***   
(0.092)

0.876***
(0.063)

0.632***
(0.061)

0.917***
(0.078)

0.743***
(0.053)

F-stat 9.53 16.62 53.41 11.83 19.99 62.87
Prob.> F 0.003 0.0000 0.0000 0.001 0.000 0.000
Adj. r2 0.126 0.346 0.730 0.155 0.392 0.762
N 60 60 59 60 60 59

*** significativo ao nível de 0.001; **significativo ao nível de 0.01; * significativo ao nível de 0.05.

A análise de regressão sugere que as conclusões derivadas da inspeção grá-
fica estavam apenas parcialmente corretas. O efeito da independência do Poder 
Judiciário sobre a corrupção é negativo em quase todos os modelos testados 
– a exceção é o Modelo 1C, em que o coeficiente é positivo. De igual forma, 
os coeficientes atingem os patamares mínimos de significância estatística ape-
nas nas análises bivariadas (Modelos 1A e 2A) e em uma análise multivariada 
(Modelo 2B), que inclui apenas uma variável de controle. Em todos os demais 
casos (Modelos 1B, 1C e 2C), os coeficientes de regressão para a variável relativa 
à independência do Poder Judiciário não atingem os patamares mínimos de 
significância estatística. Isso significa que não parece haver qualquer impacto 
do nível de independência judicial sobre a corrupção, uma vez que tenham-se 
mantido constantes os níveis de democracia liberal e, sobretudo, de desenvolvi-
mento econômico. O incremento significativo do coeficiente de determinação 
ajustado conforme se adicionam mais variáveis a cada modelo sugere a mesma 
conclusão. Com efeito, a capacidade preditiva das equações torna-se maior con-
forme as variáveis de controle são adicionadas. Em resumo, portanto, a análise 
de regressão realizada sugere que não é possível confirmar a hipótese de que os 
níveis de independência do Poder Judiciário impactem os níveis de corrupção, 
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uma vez introduzidas variáveis de controle relativas ao regime político e ao nível 
de desenvolvimento econômico dos países examinados.

Esses achados se coadunam com parte significativa da literatura sobre 
o tema, conforme revisado na segunda seção deste capítulo. Eles demonstram 
mais uma vez a dificuldade de se estabelecer a relação esperada. Por essa via, eles 
reforçam a cautela que se deve ter quando se sugere incrementar a independên-
cia do Poder Judiciário como forma de enfrentar a corrupção no setor público. 
Aparentemente, essa medida não funciona com a frequência esperada nos dife-
rentes contextos. Com isso, não se trata de afirmar que juízes independentes 
são irrelevantes para o controle da corrupção. Ao contrário, o que parece mais 
promissor é analisar quais condições permitem que mudanças institucionais 
dessa natureza surtam os efeitos frequentemente atribuídos a elas. 

5 Discussão e Conclusão

A relação entre independência do Poder Judiciário e corrupção parece 
seguir sendo uma incógnita empírica. Embora o argumento teórico que embasa 
a hipótese seja plausível e amplamente aceito na literatura, os resultados incon-
clusivos deste trabalho somam-se a tantos outros no mesmo sentido, conforme 
já revisado acima. Em vista desse aparente impasse, a única alternativa acade-
micamente honesta é sugerir que se realizem mais pesquisas sobre o tema. À 
guisa de conclusão, esta seção apresenta recomendações a trabalhos futuros que 
busquem examinar as relações entre a independência do Poder Judiciário e a 
corrupção no setor público, as quais podem ser divididas basicamente em dois 
grupos: metodológicas e conceituais.

Iniciando-se pelas recomendações de cunho metodológico, e pensando do 
ponto de vista estritamente quantitativo, possivelmente a sugestão mais óbvia 
é que novas pesquisas sobre o tema adotem outros indicadores para as variáveis 
independente e dependente. Do ponto de vista dos indicadores de independência 
do Poder Judiciário, um exemplo seria aquele recentemente elaborado por Linzer 
e Staton (2015). Em relação à corrupção no setor público, embora os indicadores 
formulados a partir de expert surveys sejam correlacionados com outros indica-
dores (como os de vitimização, por exemplo), seria particularmente interessante 
empregar indicadores mais robustos, como aqueles de missing expenditures (e.g., 
Golden e Picci, 2005; Olken, 2009). A dificuldade em relação ao último, sabi-
damente, é a sua carência de dados comparáveis entre diferentes países. Nesse 
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sentido, abordagens comparativas subnacionais parecem promissoras, desde 
que tomados os devidos cuidados, como aqueles citados acima na revisão dos 
trabalhos de Ferraz e Finan (2011) e de Litschig e Zamboni (2015), por exemplo. 
Finalmente, outra sugestão para os estudos quantitativos seria a incorporação 
de abordagens longitudinais, de tal forma, variações temporais também sejam 
capturadas nas pesquisas.

Ainda do ponto de vista metodológico, é importante conduzir pesquisas 
comparativas qualitativas sistemáticas, analisando as trajetórias de países em 
relação à corrupção com foco específico nos papéis exercidos pelo Poder Judi-
ciário nesse processo. A maioria dos estudos de trajetórias de países que realizaram 
a “transição” dos níveis mais elevados a mais reduzidos de corrupção consiste 
em abordagens do tipo “causas de um efeito” – isto é, esforços que se lançam a 
mapear todos os possíveis determinantes da “melhoria” observada. Como tal, 
esses estudos apresentam ao menos dois tipos de limitações que poderiam ser 
supridos por novos estudos. O primeiro refere-se ao desenho de pesquisa, que 
quase sempre incorre no equívoco de selecionar os casos com valores limitados 
em sua variável dependente. Utilizando apenas casos em que houve “melhoria” 
quanto aos indicadores de corrupção, essas pesquisas apresentam um conhecido 
viés decorrente da seleção de casos (King et al., 1994; Geddes, 2003). Porque 
essas pesquisas limitam sua análise a esses casos, inexiste comparação – e, por 
consequência, controle – com os casos de países em que a trajetória de “melhoria” 
nos indicadores de corrupção não se verificou, ou mesmo com casos que tenham 
apresentado piora em relação a eles. Como resultado, as conclusões alcançadas 
nesses trabalhos são quase sempre limitadas, para não dizer enviesadas. O segundo 
tipo de limitação das conclusões dessas pesquisas diz respeito ao seu foco. Uma 
vez que essas pesquisas indagam essencialmente sobre todos os fatores que teriam 
contribuído para a melhoria dos indicadores de corrupção nos casos examinados, 
quase sempre lhes falta foco específico sobre os papéis que o Poder Judiciário 
teria desempenhado nesse processo. Nesse particular, trata-se de uma questão de 
ênfase. Sugere-se aqui converter essas pesquisas qualitativas menos em amplos 
mapeamentos de todas as causas que simultaneamente teriam gerado as melhorias 
observadas e mais em pesquisas que busquem identificar o impacto específico 
de diferentes níveis de independência do Poder Judiciário sobre as trajetórias de 
melhoria ou não dos níveis de corrupção. 

Do ponto de vista conceitual, por sua vez, a principal sugestão é ampliar o 
foco de uma categoria analítica relativamente estreita, como “independência do 
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Poder Judiciário”, em direção a uma categoria mais ampla, como “accountability 
legal”. Entendida como o processo por meio do qual sanções previstas em lei 
são impostas por agentes estatais a atores que incorreram em ilegalidades, não 
é difícil ver por que esse conceito liga-se ao funcionamento do Poder Judiciário 
(Bovens, 2007; Da Ros, 2019). Como órgão decisório da aplicação de sanções 
civis e criminais, os tribunais são partes fundamentais desse processo. Ao mesmo 
tempo, a accountability legal é um processo intrinsecamente interdependente e 
que, por isso mesmo, envolve diversas instituições. Antes de decidir se pune ou 
não agentes supostamente corruptos, esses agentes devem ser acusados. E quem 
realiza essa tarefa não é o Poder Judiciário, mas um órgão de persecução penal. 
Antes de haver uma acusação, por sua vez, é necessário que seja realizada uma 
investigação, algo que é feito por uma autoridade policial. E, finalmente, para 
que haja investigação, é preciso que os atos corruptos – que são, por definição, 
secretos – sejam desvelados e trazidos à luz do público, algo que frequentemente 
deriva dos esforços de instituições de monitoramento e de controle da admi-
nistração pública em sentido amplo. Todas essas etapas antecedem qualquer 
sancionamento pelo Poder Judiciário. Assim, mais do que pensar estritamente 
no grau de independência da instituição responsável por essa última etapa no 
processo de accountability legal, é fundamental lembrar que o Poder Judiciário 
depende de várias outras instituições para ser efetivo no combate à corrupção. 
Por mais independentes que os magistrados sejam, pouco adiantará se inexis-
tir o mínimo grau de independência nas demais instituições responsáveis pelo 
processo de accountability legal. Dito de outra forma, a independência judi-
cial é possivelmente necessária para reduzir a corrupção no setor público, mas 
é isoladamente ineficaz. Talvez por isso exista parte da literatura que atribua à 
independência dos promotores o impacto significativo na redução da corrupção 
(Ríos-Figueroa, 2006, 2012; Van Aaken et al., 2004; Dandurand, 2007; Van 
Aaken et al., 2008). O mesmo possivelmente é válido para as demais instituições 
que exercem diferentes fases no processo de accountability legal. Como uma 
política pública, esse processo envolve não apenas o nível de independência de 
cada um dos órgãos responsáveis pela execução de suas funções, mas também suas 
capacidades institucionais. Assim, para além de se pensar apenas em variáveis 
relativas à independência dessas instituições, é fundamental pensar nos recursos 
que lançam mão para tanto. Entre outros, estes incluem pessoal, orçamento, 
expertise, motivações intrínsecas e extrínsecas e coordenação interna e externa aos 
órgãos envolvidos. Assim, o foco apenas em independência do Poder Judiciário 
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é sumamente incompleto: há não apenas outras instituições a serem examina-
das, mas também outras dimensões de sua atuação. E, de forma a capturar essa 
literatura, talvez seja mais adequado pensar-se em uma categoria analiticamente 
mais ampla como accountability legal, bem como em seus diversos componentes 
e seus respectivos impactos sobre os níveis de corrupção observados.
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O Ministério Público na América Latina: 

autonomia e discricionariedade

Córa Hagino
Fábio Kerche

1 Introdução

Os Estados possuem um órgão responsável pela ação penal. A missão de 
processar alguém criminalmente não é tarefa deixada aos cuidados dos cida-
dãos. De maneira geral, são os promotores1 os encarregados de levar ao Poder 
Judiciário as matérias penais (Fionda, 1995; Kerche, 2009; Tonry, 2012). Ao 
selecionar e priorizar quais casos irão ser julgados pelos juízes, exercendo o papel 
de gatekeeper do Sistema de Justiça (Aaken et al., 2010) e, em alguns modelos, 
negociar penas com réus,2 os promotores também participam da construção da 
sentença [sentencing] “por meio da decisão das acusações do indiciamento, tipo 
de julgamento e assim por diante” (Fionda, 1995, p. 1). 

A organização desses órgãos, contudo, difere radicalmente entre os países 
(Tonry, 2012, p. 1). Como se dá a seleção de seus integrantes, o tipo de carreira, 
o grau de discricionariedade, a hierarquia, a posição na estrutura do Estado, entre 
outras características, são diferenças identificáveis nas democracias. Nem mesmo 
a denominação do órgão (ver quadro 1) ou o título recebido por seus integrantes 
é igual. Neste capítulo, utilizaremos “promotores” e “Ministério Público” para 
os atores e órgãos encarregados da ação penal por uma questão de conveniência. 

1  Em alguns casos, como na Inglaterra até os anos 1990, a própria Polícia podia se encarregar 
da ação penal (Fionda, 1995). 

2  Nos Estados Unidos, por exemplo, 95% das penas são resultado de negociação (plea bargain) 
entre o promotor e o advogado de defesa (Tonry, 2012). 
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Quadro 1 – Denominação dos Órgãos Responsáveis pela Ação Penal
País Nome
Alemanha Staatsanwaltschaft
Brasil Ministério Público
Canadá Public Prosecution Service
Escócia Procurator Fiscal Service
Espanha Ministerio Fiscal
Estados Unidos/Federal US Attorneys’ Office
Estados Unidos/Distritais District Attorney’s Office
França Ministère Public
Holanda The Dutch Openbar Ministerie
Inglaterra Crown Prosecution Service
Itália Pubblico Ministero
Portugal Ministério Público

Fonte: Kerche, 2009.

Essa grande diversidade de desenhos e particularidades institucionais não 
impede que algumas classificações sejam possíveis. Esse esforço foi feito, por 
exemplo, por Aaken et al. (2010), mas com resultados questionáveis. Para se ter 
uma ideia, segundo o levantamento desses autores, os US Attorneys norte-ame-
ricanos são muito mais independentes de facto do que os promotores brasileiros. 
Para mostrarmos o quão equivocada é essa observação, basta lembrarmos que 
Donald Trump, ao assumir a presidência dos Estados Unidos, demitiu 46 pro-
motores federais (Público, 2019), o que revela a subordinação dos promotores 
com a chefia do Executivo. 

Por outro lado, do ponto de vista da democracia e da análise política, 
entendemos que a mais produtiva análise é aquela que agrupa os modelos basea-
dos nos critérios de accountability e discricionariedade e que se insere no debate 
sobre atores não eleitos, como a burocracia e a democracia (Kerche, 2009, 2018).

Pelo critério da accountability, o que se procura entre a diversidade de 
Ministérios Públicos é observar para qual ator externo ao órgão os promotores 
prestam contas de seus atos e escolhas e a quem respondem, podendo ser punidos 
ou premiados por sua atuação. Por esse critério, portanto, a ligação formal (de 
jure) do órgão num determinado Poder de Estado não demonstra (de facto) para 
quem o promotor efetivamente presta contas. Ou seja, um Ministério Público 
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constar na legislação como membro do Poder Judiciário ou independente, por 
exemplo, não significa que o governo não detém instrumentos institucionais 
para estimular certos comportamentos desejados pelo Poder Executivo. 

Para que a accountability seja efetivamente uma ferramenta democrática, 
esse ator externo que pesa nas decisões e nas escolhas tomadas pelos promotores 
deve ser alguém ou um órgão ou Poder com independência e sem laços orga-
nizacionais com aquele que é fiscalizado. Assim, o acompanhamento feito por 
corregedores, por exemplo, embora importante para o funcionamento de um 
órgão estatal e para a criação de uma política institucional, é o tipo de accoun-
tability menos relevante para a análise política quando se tem como referência 
o debate em torno da democracia. Portanto, mesmo existindo diferentes tipos 
de accountability (Bovens et al., 2014), ainda é possível e relevante reuni-los em 
dois grandes grupos: vertical e horizontal (O’Donnell, 1998).

A accountability vertical é aquela exercida pelos eleitores nas eleições que, 
de forma regular e direta, punem ou premiam os políticos por suas escolhas 
e ações. Isso serve de incentivo para que os políticos, que continuarão dispu-
tando eleições pessoalmente ou por meio de seus partidos, não percam de vista 
os interesses de seus eleitores quando tomarem suas decisões, optarem por certas 
políticas públicas e orientarem a burocracia pública. 

A accountability horizontal, por sua vez, é aquela exercida por órgãos e 
atores estatais em relação a outros órgãos e atores na estrutura do Estado. Elas 
podem ser categorizadas em dois grandes tipos: a exercida pelo Poder Judiciário 
e a exercida por políticos e por agências estatais. 

Baseadas nessa tipologia, existem quatro combinações possíveis, em ordem 
decrescente, que serão distribuídas no eixo da accountability da figura 1: i) um 
ator/órgão ser accountable verticalmente e horizontalmente; ii) um ator/órgão 
ser accountable horizontalmente por outros órgãos e pelo Judiciário; iii) um ator/
órgão ser accountable pelo Judiciário; e iv) um ator/órgão não ser accountable 
(Kerche, 2018).

A outra variável é a discricionariedade. Atores estatais detêm graus diversos 
sobre o que podem deliberar e qual o grau de liberdade para fazê-lo. Portanto, dis-
cricionariedade envolve um “espaço para escolhas legais garantido formalmente” 
(Lotta e Santiago, 2018, p. 23) ou “algum grau de arbitrariedade [...] dentro dos 
limites legais de sua atuação” (Lotta e Santiago, 2018, p. 24). 

Um político pode decidir de forma livre sobre uma gama expressiva de 
assuntos, escolhendo, segundo seus próprios critérios, qual a política que deve 
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ser adotada. Um burocrata de “nível de rua” atua em um campo mais restrito de 
assuntos e tem liberdade menor para decidir algo que já não esteja previsto na 
descrição de suas funções. Essa maior ou menor discricionariedade é representada 
no eixo correspondente da figura 1.

Tendo essas duas variáveis como referência, pode-se dizer que existem três 
grandes modelos de Ministério Público encontrados nas democracias, embora 
com variações do grau de accountability e de discricionariedade entre países de 
um mesmo modelo. O detalhamento desses modelos e suas diferenças entre as 
democracias consolidadas e o Brasil são os pontos que apresentaremos na parte 
seguinte deste capítulo.

Representação Gráfica 1 – Discricionariedade e Autonomia

Fonte: Kerche, 2018.
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2 O Modelo Burocrático

O modelo mais comum de um órgão encarregado da ação penal, pelo 
menos entre as democracias mais consolidadas, é o burocrático. Nos países que 
o adotam, os promotores são accountable ao governo, por meio da ligação com 
o ministro da Justiça,3 e apresentam os casos ao Poder Judiciário, que pode con-
cordar ou discordar da proposta do Ministério Público. 

Em relação à discricionariedade, há uma maior ou menor liberdade para 
os promotores tomarem decisões sobre casos específicos, mas, em geral, devem 
observar as orientações da chefia e responder aos seus superiores hierárquicos 
por suas escolhas. A vantagem desse modelo é que os promotores são accountable 
e observam as prioridades do Ministério da Justiça e do governo, respondendo, 
ao menos indiretamente, aos cidadãos. A desvantagem, contudo, é que, quando 
um acusado é membro do próprio governo, o promotor terá menos autonomia 
para agir.

O que se observa aqui não é apenas a ligação formal do órgão com um 
Poder de Estado. Diversos Ministérios Públicos do modelo burocrático são, 
segundo a legislação, parte do Poder Judiciário. Na prática, contudo, por meio 
de alguns instrumentos institucionais, o governo pode estimular ou coibir com-
portamentos e escolhas dos promotores. Ou seja, há uma ligação de facto, mas 
nem sempre de jure, com o Poder Executivo no modelo burocrático. 

Na França, por exemplo, embora o Ministério Público forme com o Poder 
Judiciário um corpo único, o promotor é aquele que, ao apresentar um caso con-
creto ao juiz, leva em conta as determinações gerais do governo. Agindo assim, 
o promotor limita a “ação do juiz”, aplicando orientações do “poder político” 
(Terquem, 1998, p. 31), regulamentando as atividades do Judiciário pelo Poder 
Executivo (Nicod, 1994). 

O ministro da Justiça pode dar instruções sobre casos específicos e, embora 
o promotor tenha a “liberdade da palavra”, sua carreira pode ser prejudicada caso 
não observe as recomendações, já que as promoções são decididas pelo Conselho 
Superior da Magistratura controlado pelo Executivo. A accountability democrá-

3  “Na Tailândia, entretanto, o Departamento da Promotoria do Ministério do Interior tor-
nou-se independente do procurador geral (attorney general) em 1991. Agora está diretamen-
te abaixo do primeiro ministro” (Worrall, 2008, p. 15).
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tica se dá quando “O governo faz as escolhas individuais e coletivas e assume a 
responsabilidade frente ao Parlamento e à Nação” (Lyon-Caen, 1994, p. 58). 

O caso Holandês é outro exemplo de um Ministério Público que, embora 
ligado de jure ao Judiciário, mantém ligações com o governo. O ministro da Jus-
tiça indica os cinco procuradores-gerais, que organizam e publicam orientações 
genéricas sobre o tipo de atuação que os demais promotores deveriam seguir. De 
maneira geral, os promotores orientam-se por essas diretrizes, embora gozem de 
um razoável grau de discricionariedade, tendo liberdade para decidir não levar 
alguns casos para o Poder Judiciário. Após 1990, uma decisão da Alta Corte do 
país determinou que as orientações formuladas pelo

conselho oficial accountable pelo público (como os cinco procuradores-gerais ou 
o Ministério da Justiça), tenham o status de lei. Determinou também que um juiz 
deve, dessa forma, examinar as atividades do promotor, em cada caso, para avaliar 
a compatibilidade com aquelas diretrizes. Esse controle sobre o uso do poder de 
arbítrio do promotor tem como objetivo evitar abusos aos direitos processuais do 
acusado e assegurar que a lei seja aplicada de forma justa e com equidade (Fionda, 
1995, p. 126).

A Espanha também possui um órgão responsável pela ação penal que, 
mesmo formalmente ligada ao Poder Judiciário, é accountable de facto pelo 
governo do país. O chefe do Ministério Público é o fiscal general del Estado, que 
pode dar instruções gerais e ordens específicas sobre qualquer assunto tratado 
pelos demais promotores. Sua indicação é proposta pelo governo, sendo também 
ouvido o Conselho Geral do Poder Judiciário, e é nomeado pelo rei. A exigência 
é que seja um jurista com reconhecido prestígio e com mais de quinze anos de 
exercício da profissão de advogado. 

A demissão pode ocorrer pelo mesmo processo, revelando que o governo 
tem ascendência sobre o Ministério Público, que é uma organização hierárquica, 
principalmente por meio do fiscal general. O ministro da Justiça, ou o próprio 
chefe do governo diretamente (Segado, 1992), pode dar orientações ao chefe do 
Ministério Público da Espanha, e este, aos promotores subordinados. 

Mesmo com essa accountability do governo por meio da hierarquia, a dis-
cricionariedade é relativamente menor graças à previsão do princípio da obri-
gatoriedade. “Sob esse princípio, é obrigatória a instauração de processo para 
todos os delitos sobre os quais existam evidência de culpa do acusado, e o critério 
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de interesse público é irrelevante na tomada de decisão do promotor” (Fionda, 
1995, p. 9).4

Na Alemanha, os promotores obedecem a uma estrutura hierarquizada, 
tendo como chefe o ministro da Justiça federal ou do respectivo länder, para o 
caso de promotores estaduais, mesmo a legislação prevendo o Ministério Público 
como integrante do Poder Judiciário. Essa hierarquia aproxima o órgão do 
governo. Ainda que regidos pelo princípio da obrigatoriedade,

tem operado no processo alemão o princípio de oportunidade, permitindo ao pro-
motor solicitar o arquivamento certamente contemplado previamente na legislação 
processual (daí é que se fala em discricionariedade regrada) tais como mínima lesão 
social, reparação à vítima, reinserção do indiciado, etc. (Paes, 2003, p. 102). 

Além disso, como os promotores controlam as investigações criminais 
(Worrall, 2008), há espaço para interferências, como atesta o depoimento de 
um promotor alemão: “Se o superior lhe diz para terminar ou continuar um 
inquérito, não se pode nunca, ou melhor, pode-se raramente descobrir, se haveria 
razões de fato, razões pessoais ou razões de pura política para a instrução dada” 
(Walter-Freise, 1994, p. 99). 

Na Inglaterra, a ligação do governo com o Ministério Público é de jure e 
de facto. O Crown Prosecution Service “como um todo é accountable pelo Par-
lamento por meio do Attorney-General; e este responde à Câmara Baixa pela 
condução geral da política de promoção da ação penal” (Fionda, 1995, p. 60). Os 
promotores ingleses podem decidir se um caso merece ser levado aos tribunais 
baseados na suficiência de provas e no interesse público, o que permite um alto 
grau de discricionariedade. Assim, há espaço para que a decisão seja influenciada, 
“inevitavelmente, dos valores pessoais do promotor sobre o próprio processo” 
(Baldwin, 1997, p. 5).

O Canadá é outro país que adota um Ministério Público ligado ao governo 
e accountable pelos políticos. Isso é feito por meio de uma estrutura hierárquica 
que tem como chefe o ministro da Justiça na esfera federal e seus assemelhados nas 
províncias. O Attorney General pode, inclusive, retirar as acusações feitas pelos 

4  “Embora esta distinção conceitual [dos dois princípios] seja inequívoca, empiricamente, 
pode-se observar que promotores, em quase todo lugar, gozam de algum grau de discriciona-
riedade explícita nas suas decisões de indiciar (ou não indiciar)” (Aaken et al., 2010, p. 217).
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promotores federais mesmo quando estas já tenham sido apresentadas ao Poder 
Judiciário. Os promotores detêm um razoável grau de discricionariedade, baseado 
nos mesmos critérios ingleses da suficiência de provas e do interesse público.

Na Escócia, o órgão responsável pela condução da ação penal e pela coorde-
nação da polícia nas investigações dos casos mais graves é ligado ao governo. É por 
meio de orientações sobre como os promotores devem conduzir-se em relação a 
crimes específicos e a orientações de cunho geral feitas pelo Lord Advocate e pelo 
Solicitor General, membros do Scottish Law Officer, indicados pelo Parlamento, 
que se busca determinar uma linha de atuação coerente para os promotores. Por 
meio de relatórios, há um acompanhamento geral das diversas regiões. Embora 
não haja fiscalização sobre casos em particular, a não ser que solicitada por algum 
cidadão, é por meio desses números que a cúpula da instituição pode detectar 
erros ou desvios de função do promotor (Fionda, 1995).

O grau de discricionariedade dos promotores escoceses é significativo e 
também baseado nos princípios da existência das provas e do interesse público. 
Nenhum crime, a princípio, é obrigatoriamente processável. O promotor pode 
decidir por penas alternativas (como multa ou reparação dos danos, por exemplo) 
sem precisar da homologação do Poder Judiciário, e somente o Lord Advocate 
pode obrigar o promotor a apresentar um caso ao Judiciário. 

Portugal é um dos países onde está presente a dicotomia da independência 
de jure e de facto. Se o critério fosse apenas a legislação portuguesa, o Ministério 
Público seria classificado como mais um exemplo do modelo independente, 
juntamente com o Brasil e a Itália. Isso porque há a previsão de autonomia em 
relação aos demais órgãos, inclusive à magistratura judicial. No entanto, o Minis-
tério Público de Portugal encontra-se mais próximo do modelo burocrático por 
causa de sua estrutura hierarquizada. 

Os promotores devem obedecer às diretivas e ordens do procurador-geral 
da República sob pena de punição. E é o procurador-geral o único magistrado 
do Ministério Público do país sujeito à designação pelo poder político. Desse 
modo, assenta na dupla confiança do presidente da República e do Governo, 
sendo a nomeação e a exoneração feitas pelo chefe de Estado sob proposta do 
primeiro-ministro. 

A escolha do procurador-geral da República não está vinculada a qualquer 
área de recrutamento ou exige especiais requisitos de formação. Por outro lado, 
o acesso a posições superiores na estrutura do Ministério Público português 
faz-se por promoção, que ocorre mediante os critérios de antiguidade e mérito. 
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Mesmo nos casos de promoção por antiguidade, o mérito também é verificado, 
somente sendo promovido o promotor avaliado com grau, no mínimo, bom, o 
que não garante proteção em relação a ingerências superiores. 

Quanto à discricionariedade, Portugal adota o princípio da legalidade 
como regra geral, mas, no arquivamento em caso de dispensa de pena, na sus-
pensão provisória do processo, no processo sumaríssimo e na mediação penal, 
prevalece o princípio da oportunidade. A medição penal possibilitou, desde 2007, 
que o Ministério Público português negocie as penas dos acusados nos crimes 
considerados menos graves5 no ordenamento jurídico.

Nos Estados Unidos, em nível federal, os promotores com alto grau de 
discricionariedade são indicados pelo presidente, com aprovação do Senado 
federal, para um mandato de quatro anos, podendo ser demitidos pela exclusiva 
decisão do chefe do Executivo. Em 2017, como já mencionamos, o presidente 
Donald Trump demitiu 46 dos 94 U.S. Attorneys de uma única vez. Os cargos, 
portanto, são de confiança do presidente, sendo que os seus ocupantes geralmente 
são ligados ao partido político que ocupa a chefia do governo e “com algum grau 
de lealdade e de conexão ideológica com o presidente” (Worrall, 2008, p. 4). 

A escolha dos promotores federais mescla características técnicas e polí-
ticas, sendo eles os responsáveis pela aplicação das determinações federais nos 
94 distritos espalhados por todo o território norte-americano. A accountability 
aqui é realizada pelo governo de forma clara e direta. 

O promotor não detém a exclusividade das ações em seu distrito, já que 
o monopólio é do governo e não do integrante individualmente. O ministro da 
Justiça, o attorney general, pode indicar outro advogado do Departamento de 
Justiça para casos mais complexos e que exijam especialização. Ações de anti-
truste, casos de direitos civis, imigração e naturalização, desacato ao Congresso 
etc. podem sofrer a interferência do Departamento de Justiça. 

O Departamento estabeleceu seus poderes formais de supervisão de três maneiras: 
ao criar políticas e regras gerais de procedimento; pela supervisão direta, a partir de 
Washington, sobre o encaminhamento de casos específicos; e até mesmo assumin-
do casos específicos (Eisenstein, 1968, IV-19).

5  São os crimes contra as pessoas ou crimes contra o patrimônio que dependem apenas de queixa. 
Mesmo nessas hipóteses, estão excluídos os crimes com pena de prisão superior a cinco anos, 
que se trate de processo por crime contra a liberdade ou autodeterminação sexual, crimes de 
peculato, corrupção ou tráfico de influência, ou quando o ofendido for menor de 16 anos.
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3 O Modelo Eleitoral

O modelo eleitoral é o menos comum nas democracias. Os Estados Uni-
dos, em nível estadual6 e, principalmente, nos condados, escolhem seus promo-
tores por meio de eleições regulares, em um processo semelhante à disputa de 
qualquer outro cargo público, sofrendo os mesmos incentivos e restrições de 
outros políticos.7 Assim como o modelo burocrático, os promotores locais dos 
Estados Unidos são accountable por atores externos, e não somente pelo Poder 
Judiciário, como no modelo independente. 

Dos 50 estados norte-americanos, 45 escolhem por meio do voto dos 
cidadãos os District Attorneys, atores que exercem “um peculiar poder híbrido, 
político e quase judicial” (Jacoby, 1980, p. 15). Ou, dito de outra forma, os pro-
motores locais norte-americanos “têm um pé lá e outro cá na linha que separa 
tribunais da política”8 (Worrall, 2008, p. 4).

A accountability vertical e direta assegura aos promotores o maior grau de 
discricionariedade e de autonomia para atuar independentemente da participação 
de um juiz. Ou seja, o modelo observa uma norma prescritiva da democracia: 
quanto maior a discricionariedade, maior a accountability. Essa busca pelo voto 
dos cidadãos estimula que os “promotores americanos, algumas vezes de forma 
aberta e sem constrangimento, levem em conta as reações da mídia, a opinião 
pública e razões políticas quando decidem que casos irão dar prosseguimento e 
como lidarão com eles” (Tonry, 2012, p. 02). 

Em anos eleitorais, segundo pesquisas realizadas em diversos estados, esses 
promotores são mais punitivos, apresentam mais casos ao júri e dão preferência 
para os processos de maior repercussão do que nos anos sem eleições (Tonry, 
2012). Se o modelo tem a vantagem da accountability direta por parte dos cida-
dãos, por outro lado, a utilização de critérios não judiciais é estimulada pela 
lógica da disputa eleitoral. 

6  “Procuradores-gerais estaduais (State attorneys general), embora não sejam considerados pro-
motores no sentido tradicional, também são servidores eleitos” (Worrall, 2008, p. 4). 

7  Segundo Worrall (2008), alguns países do leste europeu começaram a abandonar o modelo 
eleitoral pelo modelo que chamamos aqui de burocrático. Mas não há detalhes de que países 
seriam esses. 

8  “They straddle a line that separates courts from politics”, no original.
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4 O Modelo Independente

Outro modelo é o independente. Assim podem ser classificados os Minis-
térios Públicos do Brasil e da Itália a partir de suas constituições nascidas após os 
respectivos regimes autoritários. Nesse modelo, os promotores são pouco accoun-
table porque o desenho institucional assegura altas doses de autonomia em relação 
aos políticos, ao governo, ao parlamento, outros órgãos estatais e aos cidadãos. 

No caso italiano, nem o Judiciário pode ser considerado um Poder externo 
ao Ministério Público, já que promotores e juízes fazem parte da mesma carreira9 
e são regulados pelo mesmo Conselho. Em ambos os países, mesmo as ingerên-
cias internas aos órgãos são dificultadas, já que a carreira de seus integrantes é 
relativamente protegida de processos hierárquicos.

Os Ministérios Públicos italiano e brasileiro foram desenhados, em um 
primeiro momento, para que os autônomos promotores tivessem pouca discri-
cionariedade e baixa accountability, combinação menos estranha aos sistemas 
democráticos. No entanto, os integrantes de ambos os órgãos são – de facto e de 
jure, mais recentemente – atores discricionários. 

Na Itália, o novo Código Penal, aprovado em 1998, fez mudanças impor-
tantes e aumentou a discricionariedade desses promotores pouco accountable. 
Por um lado, reforçou o papel de coordenação da Polícia pelos magistrados, que 
passam a poder “escolher, caso a caso e de acordo com suas inclinações pessoais, 
se devem ou não exercer, integral ou substancialmente, funções de polícia; e 
podem também decidir, caso a caso, o escopo e os meios da investigação (e, com 
isso, o destino final do caso)” (Federico, 1997, p. 8). 

Por outro, passaram a adotar o “princípio de oportunidade”, utilizado nos 
Estados Unidos e em outros países europeus, em que o promotor pode decidir 
os casos que devem ser julgados por um juiz a partir de critérios como “interesse 
público” (Fionda, 1995), ou seja, a decisão sobre seguir adiante com um caso 
cabe ao promotor. 

No Brasil, o Ministério Público, após decisão do Supremo Tribunal Federal 
em 2015, recebe a autorização para conduzir investigações criminais, rompendo o 

9  “No Ministério Público da Itália, promotores e juízes, além de fazerem parte do mesmo Po-
der de Estado, frequentam a mesma escola de formação e exercem funções cambiáveis, sendo 
ambas consideradas funções da magistratura. Quando exerce o papel de juiz, o integrante 
do Judiciário é um ‘magistrado judicante’; quando exerce o papel de promotor, ‘magistrado 
requerente’” (Kerche, 2009, p. 92). 
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monopólio da Polícia previsto na Constituição. Além disso, uma nova legislação 
assegurou aos promotores negociarem penas com acusados (plea bargain). Essas 
duas medidas asseguraram uma maior discricionariedade ao independente Minis-
tério Público no Brasil, abandonando parcialmente o princípio da obrigatoriedade 
e permitindo que promotores escolham quem e quando investigar, além de decidir 
penas de forma autônoma do Poder Judiciário (Kerche e Marona, 2018). 

Como todos os desenhos institucionais, independência combinada com 
discricionariedade apresenta vantagens e desvantagens. Se, por um lado, os pro-
motores são mais livres para processar políticos em casos de corrupção, por outro, 
a possibilidade de responsabilização dos próprios promotores para além do Poder 
Judiciário é bastante dificultada com barreiras quase intransponíveis. O modelo, 
incomum para democracias, baseia-se mais no “acaso” do que em regras e incen-
tivos institucionais. Ao cidadão restam poucas alternativas além de torcer para 
que os objetivos dos promotores coincidam com os seus.

5 O Ministério Público na América Latina

Com exceção do Brasil, há poucos estudos sobre os Ministérios Públicos nos 
demais países da América Latina.10 Se, em relação às democracias consolidadas da 
Europa e da América do Norte, é possível ir além das regras de jure, graças a pes-
quisadores das áreas das Ciências Sociais e do Direito, em nossa região, é arriscado 
identificar os procedimentos de facto justamente porque faltam fontes secundárias. 

Mesmo sabendo que há necessidade de estudar instituições jurídicas de 
jure em relação com a realidade política (Pozas-Loyo e Ríos-Figueroa, 2010), 
usaremos as variáveis da independência e discricionariedade para classificar alguns 
Ministérios Públicos da América Latina. A análise basear-se-á exclusivamente na 
legislação dos países, sem a observação dos demais procedimentos e práticas que 
também são parte da institucionalidade em que os promotores atuam.

Assim como nos países estudados na seção anterior, há variações nos ter-
mos usados para designar os órgãos responsáveis pela ação penal e também dos 

10  A possibilidade de estudar os países latino-americanos e suas instituições jurídicas é ressal-
tada por Pozas-Loyo e Ríos-Figueroa (2010), que destacam que os países da América Latina 
compartilham de um patrimônio jurídico comum, cultura política, civil law e regime presi-
dencialista, mas, ao mesmo tempo, mantêm importantes variações nas instituições judiciais, 
bem como outras condições políticas e econômicas.
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seus superiores na América Latina (quadro 2). Em relação aos demais integrantes, 
todos são chamados de fiscales.

Quadro 2 – Nomenclatura do Ministério Público e seus respectivos Chefes 
País Ministério Público Chefes do Ministério Público
Argentina Ministerio Publico Fiscal Procurador General de la Nación
Chile Fiscalía Nacional Fiscal Nacional
Paraguai Fiscalía General del Estado Fiscal General del Estado
Peru Ministerio Público Fiscal de la Nación

Uruguai Ministerio Público y Fiscal Fiscal de Corte y Procurador General de 
la Nación

Fonte: Legislação. Organizado pelos autores.

Além das distinções de nomenclatura, os Ministérios Públicos latino-ame-
ricanos apresentam outras diferenciações. O da Argentina divide-se em Minis-
tério Público de Defesa (semelhante a uma Defensoria Pública) e de Acusação. 
As unidades federadas contam com seus próprios Ministérios Públicos e seus 
membros podem realizar investigação, desde que delegadas por juízes. O Minis-
tério Público chileno tem um fiscal nacional e fiscais regionais que não precisam 
ser integrantes do órgão e exclusividade na investigação criminal, não atuando 
em tutelas coletivas. 

O Paraguai, por sua vez, por ser um Estado unitário, possui um único 
Ministério Público, e não há o princípio do promotor natural: é o procurador-ge-
ral que distribui os casos entre os integrantes do órgão sob sua responsabilidade. 
Há a previsão de jure de atuação do órgão para além da esfera penal na defesa de 
bens ou interesses coletivos, embora, em matérias cíveis, esta seja modesta11. Na 
esfera penal, o Ministério Público detém a direção da investigação, comandando 
a polícia judicial. 

A República do Peru também possui um Estado unitário, havendo somente 
um Ministério Público. Com o novo Código de Processo Civil peruano, o papel 
de investigador e de acusador do órgão foi reconhecido. Por fim, o Uruguai, assim 
como o Peru, possui um único Ministério Público e atua em interesses difusos 

11  “Cerca de 90% dos órgãos do Ministério Público paraguaio atuam exclusivamente em fun-
ções penais, inexistindo atuação na tutela coletiva e no âmbito cível. A atuação se restringe à 
fiscal de lei” (Donini, 2014, p. 167).
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e não exclusivamente na área penal. Em 2017, o processo penal uruguaio, até 
então inquisitorial, foi alterado para o modelo acusatorial. A investigação crimi-
nal passou a ser exclusiva dos promotores (Aras, 2014; Donini, 2014, Arruda, 
2015; Lima, 2014; Freitas, 2014).

A localização institucional do Ministério Público – dentro do Judiciário 
ou do Executivo, ou como um órgão autônomo – diz algo sobre o órgão e seus 
integrantes. Desde os fins dos anos de 1970 e início dos anos 1980, a América 
Latina apresenta grande redução do número de Ministérios Públicos ligados ao 
Poder Executivo (Pozas-Loyo e Ríos-Figueroa, 2010).

Baseados exclusivamente nas respectivas Constituições, o que é um 
método relativamente precário em termos da análise política, o modelo mais 
comum na América Latina é o Ministério Público Independente. As respec-
tivas legislações posicionam os órgãos encarregados da ação penal como for-
malmente autônomos dos demais Poderes estatais, embora isso não signifique 
necessariamente que não haja relações de hierarquia e accountability. Esta é 
a opção seguida por expressiva parte dos países latino-americanos: além do 
caso brasileiro, também temos Argentina, Bolívia, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Peru e Chile (Duce, 2001).

No caso da Colômbia e do Paraguai, o órgão está inserido na estrutura do 
Judiciário. Como não localizamos fontes secundárias, não sabemos exatamente 
o que isso significa. Como vimos, países que preveem seus Ministérios Públicos 
no Poder Judiciário podem, na prática, enquadrar-se no modelo burocrático, 
como no Canadá e França, ou no modelo independente, como no caso italiano. 
O Ministério Público do Uruguai, por sua vez, é o único expressamente buro-
crático, previsto como um órgão ligado ao Executivo, mais especificamente ao 
Ministério da Educação e Cultura. 

Como se percebe no quadro 3, exceto no caso uruguaio, todos os países 
pesquisados (Argentina, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai) regulamentam o 
Ministério Público em sua Constituição. Uma agenda de pesquisa é identi-
ficar se houve influência do modelo adotado no Brasil após a Constituição 
de 1988, já que todas essas democracias fizeram suas Constituições após 
essa data, e sua maioria também optou, ao menos formalmente, pelo modelo 
independente.
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Quadro 3 – Autonomia de jure do Ministério Público na América Latina

Países Indepen-
dente Judiciário Executivo Legislativo Previsão na Constituição

Argentina X X* X* Sim, art. 120 da Const. 94

Chile X Sim, art. 83 da Const. 97
Paraguai X Sim, art. 266 da Const. 92
Peru X Sim, art. 158 da Const. 93
Uruguai X Não12

*No caso do Ministério Público das províncias.
Fonte: Legislação. Organizado pelos autores.12

Mesmo que os países latino-americanos possuam um Ministério Público 
independente ou dentro da estrutura do Judiciário, há distintas gradações. O 
Ministério Público paraguaio encontra-se expressamente dentro da estrutura do 
Judiciário, ao passo que o Ministério Público do Chile, apesar de formalmente 
independente, aproxima-se da estrutura do Judiciário, com forte influência da 
Suprema Corte na escolha e na destituição do procurador-geral, mas com menor 
participação do Executivo. No órgão da Argentina, a independência de jure se 
dá somente em nível federal, enquanto cada província integra os promotores na 
estrutura do Judiciário ou do Executivo.

Ainda restritos pela legislação, é possível observar alguns indicadores que 
apontam para uma efetiva independência do Ministério Público na ingerência 
do governo ou de políticos. Um deles é a forma como se dá a indicação, se há 
previsão de mandato e o quão complexo é a destituição dos chefes dos órgãos, 
correspondente ao procurador-geral brasileiro. De maneira geral, a legislação 
cria regras que protegem os chefes dos Ministérios Públicos da Argentina, 
Chile, Paraguai, Peru e Uruguai. Essas regras institucionais são apresentadas 
no quadro 4. 

12  Não há normas constitucionais que estruturem o Ministério Público do Uruguai, sendo este 
regulado por lei ordinária. No entanto, a Constituição se refere ao Ministério Público na 
nomeação do cargo de fiscal de corte (art. 168, III) (Freitas, 2015).
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Quadro 4 – Indicação e destituição do Procurador-Geral da República (PGR) 
na América Latina

Países Indicação PGR Mandato Destituição PGR

Argentina

O PGR é escolhido pelo 
presidente e submetido à 
aprovação do Senado por 
2/3. 

O cargo é vitalício.

O PGR pode sofrer 
impeachment pelo 
presidente e membros da 
Corte Suprema por mau 
desempenho, delito no 
exercício de suas funções 
ou por crimes comuns. O 
Senado decide.

Chile

O PGR é nomeado pelo 
Presidente da República 
por meio de lista quín-
tupla feita pela Corte 
Suprema. O PGR é chan-
celado por dois terços do 
Senado. 

O mandato do PGR é 
de oito anos, não sendo 
permitida a recondução.

O PGR pode ser des-
tituído por decisão da 
Corte Suprema, em caso 
de incapacidade, mau 
comportamento ou 
negligência manifesta no 
exercício de suas funções. 

Paraguai

O PGR é nomeado pelo 
Presidente com anuência 
do Senado por meio de 
lista tríplice elaborada 
pelo Conselho da Magis-
tratura.

O cargo tem a duração de  
cinco anos, e o PGR pode 
ser reeleito.

O PGR é removido pelo 
Presidente da República.

Peru
O PGR é escolhido pela 
Junta de Procuradores 
Supremos. 

O cargo dura três anos e é 
prorrogável para reeleição, 
apenas para dois anos 
adicionais.

Cabe ao Supremo 
Tribunal decidir sobre a 
cassação do PGR.

Uruguai

O PGR deverá ser sub-
metido à aprovação de 
três quintos do Senado e 
nomeado pelo Presidente 
da República. 

O mandato é de dez anos, 
sem recondução.

O PGR pode ser desti-
tuído pelo presidente que 
irá submeter ao senado 
a aprovação da decisão. 
A decisão presidencial 
deverá ocorrer em razão 
de negligência do chefe 
do MP.

Fonte: Legislação. Organizado pelos autores.

Os modelos de indicação, mandato e destituição da Argentina, Chile e Peru, 
aqueles que podem ser considerados oficialmente independentes, indicam um alto 
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grau de insulamento dos respectivos procuradores-gerais. Todos têm mandato, 
sendo que o argentino é vitalício. A indicação do procurador-geral na Argentina 
passa pelo Executivo e pelo Legislativo, e a possibilidade de afastamento por meio 
de impeachment exige que ao menos mais de um Poder participe do processo.13

No caso chileno, a indicação é feita com a participação dos três Poderes 
e a destituição é autorizada pela Corte Suprema, mas baseada em critérios defi-
nidos, embora sejam relativamente vagos como “mau comportamento”. No 
Peru, o procurador-geral é escolhido pela Junta de Procuradores, e a destituição 
cabe ao Poder Judiciário. Na Constituição de 1979, anterior à atualmente em 
vigor, promulgada em 1993, a escolha para um mandato de dois anos também 
era feita pelo presidente da República com a aprovação do Senado. Com a nova 
Constituição, o mandato do procurador-geral da república do Peru aumentou 
para três anos e passou a ser prorrogável por mais dois mandatos.

O Ministério Público paraguaio, formalmente ligado ao Poder Judiciário, 
na verdade, parece manter laços expressivos com o governo, o que sugere um 
modelo mais próximo do burocrático. O procurador-geral é escolhido pelo pre-
sidente entre nomes apresentados por uma lista tríplice apresentada pelo Con-
selho da Magistratura, seguida pela anuência do Senado. Com a possibilidade 
de reeleição e a destituição sendo uma atribuição do chefe do Executivo,14 pela 
lógica do modelo, haveria incentivos institucionais para um alinhamento do 
procurador-geral com o governo. 

No Uruguai, formalmente, um exemplo do modelo burocrático, o procu-
rador-geral é nomeado pelo presidente e precisa da aprovação de uma maioria 
qualificada no Senado.15 O chefe do Executivo pode abreviar o mandato de 10 
anos, desde que passe pelo Senado, em razão de negligência. Ou seja, salvo melhor 
entendimento, o chefe do Ministério Público uruguaio é bastante protegido de 
ingerências do governo, embora formalmente seja um órgão do Executivo.

13  Além do presidente e dos membros da Corte, o vice-presidente, o chefe de gabinete de minis-
tros e os ministros podem apresentar o pedido de impeachment ao Senado.

14  No ano de 2018, o procurador-geral da república do Paraguai foi destituído, acusado de en-
riquecimento ilícito, mau desempenho de suas funções e usurpação de funções públicas por 
ter ultrapassado seu mandato, que teria terminado em 2016. Em 2019, o cargo foi assumido 
por Sandra Raquel Quiñónez Astigarraga (Ag. Efe, 2018; DW, 2018). 

15  O Ministério Público uruguaio ficou sem o procurador-geral por mais de três anos, sendo 
o posto ocupado interinamente pelo promotor cível mais antigo no cargo, em razão da não 
aprovação de candidato por 3/5 do Senado (Freitas, 2014).
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No quadro 5, apresentamos as formas de nomeação, promoção e punição 
dos promotores da Argentina, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai. Por meio desta 
análise é possível observar as relações de hierarquia entre os promotores e o 
procurador-geral, oferecendo algumas “pistas” sobre a independência de facto 
do Ministério Público desses países. Como já mencionado anteriormente, a 
distinção de jure e de facto está presente na análise dos Ministérios Públicos da 
América Latina. Apesar de alguns países destacarem em suas constituições a 
independência do órgão, como na Argentina, Chile e Peru, na realidade, nem 
todos são realmente independentes.

Quadro 5 – Nomeação, promoção e punição dos promotores da Argentina, 
Chile, Paraguai, Peru e Uruguai
Países Nomeação Promoção Punição

Argentina

Concurso público 
(provas, títulos e ante-
cedentes). Em seguida, 
é realizada lista tríplice 
e enviada ao Presidente 
para a seleção. O Senado 
aprova por maioria 
simples. 

Não há promoções. Os 
concursos são prestados 
para um determinado 
cargo da estrutura do MP, 
não se abrindo a oportu-
nidade de promoção de 
uma instância a outra.

Os membros do Ministé-
rio Público (MP) podem 
ser exonerados em caso de 
mau desempenho, negli-
gência grave e pela prática 
de crimes dolosos. São 
julgados disciplinarmente 
pelo Tribunal Correicio-
nal.

Chile

O ingresso no MP ocorre 
por meio de concurso 
público com provas 
escritas, orais e análise 
dos títulos (experiência 
acadêmica e profissional). 
A partir desse concurso, 
os fiscais regionais (hie-
rarquicamente superiores 
aos promotores “fiscais 
adjuntos”) fazem uma 
lista tríplice, cujo nome é 
escolhido pelo procura-
dor-geral.

Os fiscais regionais são 
selecionados pelo Judi-
ciário, que cria listas trípli-
ces nas cortes de apelações 
e, por meio dessa lista, o 
procurador-geral seleciona 
o fiscal regional.

As medidas de punição 
são: admoestação; cen-
sura; multa;  suspensão 
de funções; remoção e 
demissão (incapacidade, 
mau comportamento ou 
negligência manifesta; 
improbidade, vias de 
fato, injúrias ou conduta 
imoral grave; ausência 
injustificada ao trabalho; 
descumprimento grave 
de obrigações, deveres e 
proibições). A lei prevê a 
perda de cargo baseada em 
decisão administrativa. 
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Paraguai

O Conselho de Magistra-
tura (com representantes 
diversos do Legislativo, 
do Executivo, advogados, 
professores) realiza exame 
de admissão. São criadas 
diversas listas tríplices a 
partir do concurso, e a 
escolha dos candidatos se 
dá pela Suprema Corte de 
Justiça. 

Não há promoção. 
Passados os cinco anos de 
mandato do órgão do MP, 
o promotor deve se sub-
meter a outro concurso e, 
novamente, por meio de 
lista tríplice, ser nomeado.

O Tribunal de Disciplina 
é um setor dentro do MP 
com funções de julgar 
órgãos e servidores do 
próprio MP, após investi-
gação do Inspetor-Geral. 
Esse tribunal tem poder 
de expulsão, no caso de 
relatores e assistentes 
fiscais, e poder de adver-
tência e suspensão, quanto 
aos órgãos do MP.

Peru

O ingresso no MP ocorre 
por meio do ingresso na 
Academia de Magistratura 
(Judiciário). Os aprovados 
se submetem a concurso 
público (currículo, 
exame escrito e avaliação 
pessoal). A seleção e a 
nomeação dos membros 
dos MP são feitas pelo 
Conselho Nacional da 
Magistratura (integrantes 
do Judiciário, reitores, 
advogados, MP etc.).

O cargo de fiscal é 
vitalício. Para ser fiscal 
superior, é necessário ter 
sido fiscal ou juiz por sete 
anos ou advogado e prof. 
universitário por dez anos. 

A Fiscalía Suprema de 
Control Interno é o 
órgão disciplinar do MP, 
possuindo competência 
para punir os procurado-
res e servidores (por meio 
de admoestações, multas, 
suspensões e destituições), 
com exceção dos Fiscales 
Supremos.

Uruguai

Não há concurso público. 
Os membros do MP são 
nomeados por ato da 
presidência da República 
com vênia de 3/5 do 
Senado. Após dois anos 
de período probatório, 
em seguida, o promotor 
adquire efetividade. Nes-
ses dois anos, o PGR pode 
pedir ao Executivo para 
retirar a nomeação.

 O PGR tem a capacidade 
de promover os promoto-
res, propondo ao Execu-
tivo a designação.

O PGR tem função 
correicional, de vigilancia 
y superintendencia direc-
tiva, bem como função 
instructiva dos integran-
tes do Ministério Público. 
Ou seja, o PGR pune e 
remove os promotores.

Fonte: Legislação. Organizado pelos autores.

Sobre o ingresso do promotor em sua carreira, todos os países analisados 
exigem concurso público, com exceção do Uruguai, cuja nomeação se dá de modo 
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semelhante à nomeação do procurador-geral, qual seja: indicação do presidente e 
aprovação por 3/5 do Senado. A forma como se dá o concurso, contudo, é distinta 
de país para país. Na Argentina, a entrada de um novo membro no Ministério 
Público envolve a participação do Executivo e do Legislativo, enquanto, no Chile, 
apenas promotores e o procurador-geral fazem parte da seleção. No Paraguai, 
o Poder Judiciário seleciona o novo integrante da carreira e, no Peru, há uma 
combinação de juízes, promotores, advogados e reitores de universidades que 
participam da seleção e da nomeação.

Quanto à possibilidade de promoção, esta pode vir a ser um indicativo impor-
tante de independência, no caso de o promotor não precisar agir de acordo com 
os seus superiores hierárquicos para subir de nível na carreira. Na Argentina e no 
Paraguai, não há possibilidade de promoção, devendo o candidato realizar novo 
concurso (lista tríplice e nomeação). No Chile e no Uruguai, as promoções ocorrem 
com participação do procurador-geral: no primeiro, por meio de seleção proveniente 
do Judiciário, no segundo, por nomeação pelo Executivo (Presidente da República). 

No Peru, o cargo de promotor é vitalício e, para ser promovido, é exigido 
um tempo mínimo de atuação na carreira ou um tempo maior em outra carreira 
(advocacia ou professor universitário), sendo tanto o cargo de procurador-geral 
como os de fiscal regional (hierarquicamente superior ao cargo de fiscal adjunto) 
abertos para pessoas de fora da carreira.16

Acerca da possibilidade de punições, os Ministérios Públicos latino-ame-
ricanos, de um modo geral, criaram órgãos específicos para supervisionar seus 
integrantes. Na Argentina, há o Tribunal Correicional; no Paraguai, o Tribunal 
da Disciplina; e, no Peru,17 a Fiscalía Suprema de Control Interior. No Chile e no 
Uruguai, as punições são realizadas pelos membros superiores, sendo que, no caso 
uruguaio, a aplicação da sanção se dá diretamente pelo procurador-geral. Nesse 
contexto, é provável que os promotores tentem seguir seu superior hierárquico 
em suas decisões.

16  “Na prática, em muitos casos, os fiscais regionais têm sido escolhidos dentre os fiscais adjun-
tos que atuam na região respectiva, mas há diversos fiscais regionais sem vínculo definitivo 
com a instituição ministerial” (Arruda, 2015, p. 196).

17  No Peru, apesar da independência do Ministério Público, o art. 7.º da LOMP prevê que o 
Executivo, por meio do Ministro da Justiça, poderá advertir genericamente (não sobre um 
caso específico) os promotores em relação ao exercício de suas atribuições. O promotor que 
discordar poderá encaminhar a advertência ao procurador-geral que poderá retificar ou enca-
minhar à Junta dos Fiscales Supremos (Lima, 2014).
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Se, do ponto de vista formal, a hierarquia interna ao Ministério Público é 
prevista, é possível concluir que, mesmo os Ministérios Públicos de países como 
Argentina, Chile e Peru, que são independentes de jure, podem não ser de facto. 
Como o promotor é subordinado ao procurador-geral, esses Ministérios Públicos 
aproximam-se mais do modelo burocrático do que do independente.

Na Argentina, o Ministério Público segue o princípio da hierarquia com 
dever de obediência, e o procurador-geral emite resoluções gerais vinculantes. O 
Ministério Público chileno é uma “organização de caráter piramidal amparada 
no princípio da obediência hierárquica dos funcionários inferiores com relação a 
seus superiores” (Duce, 2011, p. 133). Nesse sentido, o procurador-geral impõe 
instruções gerais, que só podem ser recusadas pelos promotores se forem manifes-
tamente arbitrárias ou atentarem contra a lei ou a ética profissional. O chefe do 
Ministério-Público chileno detém também a prerrogativa de escolher os chefes 
das fiscalías regionais, os quais exercem, por sua vez, influência sobre os fiscais 
adjuntos (Arruda, 2015).

O Paraguai também apresenta aparentemente uma forte hierarquia interna, 
com os superiores liderando a atuação dos subordinados, inclusive designando 
casos jurídicos a eles. Os promotores devem consultar seu superior hierárquico 
quando quiserem alterar critério já adotado por outro colega no mesmo processo 
ou quando entenda que não deva recorrer. No caso de posição pessoal contrária, 
o promotor pode praticar o ato, estabelecendo nota de sua posição ou solicitando 
a seu superior para que outro pratique o ato em seu lugar (Donini, 2014).

O Ministério Público peruano é um órgão independente (de jure) dos 
demais Poderes do Estado e encontra-se hierarquicamente organizado. Recen-
temente, houve grande polêmica no Peru, que culminou na renúncia do procu-
rador-geral (Higuera, 2019), em razão de desgaste político e midiático por este 
ter retirado promotores que investigavam o caso Odebrecht (La Voz, 2019). 
O procurador-geral afirmou que os promotores do caso feriram o princípio da 
hierarquia por questionarem sua permanência no cargo.

No Uruguai, cujo Ministério Público integra o Ministério da Educação 
e Cultura, resta evidente a relação hierarquizada com o ministro da pasta. 
Contudo, os promotores possuem uma independência técnica e inamovibili-
dade dos membros. Em caso de divergência entre a atuação do promotor e as 
instruções do procurador-geral, o Executivo tem atribuição de solucionar o 
conflito (Freitas, 2014). 
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Após análise da independência institucional (de jure), buscamos observar 
a discricionariedade dos promotores latino-americanos com base em três crité-
rios: adoção do princípio da legalidade, oportunidade e se o Ministério Público 
possui a atribuição de negociar penas. Esta é também uma análise fundamentada 
na legislação, e não na atuação dos promotores. 

Quadro 6 – Discricionariedade do Ministério Público (MP) na América 
Latina
Países Legalidade Oportunidade MP pode negociar penas
Argentina Sim Sim, excepcionalmente Não há previsão legal
Chile Sim Sim, excepcionalmente Não há previsão legal
Paraguai Sim Sim, excepcionalmente Não há previsão legal
Peru Sim Sim Não há previsão legal
Uruguai Sim Sim, excepcionalmente Há previsão legal

Fonte: Legislação. Organizado pelos  autores.

Todos os países pesquisados (Argentina, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai) 
adotam o princípio da legalidade. No entanto, subsidiariamente, há algumas 
regras e normas em que o sistema jurídico desses países admite o princípio da 
oportunidade, geralmente para situações de menor importância. Somente o 
Ministério Público uruguaio admite previsão legal, desde 2017, para realizar um 
acordo com o réu, negociando a pena em alguns crimes.

A Argentina estabelece a oportunidade da ação penal em alguns casos, 
apesar de adotar o princípio da legalidade. São as seguintes hipóteses: em casos 
de pena de multa, ou de livramento condicional e sursis ou de inabilitação; ou a 
pena carecer de importância ou que puder ser imposta em outra ação ou, ainda, 
nos casos de perdão judicial, fatos irrelevantes e sem interesse público, de acordo 
com o artigo 31, da Lei 27.063/14 (Melo, 2018).

No Chile, a regra também é a legalidade, mas o Código de Processo Penal 
aceita algumas situações em que prevalece o princípio da oportunidade, como 
a suspensão condicional do procedimento (art. 237, do CPP); o arquivamento 
temporário do caso, quando não houver indícios suficientes para iniciar uma 
investigação (art. 167, do CPP); e a oportunidade no sentido estrito, ou seja, 
quando o fato típico não ofender o interesse público, sendo tal ato presumido 
quando a pena mínima não for maior que um ano (art. 170, do CPP).
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O promotor paraguaio, ao fim da etapa preparatória, pode optar por ofe-
recer a acusação em face do investigado, solicitar o arquivamento definitivo ou 
provisório (de acordo com as provas obtidas) ou, ainda, propor a suspensão con-
dicional do processo, a aplicação de um procedimento abreviado ou a realização 
de audiência de conciliação quando a lei possibilitar tais práticas (Donini, 2014). 
O promotor poderá também desistir da ação penal quando o crime for conside-
rado irrelevante para o interesse público, bem como realizar o perdão judicial.

No caso peruano, o promotor poderá optar pelo não exercício da ação 
penal nas hipóteses a seguir: “o agente não tenha sido afetado gravemente pelas 
consequências do delito e a pena seja inapropriada; delitos que não afetem o 
interesse público; culpabilidade mínima” (Melo, 2018, p. 2). O Peru ampliou 
recentemente os critérios de oportunidade, prevendo o acuerdo reparatório, 
acordo entre vítima e réu em cartório extrajudicial.

O Uruguai adota o princípio da oportunidade da ação penal, de forma 
mais seletiva, somente para crimes culposos e de pouco interesse público; ambos, 
somente se passados quatro anos da prática do delito e se não for caso de aplicação 
de pena de prisão e não havendo causa que suspenda a prescrição (Melo, 2018).

6 Conclusão

Este capítulo, além de apresentar os Ministérios Públicos em democracias 
consolidadas, fez um levantamento quase exclusivamente baseado na legislação 
dos Ministérios Públicos de países latino-americanos a partir das variáveis inde-
pendência e discricionariedade.

Segundo a legislação dos países vizinhos ao Brasil, os Ministérios Públicos 
da região seguiriam o modelo independente. Uma interessante agenda de pesquisa 
seria o quanto a autonomia do órgão brasileiro influenciou os demais países a 
adotarem ao menos de jure esse modelo pouco comum quando observadas as 
experiências europeias e norte-americanas. 

A segunda agenda de pesquisa que este capítulo estimula é a necessidade 
de aprofundar a observação de práticas institucionais para além da legislação. 
Instrumentos institucionais formais e informais não captados por uma análise 
quase exclusivamente baseada nas constituições e nos códigos civis e criminais 
podem relativizar a independência e a discricionariedade desses Ministérios 
Públicos, aproximando-os de modelos mais comuns entre as democracias euro-
peias e norte-americanas. 
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Algumas pistas apresentadas, contudo, já apontam que a independência 
é menor do que os enunciados na legislação levam a crer. A forma de indicação 
dos procuradores-gerais é um bom exemplo. No Ministério Público do Chile, 
do Paraguai e do Peru, como é possível uma recondução, há um forte estímulo 
para que o procurador-geral aja conforme os interesses do chefe do Executivo, 
reduzindo sua autonomia. No Paraguai, como o presidente pode destituir o 
chefe do Ministério Público a qualquer tempo, a autonomia deste é bastante 
reduzida, aproximando o órgão do modelo que nos permite enquadrá-lo como 
um MP burocrático.

A legislação de todos os Ministério Públicos da América Latina pesquisa-
dos preveem hierarquia interna, com subordinação dos promotores ao procu-
rador-geral – e, no caso do Uruguai, ao Ministro da Educação e Cultura. Essa 
ligação dos promotores com o procurador-geral e deste com o governo limita, 
aparentemente, a independência dos Ministérios Públicos em nossa região. 

Embora de forma assumidamente precária por falta de mais material sobre 
os Ministérios Públicos latino-americanos, podemos concluir que os órgãos dos 
países estudados (Argentina, Chile, Peru, Paraguai e Uruguai) são independen-
tes de jure, mas não de facto, ou seja, há algum grau de subordinação, ao menos 
indireta, do Ministério Público ao Poder Executivo. 
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– 11 – 
Combate judicial à corrupção e 
democracia na América Latina

Frederico de Almeida

1 Introdução

O objetivo deste capítulo é apresentar resultados de uma investigação sobre 
a relação entre combate judicial à corrupção e democracia.1 Antes de expor mais 
detalhadamente os resultados dessa investigação, é preciso desde já esclarecer 
alguns pressupostos.

O primeiro deles diz respeito à relação entre combate à corrupção e demo-
cracia. Não orientam esta pesquisa referências teóricas que, embora tenham 
conhecidas capacidades descritivas e analíticas, são normativamente orientadas 
por determinadas concepções de características esperadas do regime democrático: 
controles, accountability, transparência. 

Ao invés de tomar esses conceitos como categorias analíticas para se enten-
der a relação entre combate à corrupção e democracia (e para a mensurabilidade 
de uma coisa e de outra), tomo-os como objetos de uma análise que busca com-
preender como as políticas e os discursos anticorrupção surgem e desenvolvem-se 

1  Essa investigação acontece, na verdade, em duas frentes: nos estudos mais amplos sobre as 
relações entre crime e política realizados no âmbito do PolCrim – Laboratório de Estudos de 
Política e Criminologia –, grupo de pesquisas registrado no Diretório de Grupos de Pesquisa 
da CAPES, e que coordeno no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade 
Estadual de Campinas; e no projeto “Circulação internacional de juristas, exportação de mo-
delos de justiça criminal e disputas sobre direitos fundamentais”, que conduzo como pesqui-
sador vinculado ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Estudos sobre os Estados 
Unidos (INCT-INEU). Para outros resultados dessa investigação, ver Almeida (2016, 2018) 
e Almeida et al. (2017).
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imbricados em processos de construção e de redefinição de regimes políticos e 
econômicos na ordem global, no Brasil e em países da América Latina, nos últi-
mos 30 anos.2 Descrever, analisar e reconstruir as conexões de sentidos desses 
processos é o principal objetivo do texto.

O segundo pressuposto a ser esclarecido é o da escolha da expressão com-
bate judicial à corrupção para a definição do objeto de estudo. A palavra combate, 
de claro conteúdo bélico, não é usada aqui de maneira neutra ou naturalizada 
(como muitas vezes aparece na opinião pública) nem como categoria analítica; 
antes disso, é tomada em seu sentido “nativo”, a fim de buscar-se compreender 
as construções políticas (institucionais, jurídicas, discursivas) de uma “guerra” 
(ou de uma “cruzada”) contra a corrupção.

Nesse sentido, o foco no combate judicial – e, mais especificamente, judicial 
criminal – justifica-se pela centralidade que adquirem contemporaneamente, no 
Brasil e em outros países, os instrumentos de criminalização, responsabilização e 
coerção próprios da justiça criminal nas configurações do protagonismo judicial 
no Brasil e em outras partes do mundo (Santos, 2005), e também a concepção da 
corrupção como um crime que, não tendo vítimas precisamente identificáveis, 
apresenta-se como um “mal público” que afeta toda a sociedade de maneira 
difusa (Schilling, 1999).

Assim, a hipótese que orienta a interpretação construída neste texto é a 
de que o combate judicial à corrupção deve ser compreendido no conjunto de 
relações de poder que se projetam tanto no âmbito doméstico dos conflitos polí-
ticos nacionais quanto na geopolítica internacional, deslocando-se as concepções 
de controle associados às políticas anticorrupção das teorias da accountability 
(Medeiros et al., 2013; Melo, 2004) para as teorias do controle social (Alvarez, 
2004; Tavares dos Santos, 2004) e os estudos sobre lutas pelo poder de Estado 
(Bourdieu, 2014; Dezalay e Garth, 2000, 2002).

Para verificar a hipótese, o trabalho busca reconstruir a história das políti-
cas anticorrupção na ordem global pós-Guerra Fria, tendo as iniciativas dos EUA 
por referência, e sua incorporação pelos países da América Latina. A centralidade 
dos EUA nessa reconstrução tem justificativa histórica, que será apresentada na 
seção seguinte do texto, mas também metodológica, pois permite testar a hipótese 
que associa o combate à corrupção às relações globais de poder (empiricamente 
verificadas, neste trabalho, nas relações entre EUA e América Latina).

2  Nesse mesmo sentido teórico e analítico, ver Shore e Haller (2005).
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Por fim, tecerei algumas considerações sobre os impactos do combate 
judicial à corrupção institucionalizado na América Latina sobre os regimes 
democráticos do continente. Os desdobramentos internacionais da acusação 
contra a empresa brasileira Odebrecht pela Operação Lava Jato no Brasil serão 
especificamente explorados para demonstrar como os processos mapeados nas 
seções anteriores convergem na configuração de um momento crítico para os 
regimes democráticos de diferentes países latino-americanos, tendo os EUA 
como ator central.

Nas considerações finais retomarei debates normativos e empíricos sobre 
as relações entre democracia e corrupção, explorando os problemas dos contro-
les democráticos e das formas de legitimação e deslegitimação construídas pelo 
protagonismo judicial e pela criminalização da corrupção nas instabilidades 
políticas da América Latina.

2 A Internacionalização do Combate à Corrupção

2.1 A Construção de Diretrizes Internacionais Anticorrupção

A internacionalização do combate à corrupção e a difusão internacional de 
suas políticas têm origem nas gestões dos EUA em aprovar junto à Organização 
para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) diretrizes para 
a responsabilização de empresas envolvidas em práticas consideradas corruptas, 
ainda antes do fim da Guerra Fria (Glynn et al., 1997). 

O país já havia tentado construir junto ao Conselho Econômico e Social 
da Organização das Nações Unidas (ECOSOC) um acordo internacional sobre 
pagamentos ilícitos, iniciativa que foi abandonada em 1979 em razão do clima 
de desconfiança da Guerra Fria, das acusações dos países industrializados de que 
os EUA tentavam estabelecer por canais internacionais uma política unilate-
ral e das tentativas de países em desenvolvimento de incluírem no conceito de 
“pagamentos ilícitos” os recursos destinados ao regime do apartheid na África 
do Sul (Pieth, 1997). 

Embora a declaração de 1976 da OCDE,3 resultado desse esforço, seja 
considerada pouco eficaz, as gestões estadunidenses junto à organização foram 

3  Ver quadro 1, a seguir.
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bem-sucedidas com as recomendações de 1994 e 1996,4 tidas como indutoras de 
mudanças efetivas no âmbito doméstico dos Estados-membros (Pieth, 1997). 

Essas gestões dos EUA na ordem internacional estão associadas ao Foreign 
Corruption Practices Act (FCPA), lei estadunidense promulgada em 1977, cujo 
alcance extraterritorial explica os esforços do país em construir as normativas 
internacionais mencionadas anteriormente, junto à ONU e à OCDE. Elaborada 
na reação aos escândalos Watergate e Lockheed (Elliott, 1997; Glynn et al., 
1997), essa legislação estabeleceu a possibilidade de responsabilização das empre-
sas nacionais, mesmo por atos de corrupção praticados por elas em outros países. 

Com condições de competição internacional prejudicadas por uma legis-
lação doméstica, as empresas estadunidenses pressionaram seu governo a buscar 
na regulação internacional parâmetros similares que colocassem os competido-
res dos outros países diante dos mesmos tipos de restrições. O FCPA ainda é 
o principal instrumento de combate à corrupção mobilizado pelos EUA tanto 
interna quanto externamente; voltarei a esse ponto mais adiante. 

Quadro 1 – Iniciativas internacionais de combate à corrupção (1976-2003)
Ano Organização Iniciativa

1976
Organização para a Coope-
ração e o Desenvolvimento 
Econômico

Declaração sobre Investimento Internacional e Empresas 
Multinacionais, com pontos sobre suborno transnacional

1977 Câmara de Comércio 
Internacional

Recomendações para o Combate à Extorsão e ao Suborno 
em Transações Comerciais

1988 Organização das Nações 
Unidas

Convenção das Nações Unidas Contra o Tráfico Ilícito de 
Entorpecentes, que inclui medidas de combate à corru-
pção, por meio da criminalização da lavagem de dinheiro 
e de restrição ao sigilo bancário

1989
Financial Action Task 
Force/Grouped’ Action 
Financière

Fundação da organização intergovernamental voltada 
para o combate à lavagem de dinheiro, como desdobra-
mento da Convenção das Nações Unidas de 1988

1993 Transparência Interna-
cional

Fundação, por ex-executivos do Banco Mundial, da orga-
nização não governamental de atuação internacional

1994
Organização para a Coope-
ração e o Desenvolvimento 
Econômico

Recomendação aos Estados-membros para a adoção de 
medidas de prevenção e combate à corrupção em tran-
sações comerciais internacionais

4  Idem.
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1994 Organização das Nações 
Unidas

Declaração de Nápoles, com compromisso dos países com 
ações domésticas e cooperação internacional de combate 
ao crime organizado

1995 Fórum Econômico Mun-
dial

Criação do “Grupo de Davos”, uma associação informal 
de empresários, oficiais e especialistas para estudar o 
problema da corrupção

1996
Organização para a Coope-
ração e o Desenvolvimento 
Econômico

Recomendação aos Estados-membros de abolição de 
mecanismos de dedução de taxação de subornos como 
“despesas comerciais”

1996 Organização dos Estados 
Americanos Convenção Interamericana Contra a Corrupção

1996 Câmara de Comércio 
Internacional 

Regras de autorregulação corporativa e recomendações 
para governos e organizações internacionais

1996 Banco Mundial Revisão de regras de prevenção à corrupção na contra-
tação de projetos financiados pela instituição

1996 Organização das Nações 
Unidas

Declaração da Assembleia Geral conclamando os mem-
bros da organização a adotarem medidas de combate à 
corrupção e outras práticas ilícitas em transações comer-
ciais internacionais

1996 Organização Mundial do 
Comércio

Proposição de estudo sobre transparência e procedimen-
tos de contratação governamentais

1997
Organização para a Coope-
ração e o Desenvolvimento 
Econômico

Convenção sobre o Combate à Corrupção de Funcionários 
Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Interna-
cionais

1999

Banco Mundial e Organi-
zação para a Cooperação 
e o Desenvolvimento 
Econômico

Criação do Global Corporate Governance Forum, 
entidade dedicada ao aperfeiçoamento da governança 
corporativa em países em desenvolvimento e mercados 
emergentes, incluindo questões relativas à corrupção

2000 Organização das Nações 
Unidas

Convenção das Nações Unidas Contra o Crime Organi-
zado

2003 Organização das Nações 
Unidas Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção

Fonte: elaborado pelo autor, a partir de Elliot (1997), Glynn et al. (1997), Olsen (2010) e Pieth (1997).

O quadro 1 mostra como somente após o fim da Guerra Fria é que os 
esforços dos EUA surtem efeitos na ordem global e são o estopim de um pro-
cesso de ampliação e sofisticação das diretrizes internacionais para o combate à 

Democracia e justica 24-06-2022.indd   335Democracia e justica 24-06-2022.indd   335 24/06/2022   18:48:1824/06/2022   18:48:18



336 Democracia e justiça na América Latina: para onde vamos?

corrupção.5 Apesar de não ser um mapeamento exaustivo das diretrizes inter-
nacionais que orientam o combate judicial à corrupção, sua análise permite-nos 
indicar alguns elementos importantes para a construção da interpretação aqui 
pretendida.

2.2 Transições políticas, econômicas e temáticas

Destaca-se, em primeiro lugar, a associação do combate à corrupção com 
outras duas dimensões do estabelecimento de uma ordem global pós-Guerra Fria: 
num primeiro momento, o livre comércio e a internacionalização econômica 
(Elliott, 1997; Girling, 1997; Rose-Ackerman, 1997); num segundo momento, 
com questões relacionadas à segurança internacional e aos direitos humanos, por 
meio da conexão estabelecida entre combate à corrupção (mais especificamente, 
à lavagem de dinheiro) e ao financiamento do crime organizado (especialmente 
o tráfico de drogas) e do terrorismo transnacionais (Rose-Ackerman, 2009; 
Rotberg, 2009; Teets e Chenoweth, 2009).

A passagem de um problema de competitividade em uma economia glo-
balizada e livre para o de defesa da segurança e da estabilidade de sociedades e 
regimes democráticos coloca o combate à corrupção como mais um dos elementos 
da construção de uma ordem global virtuosa (Sampson, 2005), na qual o predomí-
nio do capitalismo neoliberal e da democracia representativa vem acompanhado 
da pretensa universalização de valores orientadores desses regimes econômico 
e político: a defesa dos direitos humanos (que incentivaria a “responsabilidade 
social” das empresas6 e justificaria, inclusive, guerras por motivos humanitários7), 
a proteção ao meio ambiente (que influenciaria as práticas e os discursos de “des-
envolvimento sustentável”,8 bem como a construção de mecanismos econômicos 

5  Além da vitória em estabelecer parâmetros equitativos às condições de competição cons-
trangidas pelo FCPA, os EUA também emendaram sua legislação doméstica em 1988 para 
permitir também a responsabilização de empresas estrangeiras que atuem no país, mesmo por 
atos de corrupção praticados em outros países (Glynn et al., 1997).

6  Sobre isso, ver Grün (2005, 2013).
7  Para um debate contemporâneo sobre os conceitos de “intervenção humanitária” e “guerra 

justa”, ver Nogueira (2003) e Silva (2015).
8  Sobre o desenvolvimento do debate sobre sustentabilidade, ver Nascimento (2012), Sartori 

et al. (2014).
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de reparação de danos ambientais, como o mercado de crédito de carbono,9 e o 
combate à corrupção (que levaria, como veremos na sequência, ao fortalecimento 
de instituições de justiça e segurança locais, ao recrudescimento e à sofisticação 
das legislações penais e processuais domésticas, e à conexão de ambas com congê-
neres em outros países e com sistemas internacionais de regulação e cooperação).

Além disso, a evolução daquele quadro normativo internacional indica 
também a centralidade da percepção do problema da corrupção como um pro-
blema do “outro”, representado por países “não ocidentais”, “em transição” e 
“em desenvolvimento” (Shore e Haller, 2005). Os pressupostos deterministas 
e “culturalistas” dessa percepção foram gradualmente substituídos, no âmbito 
acadêmico, entre os anos 1970 e 1990, pelas abordagens institucionalistas que 
descrevem e prescrevem certos arranjos formais (leis e instituições) como mais 
ou menos favorecedores da corrupção – fazendo então emergir os discursos polí-
ticos e científicos sobre governança, accountability e transparência (MacLennan, 
2005; Shore e Haller, 2005). 

Ainda assim, é significativo, em vários autores dessa literatura (Girling, 
1997; Johnston, 1997; Kornais e Rose-Ackerman, 2004; Rose-Ackerman, 1997, 
2005), que a corrupção apareça como problema econômico e político de deter-
minados países, de determinadas regiões do globo: África, Ásia, Leste Europeu 
e América Latina.

Um trecho de um desses trabalhos é bastante ilustrativo dessa percepção 
do problema da corrupção: ao mesmo tempo que o combate à corrupção carac-
teriza-se como uma “revolução global” que não distingue países e regiões, sua 
emergência é ilustrada pelos exemplos de países de desenvolvimento econômico 
tardio e/ou com histórico de regimes políticos autoritários:

Nos últimos quatro anos, a corrupção foi transformada, de uma preocupação pre-
dominantemente nacional ou regional, em uma questão de força revolucionária glo-
bal. Em menos de meia década, a reação mundial contra a corrupção varreu como 
uma tempestade de fogo o cenário político global. Governos caíram. Partidos no 
poder de longa data foram tirados de seus cargos. Presidentes, primeiros-ministros, 
parlamentares e outrora poderosos chefes corporativos foram acusados por promo-
tores e levados ao banco dos réus. Itália, França, Japão, Coreia do Sul, Índia, México, 

9  Para uma crítica do mercado de carbono como solução para o problema ambiental, ver Loh-
mann (2008) e Lohmann e Sexton (2010).

Democracia e justica 24-06-2022.indd   337Democracia e justica 24-06-2022.indd   337 24/06/2022   18:48:1824/06/2022   18:48:18



338 Democracia e justiça na América Latina: para onde vamos?

Colômbia, Brasil, África do Sul: nenhuma região e quase nenhum país esteve imune 
(Glynn et al., 1997, p. 7, com tradução minha).

Embora as décadas seguintes tenham revelado novos casos de corrupção 
nos EUA e na União Europeia (UE) (MacLennan, 2005; Shore, 2005),10 a 
ascensão do combate à corrupção como um problema de sociedades transicionais 
foi uma característica marcante dos debates políticos e acadêmicos dos anos 1990, 
baseados no diagnóstico de que a corrupção seria resultado da incapacidade de 
construção de burocracias racionais e legais, associadas à persistência de traços 
sócio-históricos característicos do “sul global”:11 culturas institucionais, valores 
éticos, identidades nacionais etc.

2.3 As políticas anticorrupção dos EUA na Ordem Global

Por fim, é importante voltar ao papel dos EUA. Além de levar ao ambiente 
institucional internacional os padrões regulatórios que deram início ao desen-
volvimento das políticas globais anticorrupção, os EUA mantêm outros instru-
mentos de política ligados ao combate judicial à corrupção em outros países. 
Esses instrumentos estão situados em diferentes órgãos e programas dos Depar-

10  A análise de MacLennan (2005) sobre o caso Enron nos EUA se dá justamente no sentido de 
resgatar as evidências e os debates de décadas anteriores sobre a corrupção no país. Da mesma 
forma, é preciso lembrar como os casos Watergate e Lockheed são apresentados pela literatura 
sobre a “emergência global” do problema da corrupção como marcos que induziram a criação 
do FCPA e as primeiras gestões dos EUA junto à OCDE, ainda nos anos 1970 (Elliott, 1997; 
Glynn et al., 1997). Nesse sentido, a “novidade” do caso Enron, analisado por MacLennan 
(2005), e da corrupção na UE, analisada por Shore (2005), assim como dos casos posteriores da 
empresa Siemens e do banco Goldman Sachs no final da década de 2000, estaria justamente em 
sua revelação já no contexto da nova ordem global pós-Guerra Fria, na qual os modelos estatais 
e empresariais de governança dos países centrais seriam o modelo de virtude institucional.

11  A expressão “sul global” surge, no contexto da globalização, como substituto conceitual do 
“terceiro mundo” do período da Guerra Fria (Visentini, 2015); embora seja, em geral, usada 
em referência aos países da América Latina, África e Ásia nos estudos pós-coloniais (Me-
neses, 2008; Santos, 2008), sua conceituação “ultrapassa a categoria geográfica e se assenta 
sobre uma concepção política e econômica. Os países do Sul são países em vias de desenvol-
vimento, periféricos, que compartilham situações socioeconômicas e político-culturais tanto 
entre seus contextos locais como nos âmbitos regionais” (Lechini e Machado, 2014). Nesse 
sentido, ver como, na análise que Shore (2005) faz sobre a corrupção na União Europeia, a 
oposição entre “norte” e “sul” se reproduz nos conflitos de “culturas” entre países europeus do 
norte e países mediterrâneos.
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tamentos de Justiça (Department of Justice, DOJ) e de Estado (Department of 
State, DOS) do governo estadunidense, esquematizados na figura 1.

Figura 1 – Órgãos do Departamento de Estado e do Departamento de Justiça 
do governo dos EUA direcionados para o combate à corrupção

Fonte: elaborado pelo autor, a partir de U.S. Department of Justice (s.d.) e U.S. Department of State (s.d.).

Anti-corruption and Transparency é um tema de política (policy issue) que 
agrega diferentes órgãos internos do DOS, mesmo que eles não tenham atuação 
exclusiva de combate à corrupção. O Bureau of International Narcotics and Law 
Enforcement Affairs (INL), braço do DOS voltado para o combate internacio-
nal ao tráfico de drogas e ao crime organizado, atua no combate à corrupção na 
interface entre crime organizado, lavagem de dinheiro e corrupção. 

O Bureau of Democracy, Human Rights and Labor (DRL), dedicado à 
promoção internacional de direitos humanos, liberdades civis e do rule of law,12 
é responsável pela representação dos EUA no Open Government Partnership 
(OGP), uma articulação internacional de países, organizações da sociedade civil 
e lideranças locais voltada para a produção de diretrizes de governança, trans-
parência e accountability. O Bureau of Energy Resources (ENR) representa os 

12  Rule of law é aqui entendido como a formatação de modelos de Estado e de direito caracte-
rísticos da difusão da democracia neoliberal na globalização, e que orientam reformas insti-
tucionais nos países do sul global; essa concepção será importante para a análise das reformas 
judiciais na América Latina, na próxima sessão do texto. Nesse sentido, ver Dezalay e Garth 
(2010, 2011) e Engelmann (2013). Sobre a relação entre regimes regulatórios globais e um 
international rule of law, ver Jovanovic (2015).
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EUA na Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), uma iniciativa 
global de países voltada à definição de padrões de governança e transparência 
nas cadeias produtivas de óleo, gás e recursos minerais.

O Bureau of Economic and Business Affairs (EB), responsável pela diplo-
macia econômica e comercial dos EUA, atua nos seus esforços anticorrupção 
por meio das seguintes divisões e ações: o Office of Monetary Affairs (OMA), 
que representa os EUA junto ao Fundo Monetário Internacional (FMI) e à 
OCDE, inclusive em temas relacionados à corrupção; o Office of Multilate-
ral Trade Affairs (MTA), que atua junto à OMC e na construção de acordos 
comerciais dos EUA com outros países; o Office of Commercial and Business 
Affairs (CBA), que presta assistência a empresas estadunidenses em transações 
comerciais internacionais; o Office of Development Finance (ODF) atua em 
projetos internacionais de promoção do desenvolvimento, com foco na abertura 
de mercados, mantendo relações com o Banco Mundial (BM) e outros bancos 
regionais de desenvolvimento, como o Banco Interamericano de Desenvolvi-
mento (BID), e com a OCDE, a ONU, o G20 e o G7; o Office of Investment 
Affairs (OIA) atua na promoção de ambientes favoráveis aos investimentos dos 
EUA no mundo e na regulação de investimentos estrangeiros nos EUA. 

Além disso, estão ligados à diplomacia econômica estadunidense o Responsible 
Business Conduct (RBC), um projeto de incentivo à adoção de práticas de comércio 
responsável, articulando governos, empresas e organizações da sociedade civil; e o 
Counter Threat Finance and Sanctions (TFS), que atua na coordenação do governo 
dos EUA no estabelecimento de sanções internacionais a governos e agentes privados 
considerados ameaças à segurança nacional estadunidense, e que também atua junto 
ao Financial Action Task Force/Groupe d’Action Financière (FATF/GAFI).

No que se refere ao DOJ, trata-se de um órgão de ação predominantemente 
doméstica (equivalente a um Ministério da Justiça, com várias atribuições ligadas ao 
Law enforcement no território nacional), mas cujos órgãos associados ao combate à 
corrupção possuem diferentes programas e ações na esfera internacional. Dentro de 
sua Divisão Criminal (Criminal Division), a Fraud Section (FS) é a responsável pela 
aplicação, no âmbito doméstico, do FCPA, a legislação estadunidense de combate à 
corrupção que estabelece a jurisdição dos EUA sobre empresas nacionais atuantes 
no exterior, mas também sobre empresas estrangeiras atuantes nos EUA; o Interna-
tional Criminal Investigative Training Assistance Program (ICITAP) atua junto a 
governos estrangeiros no desenvolvimento de profissionais e de instituições de justiça 
criminal por meio de visitas técnicas, programas de treinamento e tutoria e doação 
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de equipamentos; o Office of Overseas Prosecutorial Development Assistance and 
Training (OPDAT) age contra crimes transnacionais, estabelecendo parcerias com 
Estados estrangeiros tanto para a colaboração em investigações e ações penais quanto 
para o estabelecimento de programas de assistência e desenvolvimento a instituições 
e profissionais de justiça criminal de outros países; o Office of International Affairs 
(OIA) atua junto a outros países para a prisão de foragidos internacionais para a 
extradição de condenados dos EUA para seus países de origem e para o compartil-
hamento de evidências e documentos para a construção de ações penais nos EUA 
e nos países parceiros; por fim, o Money Laundering and Asset Recovery Section 
(MLARS) concentra as ações do DOJ de combate à lavagem de dinheiro e de recu-
peração de ativos derivados de atividade criminal, em ações diretas e em colaboração 
com governos estrangeiros, inclusive para a capacitação de pessoal.

É importante frisar, em relação às ações anticorrupção do governo dos 
EUA, que vários órgãos e ações mencionados acima são desenvolvidos de maneira 
conjunta entre DOS e DOJ, e também com participação de outras agências 
governamentais, como o Departamento de Defesa e a United States Agency 
for International Development (USAID).13 Esse tipo de relação entre órgãos 
do governo dos EUA voltados para o combate à corrupção e suas conexões com 
organismos internacionais e com países específicos da América Latina configura 
uma abrangente rede de difusão das políticas anticorrupção no continente, a 
partir da América do Norte, como se verá na seção seguinte.

3 A Internalização do Combate à Corrupção na América Latina

3.1 A Incorporação das Diretrizes Internacionais

A inserção dos países da América Latina nas políticas globais de combate à 
corrupção se dá por diferentes vetores. O primeiro deles, mais evidente, é a adesão 
daqueles países a normativas internacionais sobre o combate à corrupção listadas 
na seção anterior. O quadro 2 detalha a adesão dos 20 países latino-americanos 
às Convenções das Nações Unidas Contra o Tráfico de Entorpecentes (1988), 

13  As informações sobre os órgãos do governo estadunidense descritas e analisadas nesta seção 
foram obtidas nos sites oficiais do DOS (U.S. Department of State [s.d.]) e do DOJ (U.S. 
Department of Justice [s.d.]).
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Interamericana Contra a Corrupção (1996), das Nações Unidas Contra o Crime 
Organizado (2000) e Contra à Corrupção (2003).

Quadro 2 – Anos de assinatura e de ratificação de convenções internacionais 
relacionadas ao combate à corrupção pelos países da América Latina (1988-2009)

Convenção das 
Nações Unidas 
Contra o Tráfico 
Ilícito de Entor-
pecentes (1988)

Convenção 
Interamericana 
Contra a Corru-
pção

Convenção das 
Nações Unidas 
Contra o Crime 
Organizado 
(2000)

Convenção das 
Nações Unidas 
Contra a Corru-
pção (2003)

Países Assina-
tura

Ratifi-
cação

Assina-
tura

Ratifi-
cação

Assina-
tura

Ratifi-
cação

Assina-
tura

Ratifi-
cação

Argentina 1988 1993 1996 1997 2000 2002 2003 2006
Bolívia 1988 1990 1996 1997 2000 2005 2003 2005
Brasil 1988 1991 1996 2002 2000 2004 2003 2005
Chile 1988 1990 1996 1998 2000 2004 2003 2006
Colômbia 1988 1994 1996 1998 2000 2004 2003 2006
Costa Rica 1989 1991 1996 1997 2001 2003 2003 2007
Cuba 1989 1996 – – 2000 2007 2005 2007
Equador 1989 1990 1996 1997 2000 2002 2003 2005
El Salvador – 1993 1996 1998 2000 2004 2003 2004
Guatemala 1988 1991 1996 2001 2000 2003 2003 2006
Honduras 1988 1991 1996 1998 2000 2003 2004 2005
México 1989 1990 1996 1997 2000 2003 2003 2004
Nicarágua 1988 1990 1996 1999 2000 2002 2003 2006
Panamá 1988 1994 1996 1998 2000 2004 2003 2005
Paraguai 1988 1990 1996 1996 2000 2004 2003 2005
Peru 1988 1992 1996 1997 2000 2002 2003 2004
República 
Dominicana – 1993 1996 1999 2000 2006 2003 2006

Uruguai 1989 1995 1996 1998 2000 2005 2003 2007

Venezuela 1988 1991 1996 1997 2000 2002 2003 2009

Fonte: elaborado pelo autor, a partir de Organization of American States (s.d.) e United Nations (s.d./a, b).

Percebe-se a adesão massiva dos países latino-americanos a essas normas 
internacionais, desde a sua assinatura (com exceções pontuais, como são os casos 
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de El Salvador e República Dominicana em relação à Convenção de 1988) até 
sua adesão (com exceção de Cuba, que, por não fazer parte da Organização dos 
Estados Americanos no período entre 1962 e 2009, não assinou nem ratificou 
a Convenção Interamericana de 1996).

Relacionada a esse processo está a produção legislativa doméstica para o 
combate à corrupção, em geral, decorrente daqueles compromissos internacio-
nais assumidos pelos países. Nesse sentido, e como nos interessa especialmente 
a mobilização judicial desses instrumentos legislativos de combate à corrupção, 
é preciso destacar a relação entre reformas judiciais e anticorrupção nos países 
da América Latina.

3.2 Reformas Judiciais e Reformas Anticorrupção

Entre o final dos anos 1980 e o início dos anos 1990, a maior parte dos 
países latino-americanos que passaram por regimes autoritários implementaram 
instituições de democracia representativa e regimes de liberdades civis e abriram 
suas economias. As constituições nacionais elaboradas nesse período podem ser, 
no geral, caracterizadas pelo estabelecimento das cartas de direitos fundamentais 
individuais e sociais e pelo fortalecimento das instituições judiciais responsáveis 
por sua efetivação (Villadiego e Burbano, 2016). 

As reformas judiciais, portanto, foram sendo realizadas a partir daquelas 
transições, seja na própria elaboração das novas constituições desses países, seja 
em processos de reforma imediatamente anteriores ou subsequentes, motivados 
pela persistência de (ou surgimento de novos) problemas de acesso à justiça, 
impunidade, criminalidade, insegurança jurídica e accountability (Azevedo, 
2005; Faundez e Angell, 2005; Inclán e Inclán, 2005; Taylor, 2008; Villadiego 
e Burbano, 2016).

O quadro abaixo mostra a evolução dessas reformas nos países latino-ame-
ricanos e também apresenta a sequência das especificamente voltadas para o 
combate à corrupção;14 as células foram sombreadas em diferentes tons, dos 

14  O quadro foi elaborado a partir de fontes secundárias e, por isso, é incompleto e parcial, es-
pecialmente no que se refere à ocorrência de reformas judiciais e institucionais em alguns dos 
países; contudo, considero as informações disponíveis suficientes para os fins que têm neste 
trabalho – mostrar os tipos e sequências de reformas judiciais e anticorrupção nos países da 
América Latina.
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mais claros aos mais escuros, para identificar as décadas nas quais as reformas 
aconteceram.15 

Percebe-se, em primeiro lugar, que reformas institucionais do sistema de 
justiça, bem como reformas da justiça civil e criminal, acontecem majoritaria-
mente nos anos 1990, simultânea ou imediatamente após as constituições dos 
países latino-americanos que vivenciaram transições de regimes autoritários 
para democráticos.

Quadro 3 – Reformas judiciais e anticorrupção em países da América Latina 
(1844-2015)
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Argentina 1994 1994
1994/ 
1998/
1999

1994 1994 2010 1994 2000 2009 2003

Bolívia 2009 1992/ 
2003

1994
1997 1994 1994 2013 1996 1990

2001 1997 2010 2005

Brasil 1988 1988 1988/ 
2004 2004 1988 1995 1997

2015 1995 2003 2005 2011

15  O ano da última constituição de cada país é o que consta da primeira coluna do quadro; nas 
demais colunas, foram informados os anos de todas as principais reformas realizadas após 
o ano da última constituição, ou aquelas realizadas após a década de 1980 (no caso de paí-
ses que criaram novas constituições recentemente, ainda que tenham passado pelos mesmos 
processos de elaboração de novas constituições entre os anos 1980 e 1990, como é o caso da 
Bolívia e do Equador). Em relação às reformas institucionais relativas ao Ministério Público, 
Defensorias Públicas e órgão de governo judicial, foram informados os anos de mudanças que 
criaram ou aumentaram o poder dessas agências. Quando não foram encontradas informa-
ções confiáveis, as células foram deixadas em branco (ver nota 14, acima).
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Chile 1980 1997 2001 1995 2002
2004 1995 2003 2005 2008

Colômbia 1991 1997 2004 1991 1996 1991 2012

1991/
1998/ 
2001/ 
2012

2004 2000 2011 2014

Costa 
Rica 1949 1998 1970 1991 1993 1993 2007 2006 1998 2002 2009 2012

Equador 2008 2008 1992/ 
1996 2003 1996 2015 1998/ 

2001 2005 2009 2004

El  
Salvador 1983 1983 1991/ 

1992 1983 2002 1997/ 
1998 2000 2009/ 

2013 2012

Guate-
mala 1985 1996 1998 1999 1994 1985 1995 1992 2001 2007 2008

Honduras 1982 1994 2000/ 
2002

1989/ 
1992/ 
2002

2000 2007 2000 2002 2002 2004 2008

México 1917 1994 1994 1995 1996 2008/ 
2014 2006

Nicarágua 1987 2001 2001 2001 2008 2000 2007

Panamá 1972 1991 1991
1993 1991 1999 1984 2015 2006 2002

Paraguai 1992 1992 1992/ 
1994 1992 1997 1996 2014

Peru 1993 1993 1993 1993 1993 1997 2003 2002 2005 2002
Rep. 
Domini-
cana

1844 2002 1994 2002 1997 2004

Uruguai 1830 1917/ 
2005 2003 1988 2004 2009 2008

Venezuela 1999 1999 1999 1999/ 
2000 1994 1998 2005 2010

Fonte: elaborado pelo autor, a partir de Almeida (2014), Hagino e Kerche (2019), Santiago Barra (2014), 
Casas-Zamora e Carter (2017), Inclán e Inclán (2005), Legal Ethics Compliance (2018), Taylor (2008), 
Villadiego Burbano (2016).

No que se refere especificamente às reformas processuais, percebe-se uma 
segunda onda acontecendo a partir dos anos 2000, tanto na justiça civil quanto 
na criminal, acompanhadas de uma nova onda de reformas que introduzem 
meios alternativos de solução de conflitos. Também é nos anos 2000 que alguns 

Democracia e justica 24-06-2022.indd   345Democracia e justica 24-06-2022.indd   345 24/06/2022   18:48:1924/06/2022   18:48:19



346 Democracia e justiça na América Latina: para onde vamos?

países voltam a fazer reformas institucionais do sistema de justiça, quase uma 
década após suas constituições.

E é também a partir dos anos 2000, alcançando a segunda década deste 
milênio, que são estabelecidas as principais legislações relacionadas ao combate à 
corrupção, resultado do processo de incorporação de diretrizes internacionais iden-
tificado anteriormente (quadro 2). Associadas a essas legislações estão a introdução 
e o uso de diversos mecanismos específicos que permitem o estabelecimento de 
cooperação bilateral entre países em torno de investigações e casos concretos espe-
cíficos, e que fazem parte dos modelos de combate judicial à corrupção difundidos 
internacionalmente, tais como pedidos de cooperação internacional, que permitem 
a produção conjunta e o compartilhamento de provas e documentos processuais; 
e o estabelecimento de Equipes Conjuntas de Investigação (ECI) (Angélico, 2019).

Essas tendências devem ser lidas considerando alguns fatores já explorados 
pela literatura. O primeiro deles tem a ver com as duas agendas para as reformas 
judiciais na América Latina nos anos 1990 e 2000 (Thome, 2000): de um lado, 
as agendas democratizantes, associadas aos processos de redemocratização de 
países que experimentaram ditaduras e violência de Estado, impulsionadas por 
movimentos sociais e pelo ativismo de juristas pelo acesso à justiça e pelo con-
trole do poder punitivo estatal; de outro, as agendas de modernização econômica, 
associadas às diretrizes dos organismos internacionais que orientam a abertura 
daquelas economias em desenvolvimento e que focam a racionalização de proce-
dimentos, a redução de custos e a segurança jurídica na administração da justiça. 

Embora não sejam em si e em tese concorrentes, a existência dessas duas 
agendas, não raro, gerou conflitos nos campos jurídicos nacionais, resultando 
em reformas mitigadas, no tempo e no espaço, que ora sinalizavam para maior 
acesso à justiça, ora voltavam-se para a redução dos custos e para a racionalização 
dos serviços e decisões judiciais (Villadiego e Burbano, 2016).

Nesse sentido, por exemplo, as reformas de simplificação processual volta-
das para a ampliação do acesso da população ao Judiciário, os poderes do Minis-
tério Público e de Defensorias Públicas em representarem interesses e a própria 
revisão de constitucionalidade podem ser vistas como instrumentos de demo-
cratização do sistema de justiça e de efetivação das generosas cartas de direitos 
presentes nas constituições dos anos 1980 e 1990; por outro lado, as reformas 
processuais dos anos 2000, os órgãos de governo judicial e as escolas de formação 
de magistrados, em geral, são associadas à agenda de racionalização do serviço 
judicial demandadas pelos agentes de mercado e pelos organismos multilaterais. 
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Entre uma coisa e outra, podemos citar os exemplos da introdução dos 
meios alternativos de solução de conflitos, que inicialmente atendiam a apelos 
de acesso e democratização da justiça, mas que mais recentemente passam a sig-
nificar, em muitos casos, o barateamento e a precarização dos serviços judiciais 
voltados à população mais pobre.16

Outro fator que deve ser levado em conta diz respeito especificamente às refor-
mas da justiça criminal, aspecto que é central para a análise deste trabalho. Apesar 
da crítica à violência de Estado que acompanhou muitos processos de redemocrati-
zação no continente, e que impulsionou esforços de políticas de direitos humanos 
e reformas processuais baseadas na proteção do indivíduo contra o poder estatal, as 
sociedades dos países latino-americanas viram crescer, ao longo dos anos 1980 e 1990, 
os índices de violência e de criminalidade, aumentando a sensação de insegurança 
e de impunidade e as demandas por soluções de força por parte de seus governos. 

Nesse contexto, o rumo das reformas penais na América Latina desde 
então tem sido o de reformar o processo penal, buscando aumentar sua efetivi-
dade (mesmo que em detrimento de direitos fundamentais dos acusados), e a 
legislação penal, apostando na criação de novos crimes e no aumento de penas 
como solução para problemas associados à violência urbana – tudo isso em para-
lelo com o sistemático desrespeito aos direitos humanos presente nas práticas de 
instituições policiais e de justiça no continente (Azevedo, 2005; Misse, 2019).

Esses dois fatores – as tensões entre democratização e eficiência econômica 
nas reformas da justiça, e entre direitos fundamentais e efetividade nas reformas da 
justiça criminal – convergem no momento em que os países da América Latina 
começam a introduzir mecanismos de combate à corrupção em suas legislações 
e sistemas de justiça, a partir dos anos 2000. As diretrizes de organismos multi-
laterais que informaram muitas reformas institucionais, cíveis e criminais dos 
sistemas de justiça latino-americanos passaram a prevalecer ao final dos anos 1990 
e 2000, e construíram a conexão – que já foi notada na construção institucional 
e discursiva das políticas globais anticorrupção – entre combate à corrupção, 
transparência, accountability e rule of law. 

Esses fatores associam-se no guarda-chuva político e conceitual da “reforma 
do Estado” que, manifestando-se por meio de reformas específicas (políticas, 
econômicas, judiciais, educacionais), apontam para a concretização do ideal de 

16  Sobre a incorporação mitigada dessas diferentes agendas de reforma judicial no Brasil, ver 
Cunha e Almeida (2012), Sinhoretto (2014), Sinhoretto e Almeida (2013).
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democracia representativa, capitalista e moralmente virtuosa que foi gerado na 
ordem global logo após a queda do muro de Berlim (Diniz, 2001; Moraes, 2002).

3.3 As relações dos EUA com os países da América Latina

Além dos processos de reformas institucionais e legislativas orientadas 
pelas diretrizes globais de combate à corrupção, a incorporação das políticas 
globais para o tema passa também pela relação direta dos EUA com a América 
Latina. As conexões presentes no diagrama abaixo não querem dizer que todas 
as ações ou programas dos órgãos analisados do DOJ e do DOS estejam especifi-
camente voltados para o combate à corrupção. O que se quer destacar aqui são as 
conexões que esses órgãos, expressamente engajados nas políticas anticorrupção 
dos EUA, têm na América Latina, que podem ser eventualmente acionadas para 
ações específicas de combate à corrupção.

Figura 2 – Atuação de órgãos do Departamento de Estado e do Departamento 
de Justiça do governo dos EUA direcionados para o combate à corrupção nos 
países da América Latina

Fonte: elaborado pelo autor, a partir de Extractive Industries Transparency Initiative (s.d.), Financial 
Action Task Force (s.d.), U.S. Department of Justice (s.d.) e U.S. Department of State (s.d.).

Percebe-se que as ações dos dois departamentos do governo estadunidense 
abrangem praticamente toda a América Latina. Da parte do DOJ, que é um 
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órgão de ação predominantemente doméstica, ainda assim se destacam as ações 
de cooperação internacional (especialmente de treinamento de quadros das 
instituições judiciais e policiais locais) pelo ICITAP e pelo OPDAT. 

Além disso, é preciso notar que, embora não tenham sido identificados 
programas ou ações permanentes com países específicos da América Latina, 
FS, OIA e MLARS trabalham justamente estabelecendo colaborações com 
outros países em casos concretos que exijam a aplicação do FCPA, a prisão ou 
a extradição de foragidos, a identificação de operações de lavagem de dinheiro 
e a recuperação de ativos.

Já da parte do DOS, a ação internacional de órgãos ligados ao combate à 
corrupção é obviamente mais abrangente e, na relação direta com países latino-ame-
ricanos, está mais concentrada no INL e no ENR, reforçando a política energética 
e a guerra às drogas como vetores estratégicos da exportação de modelos institucio-
nais e legais de combate judicial à corrupção dos EUA para aqueles países.17 No caso 
do ENR, sua participação no EITI potencializa seu papel na difusão desses modelos 
junto aos demais países membros daquela iniciativa, para além das conexões diretas 
que aquele órgão do DOS estabelece com os Estados latino-americanos.

As ações do DRL (especialmente por meio do OGP) e do EB (especial-
mente por meio de suas ações junto a organismos internacionais, afetando indi-
retamente outros países) fecham as conexões das redes internacionais de difusão 
das políticas de combate judicial à corrupção, tendo os EUA um papel central 
nessa teia, seja pelas suas gestões em organizações internacionais, seja pela sua 
ação direta sobre a América Latina. Nesse sentido, destacam-se o BM, o FMI, a 
OCDE, o BID, o FATF/GAFI e seu desdobramento para a América Latina, o 
Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

E se o maior número de conexões visíveis dos EUA com os países latino-ame-
ricanos se dá por meio dos órgãos e das ações voltadas para o combate ao tráfico 
internacional de drogas (INL) e da política energética (ENR), reforçando a asso-
ciação entre combate à corrupção e segurança que emerge na política internacional 
a partir de fins dos anos 1990, a atuação dos órgãos do DOS destinados ao rule of 
law (DRL) e ao comércio internacional (EB) mantém a associação entre corrupção, 
democracias liberais e economias internacionalizadas que caracteriza os discursos 
e as políticas emergentes no período imediatamente após o fim da Guerra Fria.

17  Sobre o papel da segurança energética e do tráfico internacional de drogas na política inter-
nacional dos EUA, ver Ayerbe (2005), Herz(2002) e Jesus (2014).
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3.4 Circulação internacional de experts e expertises

Por fim, é importante dizer que a construção de políticas domésticas 
influenciadas pelas políticas globais de combate à corrupção passa pela produção 
e pela circulação internacional de expertises, em paralelo e complementação aos 
processos propriamente institucionais. Parte importante desse processo se dá 
por meio das próprias iniciativas institucionais que conectam as políticas locais 
às políticas globais de combate à corrupção: a elaboração de modelos e de comu-
nidades epistêmicas de especialistas que circulam em fóruns e programas de 
organismos multilaterais18 e os programas de formação de quadros de instituições 
de justiça locais pelo DOS e DOJ.

Além disso, a produção acadêmica de conhecimento científico sobre a 
corrupção, que foi mencionada anteriormente, também participa desses circuitos 
de difusão internacional de expertises, especialmente no âmbito da ciência polí-
tica, da gestão pública e do direito. No caso do Direito, especificamente, diversos 
estudos têm verificado a internacionalização dos campos jurídicos nacionais e 
a circulação internacional de juristas em países latino-americanos, no contexto 
da globalização, processos associados diretamente às redefinições de teorias e 
práticas jurídicas e do próprio espaço de produção acadêmica sobre o direito 
naqueles países (Dezalay e Garth, 2000, 2002; Sá e Silva, 2012).19

No que se refere ao combate à corrupção, o caso brasileiro traz evidências 
importantes sobre como esse processo ocorre no contexto latino-americano. 
Analisando a relação dos juristas da Operação Lava Jato com os especialistas anti-
corrupção da academia estadunidense de direito, Sá e Silva (2019) afirmam que:

[...] embora esses processos sugiram algum grau de “imperialismo jurídico” por par-
te dos agentes norte-americanos, a realidade é mais complexa. Os modelos estran-
geiros são muitas vezes apropriados funcionalmente por agentes que buscam legiti-
mar suas pretensões localmente. Estabelece-se, assim, uma relação mais intrincada 
entre as elites do Norte e do Sul. As elites do Norte buscam parceiros que os ajudem 
a disseminar seus modelos; as do Sul buscam novas fontes de capital simbólico que 
podem mobilizar em suas lutas por poder. Na melhor das hipóteses (para as partes, 

18  Sobre a constituição de comunidades epistêmicas no ambiente internacional de formulação 
de políticas, ver Haas (2012; 1992).

19  Para um balanço de como esses processos afetam diferentes áreas e grupos profissionais do di-
reito no Brasil, ver Almeida (2018), Engelmann (2006, 2012a, 2012b, 2013) e Sá e Silva (2015).
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bem entendido), a relação será de ganha-ganha; na pior, as elites do Norte terão 
servido de mero instrumento para os jogos e projetos de poder mantidos por seus 
parceiros do Sul.

Em artigo anterior sobre os trânsitos dos juristas da Operação Lava Jato em 
circuitos internacionais de produção de expertise anticorrupção (Almeida, 2018), 
denominei aquele processo e seus desdobramentos sócio-jurídicos e criminológi-
cos no Brasil como um duplo empreendedorismo: de um lado, o empreendedorismo 
jurídico (Dezalay, 1994; Madsen e Dezalay, 2013), caracterizado justamente pela 
capacidade desses agentes dotados de novos e diferenciados capitais culturais e 
simbólicos, representados pelos títulos acadêmicos, em promoverem mudanças 
nas concepções e práticas jurídicas em seus campos jurídicos de origem; de outro, 
o empreendedorismo moral (Becker, 2008) caracterizado pela mobilização que 
esses agentes fazem de sua expertise na construção de uma cruzada moral crimi-
nalizante das práticas e atores políticos ligados ao problema da corrupção. 

Há, por fim, outro impacto desses processos de exportação e importação de 
modelos de direito que merece destaque na presente análise: seja pelo seu caráter 
instrumental (para exportadores, mas especialmente para os importadores), seja 
pelas inevitáveis mediações e restrições pelas quais passam esses modelos em sua 
incorporação nos campos jurídicos nacionais. A importação de práticas judiciais 
de combate à corrupção pode dar-se de maneira seletiva e descontextualizada 
de suas origens históricas, culturais e assistemática no confronto entre ordens 
jurídicas diversas (Sá e Silva, 2019).

É nesse sentido, por exemplo, que devemos entender os debates sobre o 
tipo de construção probatória no processo penal praticado pela Operação Lava 
Jato no Brasil – especialmente a partir do trabalho acadêmico do procurador da 
República Deltan Dallagnol (2015), produzido em seus estudos nos EUA – em 
relação à diferença entre modelos de justiça criminal brasileiro (inquisitorial) 
e estadunidense (adversarial) (Sá e Silva, 2019).20 E também os debates sobre a 
autonomia e a discricionariedade do Ministério Público brasileiro na elaboração 

20  Nesse aspecto, é importante resgatar a crítica de Kant de Lima (2004), para quem a diferença 
entre modelos adversariais e inquisitoriais de processo penal ultrapassa a comparação meramen-
te técnico-procedimental da administração da justiça, representando diferentes regimes políti-
cos e jurídicos de maior ou menor incorporação de práticas e culturas cívicas e republicanas.
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de acordos de delação premiada em relação ao seu congênere nos EUA (Avrizter 
e Marona, 2017; Dias, 2017).21 

Para além do caso brasileiro, a difusão descontextualizada de mecanismos 
jurídicos de combate à corrupção por países com diferentes sistemas políticos e 
institucionais tem sido apontada como um problema para a efetividade da coo-
peração internacional entre órgãos de controle latino-americano na expansão 
da Operação Lava Jato pelo continente (Angélico, 2019).

4 Os efeitos sobre as democracias latino-americanas, a expansão da Ope-
ração Lava Jato e o caso Odebrecht

4.1 Escândalos de corrupção e interrupção de mandatos presidenciais

Embora os discursos da difusão do rule of law a partir dos regimes regu-
latórios globais pós-Guerra Fria associem as suas agendas de reforma (entre as 
quais, as reformas judiciais e anticorrupção) à estabilidade das novas democracias 
nos países em transição política e econômica, a instabilidade continuou a ser uma 
marca dos países latino-americanos no período mais recente: se entre 1950 e 1970 
as crises presidenciais resultaram em ruptura de regime por destituição presidencial, 
fechamento do Congresso e golpe em 73% dos casos (Gonçalves, 2016), 23% dos 
presidentes eleitos entre as décadas de 1970 e 1980, período de redemocratização 
do continente, não completaram seus mandatos (Hochstetler, 2007).

É óbvio que há uma diferença de grau e de sentido entre os dados apre-
sentados: a proporção de interrupções de mandatos nas primeiras décadas das 
novas democracias latino-americanas (justamente, um período crítico da con-
solidação dos processos de transição) é menor do que a dos anos 1950 a 1970, e 
essas interrupções recentes não significaram necessariamente ruptura de regime, 
muito menos retrocessos aos regimes autoritários recém-dissolvidos. Além do 
mais, a maior parte desses casos se deu por mecanismos de interrupção consti-
tucionalmente previstos: renúncia, impeachment ou outro tipo de afastamento 
pelo Legislativo.

21  Ver também a comparação institucional feita por Kerche (2018) entre a Operação Lava Jato 
brasileira e a italiana Operação Mãos Limpas – modelo alegado de ação anticorrupção para a 
experiência brasileira (Moro, 2004) – levando em conta justamente a exportação e a impor-
tação de modelos jurídicos entre sistemas políticos e judiciais distintos.
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Ainda assim, o impeachment e outras causas de instabilidade política e 
interrupção de mandatos presidenciais em países da América Latina no período 
democrático têm sido objeto de estudos recentes. Entre as causas do fenômeno 
identificadas por essa literatura estão: crises econômicas, em geral, derivadas de 
políticas recessivas de viés neoliberal; escândalos políticos, incluindo (e especial-
mente) os de corrupção; presidentes minoritários no Congresso; comportamento 
imperial ou isolamento de presidentes; mobilizações populares e protestos de 
rua, muitas vezes canalizados pelos fatores anteriores; radicalização dos atores 
políticos dentro ou fora das arenas institucionais; interpretações casuísticas das 
regras do jogo pelo Congresso, de modo a viabilizar a interrupção do mandato 
presidencial como solução para uma crise política (Hochstetler, 2007; Kasahara 
e Marsteintredet, 2018; Llanos e Marsteintredet, 2010; Pérez-Liñán, 2018).

Embora os escândalos de corrupção estejam entre as variáveis consideradas 
para a explicação das crises que levam à interrupção de mandatos presidenciais, 
acredito que ainda há pouco esforço em entender os mecanismos e as dinâmicas 
específicas por meio dos quais esses escândalos contribuem para as crises políticas 
que apresentam tal desfecho. 

Em outras palavras, acredito ser necessário algum esforço analítico no 
sentido de explorar especificamente a construção política, jurídica e simbólica 
dos escândalos de corrupção, bem como suas conexões com a opinião pública 
e os atores políticos centrais da crise. Para isso, é importante aprofundar-se no 
estudo do papel que têm nesses processos políticos as políticas anticorrupção, as 
instituições e os agentes judiciais até agora analisados neste trabalho.

O gráfico a seguir apresenta o peso relativo das acusações de corrupção 
nas interrupções de mandatos presidenciais em países da América Latina desde 
a década de 1980.22 Do total de 17 presidentes que tiveram seus mandatos 
interrompidos no período analisado, 6 deles (35,3%) o foram com base em 
acusações de corrupção. Essas acusações impactam mais as interrupções por 
renúncia (5 casos, 29,4% do total) do que aquelas decorrentes de processos 
legislativos de impeachment ou afastamento.

22  As informações sobre a incidência de denúncias de corrupção foram coletadas em material 
jornalístico e, por isso, podem conter algum grau de imprecisão – ainda mais quando as acu-
sações de corrupção se misturam a outros fatores na alimentação de uma crise política que 
resulta em interrupção de mandato presidencial. Farei algumas considerações sobre isso ainda 
nesta seção do texto.
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Gráfico 1 – Interrupções de mandatos presidenciais em países da América 
Latina por tipo de interrupção e acusações por corrupção entre os motivos 
oficialmente alegados (1985-2018)23

Fonte: elaborado pelo autor, a partir de Calle 2 (2016), Castro (2016), Chaib (2015), Kasahara e Mars-
teintredet (2018) e Radar Global (2018).

Se considerarmos, porém, que o processo de impeachment exige, em tese, 
a formulação de uma acusação formal minimamente baseada em evidências,24 é 
compreensível que nesse tipo de interrupção de mandato presidencial seja menor 
a incidência das denúncias de corrupção. Os diferentes tempos dos escândalos 
políticos e dos procedimentos judiciais (Santos, 2005) permitem que, de um lado, 
o processamento burocrático das investigações criminais e das ações judiciais leve 
mais tempo do que uma crise política pode esperar por uma solução. Mas, de outro 

23  De acordo com a classificação utilizada por Kasahara e Marsteintredet (2018), a modalidade 
de interrupção por afastamento inclui decisões do Legislativo de interrupção do mandato 
presidencial por abandono do cargo ou por uma declaração genérica de incompetência para 
a continuidade no cargo, que não se confundem com o processo jurídico-político formal de 
impedimento (impeachment, juicio político); também não estão incluídas em nenhuma das 
modalidades as interrupções de mandato por motivos de saúde, morte ou ação militar. 

24  Não questiono que o impeachment seja um processo eminentemente político – daí seu nome 
em língua espanhola ser juicio político (Pérez-Liñán, 2018). Entretanto, e em comparação 
com as outras formas de interrupção de mandato presidencial aqui consideradas, é necessário 
destacar suas características propriamente jurídicas, seja do ponto de vista procedimental, seja 
do ponto de vista material. Nesse sentido, ver Queiroz (2017).
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lado, as acusações por si só, mesmo antes de uma denúncia ou de uma sentença 
formal, produzem efeitos na contestação política a um presidente que torna a 
renúncia um caminho mais provável, diante da conjunção de outros fatores, como 
recessão econômica e protestos de rua (Hochstetler, 2007; Pérez-Liñán, 2018).

Além disso, é preciso considerar casos nos quais, mesmo sem que as denún-
cias por corrupção componham as razões formais de um processo de impeach-
ment, elas possam fazer parte do conjunto de fatores desestabilizadores que levam 
à interrupção formal, pelo Legislativo, do mandato presidencial. Esse parece ser 
o caso do impeachment da presidenta brasileira Dilma Rousseff, em 2016, sob 
a alegação formal de que praticou operações fiscais irregulares (as chamadas 
“pedaladas fiscais”), mas em um contexto no qual as denúncias de corrupção 
envolvendo seu partido e o ex-presidente Lula da Silva a partir da Operação Lava 
Jato alimentaram a crise que levou ao seu impedimento pelo Congresso (E. M. 
de Almeida, 2019; F. Almeida, 2019; Freitas e Silva, 2019; Nunes e Melo, 2017).

4.2 O Caso Odebrecht

A propósito, a Operação Lava Jato é um bom caso para estudo das múltiplas 
relações políticas, jurídicas e culturais estabelecidas pelas políticas globais de com-
bate à corrupção, e não apenas porque seria um caso emblemático de acionamento 
da complexa rede de mecanismos, instituições e agentes acima analisadas em um 
contexto nacional, mas principalmente porque o conjunto de ações policiais e 
judiciais iniciado no Brasil alcançou, a partir das investigações contra a empreiteira 
Odebrecht, desdobramentos em outros países da América Latina, contando ainda 
com o envolvimento direto das agências de Law enforcement do governo dos EUA.

A Operação Lava Jato teve início em março de 2014, com uma operação 
de busca, apreensão e prisão de doleiros acusados de manterem um esquema de 
lavagem de dinheiro sediado na cidade de Curitiba. Três dias depois seria preso 
um ex-diretor da estatal brasileira Petrobrás e, em outubro, a Operação chegaria 
às empreiteiras brasileiras acusadas de participarem de um esquema de desvio 
de recursos da petrolífera brasileira por meio de favorecimento em contratos 
e direcionamento de parte dos recursos para o financiamento de campanhas 
eleitorais do Partido dos Trabalhadores (PT) e outros partidos brasileiros.

A empreiteira Odebrecht foi alcançada pela Lava Jato em junho de 2015, com 
a prisão do seu presidente Marcelo Bahia Odebrecht na 14.ª fase da Operação. Os 
executivos da empresa foram denunciados à Justiça Federal um mês depois e seriam 
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condenados em março de 2016. Graças às investigações em informações apreendidas 
na empresa, em setembro de 2016 seria preso o ex-ministro do governo Lula, Antônio 
Palocci. Em dezembro do mesmo ano, a empresa e sua subsidiária Braskem assinou 
acordo de leniência com o MPF, comprometendo-se a colaborar com as investigações.

A colaboração da Odebrecht com as investigações levou a Lava Jato a iniciar, 
em março de 2017, investigações sobre quase 300 pessoas, sendo 83 delas detentoras 
de foro por privilégio de função junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), por 
serem de cargos políticos. Também foi a partir da colaboração da Odebrecht que 
a Lava Jato teve desdobramentos no estado do Rio de Janeiro, onde teria papel 
fundamental na desarticulação das lideranças estaduais do Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro (PMDB), incluindo o ex-presidente da Assembleia Legis-
lativa Jorge Picciani e o ex-governador Sérgio Cabral. Seria também a colaboração 
da Odebrecht e de outras empreiteiras com a Lava Jato que permitiria à Operação 
chegar às principais lideranças do PT, incluindo o ex-presidente Lula.25

Em 2016, o Ministério Público Federal (MPF) estabeleceu acordo com o seu 
congênere suíço, a pedido do órgão estrangeiro, iniciando a extensão internacional 
das investigações relacionadas à empresa. As investigações feitas em conjunto entre 
o MPF do Brasil e da Suíça e o DOJ dos EUA seriam responsáveis pela extensão do 
alcance da Operação para vários outros países, inclusive na América Latina. Para 
esses desdobramentos da investigação sobre a Odebrecht, o MPF firmou acordos 
de cooperação internacional com 15 países no mundo todo (Machado, 2017).

A colaboração internacional para combate à corrupção no MPF é geren-
ciada pela Secretaria de Cooperação Internacional (SCI), vinculada ao gabinete 
do Procurador Geral da República (PGR). Por meio da SCI, além de estabelecer 
colaborações pontuais com países em torno de casos específicos, o MPF faz parte 
de seis redes internacionais de cooperação: a Rede Ibero-americana de Coope-
ração Judicial (IberRED); a Rede ibero-americana de Procuradores Especiali-
zados contra o Tráfico de Pessoas; a Rede de Cooperação Jurídica e Judiciária 
Internacional dos Países de Língua Portuguesa (Rede Judiciária da CPLP); a Rede 
Hemisférica de Intercâmbio de Informações para o Auxílio Jurídico Mútuo em 
Matéria Penal e de Extradição; a Rede de Recuperação de Ativos do GAFILAT; 
e a Plataforma de Pontos Focais de Recuperação de Ativos, ligada à Interpol.

25  Todas as informações sobre a Operação Lava Jato apresentadas até este momento do texto 
foram extraídas do site do MPF (Ministério Público Federal [s.d.]).
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O gráfico seguinte mostra as quantidades de pedidos recebidos e feitos 
pelo MPF para cooperação internacional da Operação Lava Jato:

Gráfico 2 – Pedidos de cooperação internacional feitos e recebidos pelo MPF 
por país (2014-2019)26

Fonte: elaborado pelo autor a partir de Ministério Público Federal (s.d.).

26  Para facilitar a visualização, foram mantidos na comparação apenas os países que fizeram ou 
receberam mais de um pedido de colaboração.
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O gráfico seguinte mostra a representação dos países da América Latina 
em relação ao total de pedidos de cooperação feitos e recebidos.

Gráfico 3 – Pedidos de cooperação internacional feitos e recebidos pelo MPF 
por países da América Latina em relação ao total (2014-2019)

Fonte: elaborado pelo autor a partir do Ministério Público Federal (s.d.).

Do total de 497 pedidos recebidos pelo MPF, 320 (64,4%) vieram de paí-
ses da América Latina, sendo o Peru o maior demandante (191 pedidos, 59,6% 
das solicitações latino-americanas e 38,4% do total). Como mostrarei adiante, 
além do Brasil, o Peru foi o país mais afetado politicamente pela extensão das 
investigações da Lava Jato em torno do caso Odebrecht. Fora da América Latina, 
o país que mais demandou o MPF foi a Suíça (110 pedidos, 22,1% do total), 
seguido dos EUA (18 pedidos) (Ministério Público Federal, [s.d.]).

Por outro lado, apenas 8% dos pedidos feitos pelo órgão brasileiro foram 
dirigidos a outros países do continente. Os maiores demandados pelo MPF, no 
mundo todo, foram a Suíça (31,2% do total), os EUA (12,6%) e, entre os países 
da América Latina, o Panamá (10 solicitações, quase um terço dos pedidos feitos 
a Estados latino-americanos) (Ministério Público Federal, [s.d.]). Isso tem a ver 
com as posições que Suíça e Panamá possuem nos esquemas de lavagem de din-
heiro, graças às regras de seus sistemas bancários e, no caso dos EUA, justamente 
pela atuação extraterritorial que o DOJ possui por meio do FCPA.
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Percebe-se dos dados anteriores que a expansão da Operação Lava Jato 
pela América Latina teve como vetor as investigações brasileiras, sendo o MPF 
mais demandado do que demandante de cooperação com países do continente. 
Como demandante de colaboração, destacam-se as relações estabelecidas pelo 
MPF com a Suíça, os EUA e o Panamá, fato que ilustra os sentidos que têm, na 
ordem global, tanto os fluxos financeiros associados a práticas criminais quanto 
os circuitos de produção de informação e de efetividade dos mecanismos de 
combate transnacional à corrupção e à lavagem de dinheiro.

Ainda em 2016, a Odebrecht começava a sentir os efeitos dos regimes glo-
balmente compartilhados de governança por meio de uma ação civil impetrada 
na justiça de Nova York por investidores estadunidenses da sua subsidiária Bras-
kem, alegando que as práticas de corrupção causaram prejuízo aos investimentos 
realizados (Estadão Conteúdo, 2016). 

Em dezembro de 2016, o DOJ revelou detalhes das investigações por 
ele conduzidas e do acordo realizado entre a Odebrecht/Braskem e o governo 
dos EUA (Alessi, 2017; Angélico, 2019; Terra, 2016): as empresas admitiram 
ter pago mais de US$ 1 bilhão em propina a funcionários públicos e políti-
cos de 12 países, incluindo o Brasil e outros 9 latino-americanos (Argentina, 
Colômbia, República Dominicana, Equador, Guatemala, México, Panamá, 
Peru e Venezuela).27

A divulgação do acordo com a Odebrecht pelo DOJ iniciou um processo 
de intensa cooperação internacional dos países envolvidos com o MPF brasileiro. 
Apenas entre fevereiro de 2017 e dezembro de 2018, nove países envolvidos 
no caso fizeram, juntos, 118 pedidos de cooperação internacional, divididos 
conforme o gráfico a seguir. Além disso, em janeiro de 2019, foram iniciadas 
tratativas para o estabelecimento de equipes conjuntas de investigação do MPF 
com órgãos congêneres da Argentina e do Peru (Angélico, 2019).

27  Os outros países envolvidos nas investigações internacionais do DOJ sobre o caso Odebrecht 
são Angola e Moçambique; sobre os desdobramentos da investigação nesses países africanos, 
ver Deutsche Welle (2017, 2019).
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Gráfico 4 – Pedidos de cooperação internacional recebidos pelo MPF de 
países da América Latina relacionados ao caso Odebrecht (2017-2018)

Fonte: elaborado pelo autor a partir de Angélico (2019).

As revelações feitas a partir das investigações internacionais sobre a Ode-
brecht implicaram várias lideranças políticas importantes do continente nas 
últimas décadas: Cristina Kirchner (ex-presidente) na Argentina; Hugo Chá-
vez, Nicolás Maduro (respectivamente, ex-presidente e presidente) e Henrique 
Capriles (líder oposicionista) na Venezuela; Juan Manuel Santos (ex-presidente) 
na Colômbia; Rafael Correa (ex-ministro da Fazenda e ex-presidente), Alecksey 
Mosquera Rodríquez (ex-ministro da Eletricidade) e Carlos Pólit (ex-controla-
dor geral) no Equador; Ricardo Marinelli (ex-presidente) no Panamá; Maurício 
Funes (El Salvador); Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro 
Pablo Kuczynski (ex-presidentes) e Keiko Fujimori (líder oposicionista, filha 
do ex-presidente Alberto Fujimori); Luís Inácio Lula da Silva, Michel Temer 
(ex-presidentes), Eduardo Cunha (ex-presidente da Câmara dos Deputados), 
Aécio Neves (ex-senador e ex-candidato à Presidência), entre outros, no Bra-
sil (Alessi, 2017; Castro, 2016; J. F. da Cunha, 2017; Gazeta do Povo, 2019; 
Machado, 2017).

Em 2019, somavam sete os ex-presidentes que haviam sido presos (defi-
nitiva ou provisoriamente) em decorrência das acusações no caso Odebrecht: 

Democracia e justica 24-06-2022.indd   360Democracia e justica 24-06-2022.indd   360 24/06/2022   18:48:2124/06/2022   18:48:21



361Combate Judicial à Corrupção e Democracia na América Latina

Toledo, Humala e Kuczynski (Peru), Martinelli (Panamá), Funes (El Salvador), 
Lula e Temer (Brasil) (Gazeta do Povo, 2019; Marchao, 2019).

Nos EUA, as investigações do DOJ não revelaram envolvimentos de polí-
ticos, mas incluíram instituições financeiras – cujos nomes, contudo, foram man-
tidos em sigilo.28 Segundo a procuradora-geral assistente da Criminal Division 
do DOJ Sung-Hee Sun, a expectativa do governo dos EUA era a de que o caso 
Odebrecht servisse de modelo de estratégias de combate internacional à corru-
pção (Basile, 2016). Em abril de 2017, com base nos acordos assinados com o 
DOJ, a Odebrecht foi condenada ao pagamento de US$ 2,6 bilhões em multas 
ao longo de 26 anos, sendo que US$ 2,39 bilhões seriam destinados ao Brasil, 
US$ 116 milhões à Suíça e US$ 93 milhões para os EUA (Carta Capital, 2017).

Como já dito, o Peru foi o país mais afetado pela extensão da Operação 
Lava Jato pela América Latina, o que justifica que seja o país que mais tenha esta-
belecido relações com o MPF brasileiro no caso Odebrecht. O país foi o primeiro 
a receber operações internacionais da Odebrecht, em 1979, e continuou a ser um 
dos países de maior inserção da empresa brasileira, que entre as décadas de 1990 
e 2000 tornou-se a mais internacionalizada do ramo (Campos, 2008, 2012). 

Além disso, os desdobramentos da Lava Jato afetaram diretamente o sis-
tema político peruano. Quatro dos oito presidentes peruanos, desde o fim do 
governo militar em 1980, foram acusados em razão do caso Odebrecht: García 
(presidente por dois períodos), Toledo, Humala e Kuczynski. Este último renun-
ciou ao cargo de presidente em por conta das acusações, em 2018. Todos eles 
foram presos em algum momento das investigações. Em um desfecho dramático, 
García suicidou-se quando a polícia chegou à sua residência para prendê-lo, em 
abril de 2019 (Marchao, 2019).

5 Considerações Finais

Os desdobramentos da Operação Lava Jato na América Latina demons-
tram a potência do acionamento das redes de instituições, mecanismos, agentes 

28  É curioso observar que o documento oficial do acordo estabelecido entre o DOJ e a Ode-
brecht (United States of America 2016) não cita expressamente os nomes de nenhum dos 
envolvidos, sejam executivos, sejam políticos; ainda assim, os nomes dos políticos envolvidos 
nas acusações circularam amplamente pela imprensa, sendo que o mesmo não aconteceu com 
os bancos dos EUA envolvidos no caso.
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e discursos das políticas globais anticorrupção, seja no que se refere aos alcances 
da persecução penal, seja aos efeitos sobre a política dos países envolvidos.

No confronto entre essas duas dimensões do mesmo fenômeno, é impor-
tante levar-se em conta o trade off entre o desbaratamento de complexos esquemas 
de corrupção – cujo caráter pernicioso para as sociedades e sistemas políticos do 
continente não se questiona neste texto – e os efeitos desestabilizadores que o 
combate judicial à corrupção tem sobre os regimes democráticos latino-america-
nos. Esses efeitos desestabilizadores têm seus exemplos mais recentes e dramáticos 
nos desdobramentos políticos do caso Odebrecht no Brasil e no Peru, mas estão 
presentes em todo o período da redemocratização do continente, como mostram 
os dados sobre a interrupção de mandatos presidenciais decorrentes de denúncias 
de corrupção na América Latina.

Nesse sentido, a reconstrução histórica do processo de internacionalização 
e internalização das políticas anticorrupção, feita neste trabalho, sugere que o 
combate judicial à corrupção não pode ser tomado como elemento politicamente 
neutro – seja como variável independente para a explicação da instabilidade 
dos regimes presidenciais nos países da América Latina, seja como componente 
normativo intrínseco de democracias accountable, transparentes e estabelecidas 
de acordo com os modelos de rule of law difundidos internacionalmente.

Num primeiro aspecto, a existência de “escândalos de corrupção” deve 
ser mais bem investigada como fator explicativo de processos de crise política e 
interrupção de mandatos presidenciais. É preciso considerar elementos empíri-
cos relacionados à agência e aos interesses dos agentes das instituições de justiça 
que atuam na condução das ações investigativas e judiciais que compõem esses 
escândalos de corrupção, inclusive com intencionalidades evidentes nas relações 
que estabelecem com outros atores políticos e com a opinião pública. Os estu-
dos recentes sobre o caso brasileiro reforçam a necessidade de aprofundarem-se 
investigações nesse sentido (E. M. de Almeida, 2019; F. Almeida, 2019; F. de 
Almeida, 2018; Feres Jr. et al., 2018).

No que se refere aos aspectos normativos do debate, as evidências e inter-
pretações construídas neste texto apontam em duas direções que tencionam 
as teorias da accountability e das políticas anticorrupção como mecanismos de 
controle necessários à democracia. Aqui, novamente, é preciso ter em conta a 
agência e os interesses que mobilizam e são mobilizados pelas ações criminais e 
judiciais que materializam o combate à corrupção. Além disso, contudo, destaco 
outros elementos que devem compor o debate.
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O primeiro deles tem a ver, como afirmado desde o início, com o caráter 
criminal do combate judicial à corrupção. Embora a via criminal não seja a única 
prevista pelas teorias e pelos mecanismos institucionais anticorrupção, ela tem 
sido a via predominantemente acionada nas últimas décadas, em especial, na 
América Latina, para a solução do problema. Nesse sentido, é preciso ter em conta 
os efeitos materiais e simbólicos dos processos de criminalização, conhecidos da 
literatura criminológica, quando produzidos e reproduzidos numa dimensão 
sensível da vida social, que é a da legitimidade das instituições e práticas coletivas 
de organização política.

Associados a este primeiro elemento estão os conteúdos morais do combate 
judicial à corrupção, potencializados pelas estratégias criminais, e que, mobili-
zando o direito, ultrapassam os sentidos da legalidade e da institucionalidade, 
afetando os próprios sentimentos dos indivíduos sobre as instituições democrá-
ticas e o papel do direito como limitação do poder estatal. 

As racionalidades econômicas subjacentes a muitas abordagens institucio-
nais da accountability, que trabalham em uma lógica de incentivos e restrições, 
ignoram essa dimensão simbólica das relações entre moralidades, punição e 
cidadania. É nesse sentido, portanto, que sugiro que o debate sobre controle e 
democracia incorpore a concepção do controle social (além da clássica concepção 
institucionalista dos mecanismos de controle). Mais uma vez, o caso brasileiro 
traz muitas evidências sobre a tensão entre instituições, moralidades e controle 
social no combate à corrupção (F. de Almeida, 2018; Avrizter e Marona, 2017; 
Koerner e Schilling, 2015; Schilling, 1999).

Por fim, e de forma transversal às questões colocadas acima, estão as 
relações de força que se estabelecem entre os ambientes domésticos e a geopolí-
tica global. Tal qual procurei demonstrar que as políticas globais anticorrupção 
emergiram como parte importante de um regime regulatório normativamente 
orientado por certas concepções de democracia e de capitalismo, e historicamente 
marcadas pela reestruturação das relações de poder entre Estados nacionais em 
uma ordem politicamente desigual após o fim da Guerra Fria.

Nesse aspecto, o predomínio dos EUA nesse processo não deve ser lido 
na chave de uma teoria conspiratória que valoriza exclusivamente a agência e 
a intencionalidade de uma potência em meio a um complexo jogo de forças 
e interesses nacionais, mas como uma marca da constituição do próprio jogo, 
caracterizado pela defesa da democracia liberal e da competição econômica, 
pela difusão de modelos institucionais da common law a sistemas de diferentes 

Democracia e justica 24-06-2022.indd   363Democracia e justica 24-06-2022.indd   363 24/06/2022   18:48:2124/06/2022   18:48:21



364 Democracia e justiça na América Latina: para onde vamos?

tradições jurídicas e pela tensão entre universalização de modelos políticos e 
persistência de desigualdades sociais e econômicas entre países.

Na complexidade desse jogo, os modelos de rule of law difundidos pelo 
governo estadunidense e por organismos multilaterais enfrenta, no âmbito 
doméstico dos países “transicionais” para os quais se dirigem as políticas de 
combate judicial à corrupção, as resistências impostas por distintas realidades 
sociais, políticas e econômicas. Não é à toa, portanto, que, entre as causas de 
instabilidade política dos sistemas presidenciais latino-americanos, o surgimento 
de escândalos de corrupção esteja articulado aos efeitos recessivos de políticas 
econômicas neoliberais e às pressões que manifestações populares em sociedades 
desiguais imprimem sobre instituições políticas com históricas dificuldades de 
inclusão, representação e participação.
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– 12 – 
Entre ofensa à Democracia e  

Vanguarda Iluminista: contribuições  
sobre a moralização da política pelo 

judiciário a partir de um estudo de caso

Juliane Sant’Ana Bento

1 Introdução

O debate protagonizado por um ministro do Supremo Tribunal Federal e 
um professor de Direito Constitucional da Universidade de São Paulo nas pági-
nas do jornal de maior circulação no Brasil a respeito de o STF atuar como uma 
“vanguarda iluminista que empurra a história na direção do progresso civilizató-
rio” (Barroso, 2018) ou, longe disso, “agredir a democracia brasileira” (Mendes, 
2018, 2019) expõe a disputa de sentidos que alguns analistas das relações entre 
direito e política têm entendido como, no mínimo, binária e normativa (Da Ros, 
2017; Marona e Barbosa, 2018). 

Frequentemente, a discussão sobre o ativismo judicial no Brasil convergia 
para a adesão a um dos dois grandes posicionamentos que se apresentavam como 
suficientes e necessários: de um lado, a ideia de que a expansão de competências 
do Judiciário observada na redemocratização seria o meio pelo qual os grupos 
subalternos podiam ver seus direitos constitucionais assegurados, especialmente 
considerando as omissões dos poderes eleitos (por exemplo, Cittadino, 1999; 
Vianna et al., 1999; Maciel, 2011; Fanti, 2016); de outro lado, perspectivas que 
enfocam a ingerência excessiva, o desequilíbrio nos mecanismos institucionais 
de freios e contrapesos, governo dos juízes, a supremocracia, o voluntarismo e 
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a tutela sobre a sociedade civil e a cidadania, no limite, a derrocada do Estado 
de Direito (sobretudo Marona e Del Río, 2018; Kerche e Feres Júnior, 2018). 

Muito embora a leitura dicotômica apresente-se tentadora e aparente-
mente evidente, caso consideremos os fatos do dia, precisarmos definir se a 
judicialização da política está bem ou se vem tornando-se um acumulado de 
equívocos parece-nos reduzir a complexidade da discussão. Este trabalho visa a 
compreender os efeitos e problematizar um fenômeno em voga nas discussões 
contemporâneas sobre o Brasil: o descrédito da política.1 

Propõe-se aqui uma chave de leitura sobre o tema abordado: a deslegiti-
mação da atividade política é resultado de uma construção social do problema 
do atraso institucional e democrático nacionais. No intuito de combater os 
males historicamente arraigados que supostamente se manifestam na política 
tradicional brasileira, o sistema de justiça, cada vez mais, vem oferecendo seus 
instrumentos, suas crenças e representações. 

O sistema de justiça vem sendo protagonista de uma empresa crítica da 
política, alçando-se a instância de seleção e legitimação do modo correto pelo 
qual ela deveria ser exercida. A problemática que este capítulo desafia é descrever 
as condições de possibilidade para tal atuação, considerando o contexto híbrido 
e periférico observado, bem como compreender os efeitos sociais que promove 
no jogo político, agora transformado pela interferência da lógica judicial. 

A hipótese mobilizada para entender as causas dessa definição da política 
pelo Direito consiste em privilegiar os princípios de estruturação social e as repre-
sentações dos universos práticos e simbólicos, muito mais do que características 
institucionais de independência e autonomia dos órgãos de justiça.

É achado recorrente no discurso dos agentes judiciais a necessidade do 
controle e da tutela da política, eis que degenerescente e patológica. Tal promoção 
de um ambiente de crise perene da política autoriza os juristas a intervirem, 
constituindo um verdadeiro modelo profissional pautado na defesa moral da 
Constituição e do Estado de Direito e justificado pela neutralidade e técnica 
supostamente inerentes ao Direito. A partir de um estudo de caso sobre os jul-
gamentos de crimes de prefeitos no estado do Rio Grande do Sul, o presente 

1  Segundo pesquisa do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, 77,8% dos brasileiros afir-
mam não ter “nenhuma confiança” nos partidos políticos. Disponível em: https://politica.esta-
dao.com.br/noticias /geral,descredito-nos-partidos-atinge-8-em-10-brasileiros,70002362978. 
Acesso em: 15 ago. 2018.
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capítulo traz à discussão elementos para se refletir sobre o paradigma de boa 
administração pública que resulta consagrado desse processo. 

A ideia de decantação da política municipal faz emergir eleitoralmente a 
figura do gestor público, porta-voz das premissas do new public management, inte-
ressado nos resultados que a administração pública pode apresentar e compro-
metido com a eficácia dos serviços. Ou seja, o julgamento da política local resulta 
em certa estigmatização da política de pequenos municípios porque, desprovidos 
de grandes capacidades estatais, tendem a ser vistos como locus privilegiado das 
formas arcaicas de práticas políticas, o lugar por excelência dos vínculos anômalos 
tradicionais e atrasados, do personalismo e do patrimonialismo.

Ao passo que reforça essa crença, a crítica da política local favorece outro 
perfil de político, que concentra investimentos em outros atributos hodierna-
mente mais valorizados. Com isso, credenciam-se à vida pública perfis de políticos 
que mobilizam um repertório que consiste em formação escolar e profissional 
para a gestão, combinado à circulação internacional em centros difusores de 
modelos de administração eficaz: a importação de tal modelo de despolitização 
da prática política local; no entanto, não pode escapar a uma análise de suas 
implicações para o jogo político.

2 A patologia, a herança colonial e a crise política: um repertório crítico 
permanente

As relações e as redes pessoais sempre foram consideradas pelos pensado-
res do Brasil para compreender a ordem social, especialmente no que respeita à 
importância do poder privado como barreira à construção de uma ordem pública. 
A herança ibérica, a importância da família e dos laços pessoais, o privatismo, o 
mandonismo, o clientelismo e a patronagem política são todos elementos que 
perpassam os textos fundamentais sobre o Brasil,2 que comungam o entendi-
mento de que as redes personalistas envolvem uma pirâmide de relações que 
atravessa a sociedade de alto a baixo, compondo, alegadamente, a “gramática 
política” do Brasil. 

A natureza patológica da organização política, especialmente em se tra-
tando do nível local, é tese recorrente no pensamento social brasileiro, a exemplo 

2  Nestor Duarte (1939), Oliveira Viana (1987), Sérgio Buarque de Holanda (1995), Maria 
Isaura Pereira de Queiroz (1976), Victor Nunes Leal (1975), Raimundo Faoro (2012), Si-
mon Schwartzman (1982), até o mais recente trabalho de Edson de Oliveira Nunes (2010).

Democracia e justica 24-06-2022.indd   375Democracia e justica 24-06-2022.indd   375 24/06/2022   18:48:2224/06/2022   18:48:22



376 Democracia e justiça na América Latina: para onde vamos?

dos casos descritos por Briquet (1991 e 2007).3 Segundo as interpretações mais 
difundidas, no Brasil, o processo eleitoral é compatível com a manutenção dos 
privilégios das oligarquias locais, o que acaba por tornar a democracia “ornamen-
tal e declamatória” (Buarque de Hollanda, 1995, p. 183). 

A realidade histórica teria comprovado o “continuísmo das estruturas 
patrimoniais” (Faoro, 2012, p. 822), mesmo perante avançadas formas de repre-
sentação, o que permitiu a conclusão da não adaptação do sistema representativo 
à realidade brasileira, ou ainda, da cultura local retrógrada como um obstáculo 
à modernização política. 

No entanto, entender o clientelismo como uma herança tradicional da socie-
dade brasileira, que dificulta sua institucionalização e prejudica o funcionamento do 
Estado a partir de uma ordem racional-legal e do universalismo de procedimentos, 
é dar razão à tese, já superada, que estigmatizava como sociedade atrasada aquela 
que não conseguia impor os princípios democráticos aos personalistas. 

Restando já comprovada a dissociação entre burocratização e fim do clien-
telismo e admitindo-se que as relações pessoais seguem operando inclusive em 
sociedades centrais contemporâneas, manifesta-se a importância de observá-las 
enquanto código de significação de culturas locais (Briquet e Sawicki, 1998) e 
em seus aspectos instrumentais capazes de produzir modificações no modo como 
as estruturas formais operam (Bezerra, 1995). 

Partindo da hipótese de que o arcaísmo político é mobilizado por determi-
nadas elites de publicistas para legitimarem-se no campo político a partir de seus 
capitais simbólicos e conjugando o domínio da “técnica” para justificar a ocupação 
de postos públicos – de onde atuam na condição de agentes autorizados a definir 
a boa-política –, este trabalho pretende reforçar a perspectiva de que a “raciona-
lização” e a “modernização” estatal dão-se paralelamente com a permanência dos 
vínculos de reciprocidade e a mobilização das redes pessoais entre esses agentes.

3  No caso da Córsega, a desqualificação das práticas políticas insulares pelas elites continen-
tais, mais acostumadas com as práticas políticas “legítimas” exercidas na França continental. 
No segundo caso, como a “questão mafiosa” é formulada como um problema público na his-
tória da Itália unificada.
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3 Moralização da política e soluções técnicas 

Uma das formas eficazes de legitimação no espaço público tem sido a “cru-
zada pela moralização da política” que protagonizam os juristas, assim como no 
Brasil, fenômeno também percebido em várias conformações sociais (Musella, 
2001; Briquet, 2001, 2007; Roussel, 2001, 2002; Vauchez, 2004). Oferecendo 
suas competências “técnicas” e “neutralidade” política para enfrentar as “patolo-
gias” da política brasileira, um grupo de juristas instaura-se em postos de poder 
e consolida-se como definidor da “boa política”. 

Ou seja, a adesão à lógica da “moralização política” permite aos juristas 
a elaboração de conceitos e definições “técnicas” em doutrinas sobre o Estado 
e autoriza-os a mobilizar o “senso comum erudito”, que considera a política 
tradicional desqualificada e atrasada. Esse processo de esvaziamento da política 
tradicional, viciado por interesses de grupos posicionados “contra o interesse 
público”, conduz os juristas a manter ativa a lógica da construção dos problemas 
públicos, aos quais são cabidas suas soluções “técnicas” (Bourdieu, 1986). 

As empresas contestatórias da política estabelecida contribuíram para 
difundir o diagnóstico da degradação e para impô-lo como princípio explicativo 
da crise. Em virtude da exigência de mudança como um “necessário combate 
moral” em defesa da democracia e do Estado de direito, a fim de atender às rei-
vindicações de regeneração da vida pública, a magistratura foi dotada de uma 
capacidade de intervenção inabitual no espaço político.

A crítica da política é vivida pelos juízes como um exercício ordinário do 
dever profissional (Roussel, 2002, p. 152; Vauchez, 2004, p. 20). Mobilizando a 
necessidade de “redimensionamento das práticas administrativas” e da “reforma 
dos costumes políticos do estado”, empreendem-se na construção de um novo 
saber sobre o Estado, que se destina a constituir uma nova verdade sobre o mundo 
social, diferente da versão “equivocada” da política praticada localmente. 

Ao se proporem a realizar um “efeito pedagógico forte” sobre a coisa 
pública (Albuquerque, 1999), põem em curso a “cruzada pela moralização” (Bri-
quet e Garraud, 2001, p. 20) das atividades políticas, associadas genericamente 
ao paradigma da degradação, do atraso, do arcaísmo, das patologias herdadas, 
da falta de aptidão para a modernidade e à democracia: um paradigma imposto 
como ortodoxia interpretativa. Em decorrência dessa premissa, reivindicam o 
“conhecimento correto” sobre o Estado e assumem para si o magistério da “boa 
política”, que sairia qualificada.
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Os mecanismos de deslegitimação da política que fundamentam a aborda-
gem moralizadora pelos tribunais conduzem os juristas a assumirem o papel de 
guarda da integridade do Estado democrático e a construírem modelos jurídicos 
que forneçam soluções, autorizados por sua tecnicidade e especialização nos jul-
gamentos da política. O que os desembargadores do Rio Grande do Sul tratam 
por “inovadora engenharia institucional”, que foi criada a fim de dar conta de 
pôr “um fim à impunidade”, é um bom exemplo de um controle político estável, 
contínuo e incisivo realizado desde o Judiciário (Vauchez, 2004, p. 226).

O descrédito das elites dirigentes é perceptível também nos achados da 
bibliografia, como em Roussel (2002, p. 148), em que os magistrados passam a 
estigmatizar a “perda total do senso de honra”, e tratam com desdém e repulsa 
social os agentes do poder político. Para um ministro do STF, alinhado a essa 
percepção, “o sistema político brasileiro, por vicissitudes diversas, tem funcio-
nado às avessas: exacerba os defeitos e inibe as virtudes” (Barroso, 2013, p. 214).

Vive-se no Brasil uma situação delicada, em que a atividade política desprendeu-se 
da sociedade civil, deixando de representá-la e, no limite, até de lhe servir. Quando 
isso ocorre, a política passa a ser um fim em si mesma, um mundo à parte, visto ora 
com indiferença, ora com desconfiança. Ao longo dos anos, a ampla exposição das 
disfunções do financiamento eleitoral, das relações oblíquas entre Executivo e parla-
mentares e do exercício de cargos públicos para benefício próprio trouxe uma onda 
de ceticismo que tem abatido a cidadania e minado a capacidade de indignação e de 
reação. A observação é de cunho institucional e não tem por foco qualquer governo 
em particular (Barroso, 2013, p. 214, grifos do autor).

Caso similar pode ser encontrado na literatura, que entende “perder-se 
no tempo a compreensão da Política como ciência e arte relacionadas ao bom 
governo” (RAMOS, 2004, p. 87). Segundo o jurista, não se deve pensar “que a 
politicagem constitua uma triste realidade de nossos dias, após um passado em 
que na arena política imperou a virtude e o espírito público” (Id., p. 89).

Para ele, engajado no “combate à degeneração da prática política” (Ramos, 
2004, p. 87-89),

trata-se, na verdade, de um mal endêmico entre nós, o que deveria, de há muito, ter 
afastado o simplismo voluntarista do campo de debates em torno do tema. Não resta 
dúvida, porém, de que, atualmente, as manifestações do fenômeno têm incomodado 
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em maior grau a sociedade brasileira, o que é extremamente positivo, por representar, 
em alguma medida, o enraizamento da Democracia no Brasil, quer na perspectiva do 
exercício da liberdade de pensamento, principalmente por meio da imprensa, quer na 
perspectiva da vivência dos valores democráticos, que se antepõem ao amesquinhamento 
da atividade política (Ramos, 2004, p. 91, grifos do autor).

No dizer de outro acadêmico do Direito, no Brasil, 

as relações promíscuas entre corruptor e corrompido manifestaram-se desde o Bra-
sil colônia, continuaram no 1.º e 2.º Reinados, ingressaram na República e perma-
neceram até nossos dias, com maior ou menor intensidade de suas exteriorizações 
malignas no organismo da nação (Horta, 2004, p. 99). 

O raciocínio jurídico, muito amparado na ideia de “ética na política”, 
sempre se fundamenta na “defesa intransigente” do “bem comum e da coisa 
pública”, por exemplo: 

O administrador não é o senhor dos bens que administra, cabendo-lhe tão somente 
praticar os atos de gestão que beneficiem o verdadeiro titular: o povo […] Evitar 
que a corrupção se generalize e se torne sistêmica é dever de todos, o que importará 
na preservação de todas as instituições dotadas de poder decisório e evitará que 
utilizem este poder de forma discricionária em favor de determinados grupos e em 
detrimento do interesse público (Garcia e Alves, 2013, p. 45).

Esse movimento de descrença dos canais tradicionais de mediação política 
e de deslegitimação dos atores políticos é também um processo de recomposição 
do jogo político e de transformação do monopólio sobre a política, que antes era 
apanágio dos eleitos, em virtude de sua legitimidade eleitoral e popular, e agora vem 
sendo mobilizado como espaço dos juristas, em razão de sua legitimidade técnica, 
moral e especializada sustentada por um modo de recrutamento racional, baseado 
em concurso público, e instrumentalizado pelo Direito. Em outras palavras, trata-se 
do repúdio aos políticos que dá lugar ao poder dos técnicos: a despolitização, a 
procedimentalização e codificação do que antes fora o espaço da política.  

Vauchez (2004) chama atenção para o fato de a magistratura contribuir 
para desingularizar as práticas dos julgamentos da política, atribuindo qualida-
des intrínsecas às técnicas usadas nos processos. Seus usos em contextos novos 
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confirmariam a validade geral, ao mesmo tempo que suas expertises profissionais 
teriam validade estendida para outros casos.

Entre os juristas do Rio Grande do Sul, a percepção da nobreza do Direito 
e do seu papel fundamental também é compartilhada por alguns:

O direito é essa verdadeira atividade de sopesar o ético e o político. Descobrir qual 
é aquele mínimo ético que a sociedade precisa, naquele momento histórico, para 
preservar sua convivência e tornar esse mínimo ético obrigatório politicamente. 
Que papel fundamental! É o direito que confere à política verdadeiro sentido de fim 
do humano. Sem a ética, a política seria uma política torta; é o direito que endireita 
a política. É o direito que coloca a política no caminho do bem, do humano, do justo. 
Justo que nós vamos descobrir na sociedade por meio da razão prática, pelo juiz, 
pelo legislador [...] O direito é ao mesmo tempo senhor da política e servo da po-
lítica. [...] Toda a administração pública, todo direito administrativo é um direito 
instrumental da política, é um direito pelo qual realizamos o bem comum. Todas as 
políticas públicas, toda a realização do bem comum se faz por meio de instrumentos 
jurídicos. O erro é dizer que o direito é só um instrumento da política. O direito é 
senhor da política também. Há uma área da política que aprendemos pela boa polí-
tica, ao longo de experiências concretas, ao longo da história. É a área da política 
que é seu fundamento primeiro, finalidade última e seu funcionamento, uma área 
de alta política em que se precisa de estabilidade, precisa refletir valores. Aí o direito 
vai trazer para essa área da política a ética, e aí vamos ter um direito que é supremo: a 
política (Souza Jr., 2004, p. 77-78).

Segundo Roussel (2002, p. 92), isso se relaciona à concepção que fazem 
de si e do métier da Justiça como o lugar da “grandeza”, a peça central para a 
democracia, a percepção de si como alguém que conta, que desempenha “algo 
nobre”. É a mídia, em grande parte, quem colabora para essa representação, 
quando valoriza a dignidade e a atividade dos juízes, produzindo um capital 
de “distinção eficaz” em relação ao mundo efêmero, comezinho e espaço dos 
interesses de grupos determinados da política.
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4 Os limites de um efetivo controle da política, segundo a jurisprudência 
analisada

Por meio da história social da institucionalização da Quarta Câmara 
Criminal do TJRS, especializada no julgamento de prefeitos, observam-se as 
justificativas cívicas e as disputas por legitimidade que compõem seu processo 
de consolidação. As propriedades sociais de seus componentes, ainda, permi-
tem compreender as crenças e as representações sobre justiça e política entre 
os magistrados. A partir do estudo de sua institucionalização, entender quais 
representações de Direito e de política estão em luta e quais os macrofatores 
explicativos das tomadas de posição dos agentes nesse espaço. 

Foram utilizadas como fonte as entrevistas do projeto Histórias de Vida 
realizadas por Loiva Otero Félix, Luiz Alberto Grijó, Gunther Axt, Mary da 
Rocha Biancamano e Rosimeri de Souza Süffert Fogaça com os desembargadores, 
por intermédio do Memorial do Judiciário do Tribunal de Justiça do estado do 
Rio Grande do Sul. Igualmente, entrevistas realizadas com procuradores de Jus-
tiça, catalogadas no acervo do projeto História Oral do Memorial do Ministério 
Público, também serviram de base. 

Trabalhos acadêmicos sobre o TJRS, no período analisado, de igual forma, 
guiaram nossa compreensão sobre o campo, especialmente a tese de doutorado 
de Luciano Da Ros, defendida em 2014, na Universidade de Illinois em Chicago, 
intitulada Mayors in the Dock: judicial responses to local corruption in Brazil, e o 
livro Sociologia do Direito: a magistratura no espelho, de autoria de Álvaro Filipe 
Oxley da Rocha (2002), resultado de sua dissertação de mestrado, realizada na 
UFRGS. Informações publicadas em blogs pessoais dos desembargadores e em 
notícias da imprensa, assim como dados retirados dos processos julgados pela 
Quarta Câmara, também ajudaram a compor esta seção.

A partir desses dados, observar o perfil social dos juízes, suas origens, esco-
larização, produção intelectual e peso que atribuem às relações sociais e familiares 
torna-se fundamental para compreender os esquemas de percepção e a identidade 
social que conformam os valores e crenças dos magistrados sobre o Estado e sobre 
a política. Como se verá, perceber o aparecimento de um novo perfil social de 
desembargador pode até ser prova de uma alteração nos mecanismos de formação 
e recrutamento dos magistrados, implicando um processo de diversificação social, 
mas não significa, necessariamente, uma alteração profunda dos princípios que 
estruturam a ordem social local.
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O banco de dados mencionado no presente capítulo foi composto pelas 
informações cadastradas no sistema on-line de jurisprudência do TJRS, alimen-
tado pelo próprio tribunal, acessível por meio do sítio www.tjrs.jus.br/jurispru-
dencia. O banco foi desenvolvido entre os meses de agosto de 2014 e setembro de 
2016. Depois de realizadas algumas opções quanto a sua composição, terminou-se 
por considerar como termo de busca “prefeito”. 

Entre os 11.900 processos disponíveis no sistema on-line do TJRS, fil-
trou-se para delimitar o campo de “todos os tribunais” para “Tribunal de Justiça 
do Rio Grande do Sul”. Assim, 500 processos foram excluídos dos resultados. 
Outros 136 processos eram cadastrados sob a rubrica “prefeito” no Tribunal 
de Alçada, extinto no estado do Rio Grande do Sul por decisão de setembro de 
1997. Foram excluídos ainda os processos julgados pelas Turmas Recursais, que 
perfaziam 415. Delimitando-se, então, no campo “Tribunal”, o “Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Sul” e, no campo “Órgão Julgador”, a Quarta Câmara 
Criminal, obteve-se o conjunto de 2.230 processos. 

Cogitou-se, no percurso da análise exploratória, o estudo dos 1.250 pro-
cessos classificados como “Processo Crime” no campo “Tipo de Processo”. No 
entanto, observou-se na medida em que o preenchimento do banco de dados 
avançava que a delimitação em “Processo Crime” retirava do universo dos dados 
uma série de casos que, no decurso do período analisado, tiveram alteração na 
classificação interna do Tribunal.

Em outras palavras, se, no princípio, a atuação da Quarta Câmara denomi-
nava a maioria das denúncias como “Processo Crime”, “Processo de Execução”, 
ou algum termo para indicar recurso, com o decorrer dos anos e a consolidação 
da atuação da Câmara e a diversificação dos componentes que se sucederam, o 
preenchimento passou a ser discriminado pelo tipo de recurso, como “Embar-
gos de Declaração”, “Recurso em Sentido Estrito”, “Mandado de Segurança”, 
“Habeas Corpus”, “Apelação”, “Agravo” etc.

Além disso, por vezes, passou-se a discriminar o tipo de procedimento 
como “Ação Penal – Procedimento Sumaríssimo”, “Ação Penal – Procedimento 
Sumário” e “Ação Penal – Procedimento Ordinário”. Algumas vezes, ainda, no 
campo “Tipo de Processo”, especificou-se o tipo de crime, como os “Crimes 
contra a Honra”, ou até mesmo a origem do feito, por exemplo, “Representação”, 
“Inquérito Policial”, “Notícia Crime”, “Termo Circunstanciado” ou “Queixa-
Crime”. Com o intuito de acompanhar efetivamente a evolução da atuação 
da Quarta Câmara e com vistas a não reduzir o foco por efeito de uma mera 
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mudança no preenchimento dos formulários internos, optou-se por utilizar 
todos os processos classificados em “Tipo de Processo”.

Do total dos 2.230, eliminaram-se tão somente os que diziam respeito a 
um recurso exclusivo de um réu que havia sido denunciado junto com o prefeito, 
sendo, na maioria das vezes, funcionário da prefeitura, secretário de governo ou 
assessor na prefeitura, mas que nesse recurso pleiteava, independentemente do 
prefeito, alguma questão em juízo. As razões podem ser variadas para esse cenário, 
por exemplo, quando o prefeito fora absolvido no julgamento da Quarta Câmara 
e os corréus condenados e, por isso, vinham posteriormente recorrer. Esse critério 
de exclusão foi o responsável por diminuir os 2.230 processos para os 2.206 finais.

Para a tabulação do universo de 2.206 casos analisados, a partir do número 
do processo que receberam no sistema de jurisprudência do Tribunal de Justiça 
do Rio Grande do Sul, foram classificados segundo um conjunto de 41 variáveis. 
São elas: “data de distribuição”, “data de julgamento”, “tempo de tramitação em 
meses”, “volumes”, “páginas”, “ano do julgamento”, “desembargador relator con-
forme a ementa”, “desembargador relator conforme o quadro no sistema on-line”, 
“desembargador revisor”, “desembargador vogal”, “decisão” (se monocrática, 
acórdão, ou do tribunal pleno), “desfecho”, “unanimidade”, “órgão julgador”, 
“local dos autos”, “artigo de lei supostamente violado”, “fato colusivo”, “tese da 
acusação”, “tese da defesa”, “tipo de processo”, “classe CNJ”, “assunto CNJ”, 
“inteiro teor”, “comarca de origem”, “município”, “autor”, “partido do autor”, 
“advogado do autor”, “réu”, “partido do réu”, “ocupação do réu”, “advogado do 
réu”, “OAB do advogado do réu”, “advogado do réu 2”, “advogado do réu 3”, 
“advogado do réu 4”, “quantidade de réus”, “vínculo entre os réus”, “efeito na 
carreira política”, “arquivo” e “data de arquivamento”. 

Nenhum dos 2.206 processos eram protegidos por “segredo de justiça”; 
no entanto, apenas a partir de 29 de junho de 2000, começaram a ser disponibi-
lizados o inteiro teor dos acórdãos julgados pela Quarta Câmara.4 

Algumas dessas variáveis foram objeto de inconstâncias no decurso do 
período, a exemplo de “classe CNJ” e “assunto CNJ”, classificações que só começa-
ram a operar em dezembro de 1999 e maio de 2009, respectivamente. “Tese da 
acusação” e “tese da defesa”, do mesmo modo, são informações que oscilam na base 

4  O primeiro acórdão (n.º 70000878769) que teve divulgado o teor da decisão colegiada da 
Quarta Câmara foi o recebimento da denúncia por crime de responsabilidade contra prefeito 
de São Leopoldo por suposta admissão de 27 servidores sem concurso público. 

Democracia e justica 24-06-2022.indd   383Democracia e justica 24-06-2022.indd   383 24/06/2022   18:48:2224/06/2022   18:48:22



384 Democracia e justiça na América Latina: para onde vamos?

de dados em razão do modo como cada magistrado relata o caso e o reduz à escrita 
no acórdão. Como não são padronizadas, muitas vezes, as teses de defesa e acusação 
são excluídas do resumo do processo ou, quando este as menciona, pode omitir os 
argumentos que o desembargador relator julgou menos relevantes.

Em virtude do conteúdo pleno dos julgamentos só ser disponível por meio 
do sistema de pesquisa de jurisprudência a partir de meados de 2000, a atuação 
dos desembargadores revisores e vogais, bem como a construção da fundamen-
tação que conduziu à decisão do relator, e a própria notícia da unanimidade ou, 
ao contrário, da manifestação de uma dissidência entre os desembargadores, só 
pôde ser conhecida a partir de então. 

Apesar das ocasiões de ausência de informação quanto à unanimidade tende-
rem a ser altas, o julgamento foi realizado com divergências entre os três juízes em 
mais de 8,5%, ou seja, a unanimidade deu-se em mais de 91% dos casos, incluídas 
as decisões de admissibilidade e de mérito. Dessa grandeza também são as decisões 
tomadas pelo colegiado, por meio de acórdão, em torno de 95%. As decisões toma-
das monocraticamente, por somente um desembargador, não atingem 5% dos casos.

A partir da pesquisa de jurisprudência do conjunto de 2.206 processos, 
propõe-se o necessário distanciamento dos relatos institucionais. Apesar do 
discurso do “combate à corrupção” e da “pedagogia da coisa pública”, os dados 
mostram que o controle efetivo da política é limitado e geralmente circunscrito 
a pequenos municípios do interior. Além disso, em que pese o discurso insti-
tucional ser de reforço do papel moralizador das práticas políticas no estado 
do Rio Grande do Sul, muitas denúncias apresentadas contra os prefeitos na 
Quarta Câmara envolvem tipos penais externos a assuntos que compreendem a 
administração pública, tais como fraudes à licitação, crimes de responsabilidade 
e indisciplina no gasto das verbas públicas. 

Muitas vezes, trata-se da implicação do prefeito denunciado em crimes 
contra a honra, por suposta ofensa à vida e à integridade física, por atentado ao 
pudor, favorecimento à prostituição, entre outros, que evidentemente repercu-
tem com maior eficácia nas reputações desses agentes políticos quanto menor a 
comarca de origem do processo judicial. 

Assim, a construção de banco de dados com o julgamento do total das 
denúncias apresentadas à Quarta Câmara permite nuançar o efetivo controle 
da corrupção que supostamente promoveria: é da ordem de 8% o montante de 
denúncias que terminam em decisão condenatória aos prefeitos. Não fosse o 
suficiente, os usos sociais decorrentes das transformações promovidas na polí-
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tica local do estado são complexos e plurais, com a valorização profissional dos 
advogados de defesa, dos consultores de governo e dos jornalistas de investigação. 

Essas dimensões permitem identificar as lógicas que se superpõem nas dis-
putas pelo sentido correto da política e, igualmente, a recodificação das relações 
de força que interagem nesse espaço social: quanto aos escritórios de advocacia, 
crê-se que mais esforços de pesquisa mereceriam ser depositados na compreensão 
do fenômeno que recentemente vem afetando algumas bancas determinadas, 
historicamente identificadas com a representação de prefeitos organizados em 
torno de um dos polos do espectro político.

Por fim, cumpre considerar que as transformações da política local leva-
das a cabo pela disposição coordenada do sistema de justiça vêm promovendo 
reações, mais ou menos organizadas, dos prefeitos e suas entidades associativas 
aos julgamentos críticos de suas práticas políticas. Em análise do discurso desses 
atores na imprensa local e nas publicações das instituições que os representam, 
foram identificados pelo menos seis padrões de respostas: (i) o vitimismo, a ideia 
de que o cargo público é um fardo agravado pela “sanha punitivista” de iniciativas 
que visam a comprometer o patrimônio pessoal dos agentes políticos e a “abater 
reputações” por meio da espetacularização; (ii) o tradicionalismo heróico, relativo 
a um acionamento de um conjunto de concepções tradicionais da política local 
que destacariam determinados sujeitos enquanto detentores de certos atributos, 
tais como honra, bravura, lealdade, compromisso com a comunidade, respeito aos 
verdadeiros valores etc.; (iii) o familismo político; (iv) as redes de reciprocidade; (v) o 
clientelismo, que reúne, cada uma com determinadas particularidades, a mobilização 
estratégica de vínculos familiares, partidários ou geográficos enquanto laços de 
interdependência no intuito de acumular trunfos, reivindicar heranças políticas e 
auferir os capitais simbólicos dessa relação social; e, finalmente, (vi) as estratégias 
de bom governo, que serão tratadas com maior detalhe na seção seguinte. 

Importa, ainda, salientar que os discursos de moralização das práticas 
administrativas no estado pelos desembargadores vêm a público paralelamente 
a uma série de práticas organizacionais internas do Poder Judiciário, denuncia-
das na imprensa local como favorecedoras do nepotismo dentro do órgão, que, 
por evidente, foram aproveitadas politicamente na tentativa de deslegitimar sua 
atuação. Com isso, percebem-se as claras iniciativas de construção de mecanismos 
de adaptação da lógica política à atividade judicial de controle, a qual pretende 
definir quais os critérios legitimados de boas práticas políticas.
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5 Aperfeiçoamento da administração e “novos” modelos de gestão

O caso que origina a presente discussão aborda os julgamentos de crimes 
de prefeitos por uma Câmara Criminal especializada do Tribunal de Justiça do 
estado do Rio Grande do Sul entre os anos de 1992 e 2016 (Bento, 2017). O 
contexto de revisão da política pelos desembargadores é descrito por um dos 
componentes daquele colegiado de juízes como a promoção de uma “reforma nos 
costumes políticos do nosso Estado”, uma vez que os prefeitos não seriam mais 
“imprudentes, negligentes no trato com o dinheiro público”. Ou seja, a iniciativa 
judicial “redimensionou a administração pública, trouxe para a vida política do 
Rio Grande do Sul uma outra cultura, a cultura da probidade administrativa, do 
respeito pelo cidadão, pelo eleitor, respeito ao patrimônio público” (Machado, 
2002, p. 202). 

De fato, a organização e a disposição institucional para instruir e julgar pre-
feitos terminou por criar uma rede de assessoramento e consultorias em Direito 
Público, visando a amparar as prefeituras, especialmente de cidades pequenas, 
que carecem de pessoal qualificado para administrar em conformidade com o 
aparato legal vigente “contra elas”. Diz-se “contra” porque há certo argumento 
mobilizado entre os agentes políticos de que é impossível um prefeito terminar 
um mandato sem pelo menos uma conta impugnada ou um edital contestado. 

Uma expressão da valorização dos especialistas e da importação de técnicas 
de gestão, em nosso campo de análise, é a publicação por um coordenador da 
Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (FAMURS), 
– entidade municipalista de conhecida atuação em prol de temas e interesses 
políticos locais –, especialista em administração pública, ex-secretário de governo 
em dois municípios do Rio Grande do Sul, do que ele chama de “planejamento 
estratégico municipal”. Segundo ele, hoje as “diferenciadas formas de gerir um 
município demandam competências inexoráveis dos gestores públicos nas suas 
ações frente a atual competitividade entre as cidades” (Dorneles, 2013, p. 13). 

O planejamento estratégico associado a outras “boas práticas de admi-
nistração pública baseadas na governança local participativa” seria recurso que 
permitiria enfrentar os “desafios contemporâneos”: a “gestão socioambiental 
sustentável, a constituição de consórcios públicos e de outros instrumentos de 
gestão associada em políticas públicas, promover a identificação de vocações 
locais e regionais, a definição de principais estratégias e políticas”, por exemplo, 
justifica a necessidade do “planejamento estratégico municipal”, que ilustra o bom 
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funcionamento a partir das experiências nas cidades de Porto Alegre, Curitiba, 
Belo Horizonte, Barcelona e Sevilha, além da “necessidade atual da conjuntura 
global” em alinhar “a gestão dos serviços públicos”, também na obrigação legal 
para municípios com mais de 20 mil habitantes, que disponham de um Plano 
Diretor (Dorneles, 2013, p. 16-17).

Em narrativa sobre uma das “cidades-referência” mencionadas, Dorneles 
descreve um caso em que a introdução da metodologia do planejamento situacional 
apoia a implantação dos projetos estratégicos do plano de governo, permitindo o 
desdobramento do planejamento estratégico para todos os órgãos da administração 
pública (Dorneles, 2013).

Tal metodologia “incorpora a elaboração de cenários como ferramenta 
essencial para construir viabilidade ao planejamento” e pretende fundir “a 
dimensão política com a dimensão técnica”. Exemplificando um “exercício 
prático de planejamento estratégico da gestão municipal”, o autor cita o “curso 
de capacitação gerencial – Gestão para Resultados” destinado a mais de 600 
“gerentes da Prefeitura”, cujo conteúdo programático consiste em apresentar a 
ideia de “Arquitetura Estratégica”, ou seja, “uma ferramenta objetiva para reflexão 
e reorientação estratégicas dos órgãos (Dorneles, 2013, p. 73).

Segundo o Dorneles (2013, p. 74), esse conjunto de práticas levou a uma 
ampla cultura de planejamento na administração pública da referida cidade e 
“desempenho para resultados”, com a progressiva exigência de informações sobre 
avaliação de resultados; de comunicação gerencial ágil que facilite a tomada de 
decisão; elaboração orçamentária com vistas a dar concretude ao planejamento 
e redação de um relatório anual com indicadores dos resultados.

Esse processo estudado, que atribui poder à racionalidade técnica, à invasão 
das normas de mercado e do mundo empresarial, à formalização do governo à 
distância e à intensificação das operações de abstração, conforme Hibou (2012, 
p. 18), constitui-se em crítica ao exercício do poder, dos modos de governo e 
das práticas de dominação. Este processo contemporâneo de “burocratização 
neoliberal”, segundo a autora, é um conjunto de dispositivos normativos e pro-
cedimentais, uma forma social de poder e, também, um lugar de enunciação do 
político que configura a expressão da dominação atualmente.

A pertinência para o nosso objeto dá-se porque, quanto mais a legitimidade 
do político é questionada, segundo Hibou, mais formalizada será a institucio-
nalização de procedimentos de “governança”, a qual é traduzida por uma visão 
despolitizada e simultaneamente burocratizada da política, que “insiste sobre o 
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formalismo jurídico e contratual e sobre uma visão de Estado de direito como 
instrumento de eficácia sócio-econômica”, e que explicaria o caráter central de 
reformas administrativas e manageriais. A participação, “a responsabilidade e os 
deveres políticos são agora redefinidos através da adoção de uma concepção muito 
formalizada da prestação de contas ou accountability” (Hibou, 2012, p. 70). 

A melhoria do funcionamento da democracia estaria assegurada por pro-
cedimentos formais, que substituiriam o processo democrático, os debates e o 
trabalho de mediação política e social. Nesse contexto, agentes políticos trans-
formam-se em managers e “solucionadores de problemas”, a partir do acesso a 
respostas técnicas e jurídicas. A inspiração do espaço privado mostra-se ainda 
pela transformação do cidadão em cliente, do “serviço público” em “serviço ao 
público” e por uma visão “mercantilizada, tecnicizada e formalizada do político” 
(Hibou, 2012, p. 71). 

Ademais, uma perspectiva de burocratização da participação implicaria 
ainda a “construção de consensos”, promovida como “técnica de governo, regra de 
procedimento e modo de gestão”, cujo objetivo consiste na rapidez e na eficácia 
de decisões insuscetíveis à contestação. Essa ideia que se difunde de “resolução de 
conflitos” mostrou-se instável e pouco eficaz, já que seu princípio é a construção 
de maiorias suficientemente fortes para submeterem minorias: promove um 
“governo sem política”, bem traduzido pelo conceito de governança, além da 
eficácia e da responsabilidade das partes em um espaço marcado pelo apagamento 
dos conflitos e das relações de força (Hibou, 2012, p. 72-73).

No processo de “desconflitualização”, os agentes públicos não buscam 
mais fidelizar grupos sociais identificados, mas agregar interesses em torno de 
uma ação, algo que também é contemplado no trabalho de Cadiou (2009, p. 
213). Para o autor, o exercício do poder local, hoje, exprime-se na capacidade 
em montar “grandes projetos”, em viabilizá-los, em realizar mesas redondas para 
financiar operações, logo, a tratar de “problemas”. 

Questiona-se sobre a representação do métier político fundada na com-
petência gestionária com valor de presunção de legitimidade política. Sublinha 
que as equipes municipais, numa lógica de especialidades, contam cada vez mais 
com múltiplos profissionais da cidade, cuja preocupação gestionária, vinculada a 
saberes e competências técnicas, renova a identidade dos líderes políticos urbanos 
e modifica as exigências junto aos profissionais. 

O estilo político gestionário surgiria de um repertório que revela a impreg-
nação de discursos estruturados por categorias de inspiração técnica, não mais 
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partidária. Esse trabalho de estilização, por isso, promoveria o declínio de ofertas 
programáticas dos partidos sobre as políticas locais e, acima de tudo, um contexto 
de neutralização política (Cadiou, 2009, p. 215).

A respeito da desvalorização da legitimidade ligada à democracia represen-
tativa e à crescente legitimidade managerial de que tratam também Boltanski e 
Chiapello (2009), Le Bart (2009) apresenta os agentes políticos locais situados 
entre esses dois mundos: o antigo mundo dos notáveis, que ainda os obriga às 
relações de proximidade, mas agora também convidados a posicionarem-se como 
managers e animadores de projetos, conscientes de valores como flexibilidade, 
abertura e mobilidade. 

Le Bart concorda com Boltanski e Chiapello sobre como o eleito local 
está impregnado das lógicas conexionistas, que valorizam as redes abertas e leves 
em detrimento das instituições, cuja estabilidade é entendida negativamente, 
denunciada como esclerosada, pesada. Essa exigência do neocapitalismo, segundo 
os autores, demanda a disponibilidade à mobilidade geográfica, institucional, 
social e identitária, constituindo uma visão aberta e ofensiva do território, capaz 
de ser promovido e tornar-se atrativo, a fim de encontrar seu lugar no mercado 
concorrencial. 

As relações de força estruturais são eufemizadas por contatos individuais e 
personalizados, fundados sobre confiança interpessoal, e não mais sobre etique-
tagem política. No entanto, o político notável tradicional, aquele que encarna e 
celebra o território, em razão da singular identidade local, que defende o território 
contra as empresas de desterritorialização, tem ainda sua legitimidade preser-
vada por mobilizar ideologia comunitária que valoriza fidelidade, lealdade e o 
compromisso nas promessas (Le Bart, 2009, p. 202). 

A propósito da difusão da ideologia do new public management (NPM), 
típica dos governos Thatcher e Reagan, Lagroye et al. (2012, p. 497) afirmam que 
ela fornece uma linguagem e esquemas de pensamento comuns aos reformadores 
do Estado. A justificativa ideológica desse fenômeno corresponderia à afirmação 
de uma “necessidade” de tornar mais forte e mais eficaz o núcleo do Estado, 
livrando-o de tarefas secundárias, não essenciais, que o deixam mais vagaroso. 

O objetivo explícito de modificar radicalmente a função pública e a orga-
nização administrativa permite a um restrito grupo dominante monopolizar os 
postos mais elevados. A “racionalização e modernização”, defendidas pelo NPM, 
aparecem no começo do século XXI como um poderoso sistema de crenças e 
de representações que assegura a coerência intelectual das transformações nas 
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práticas e representações de um “bom governo”, associando governantes elei-
tos e altos funcionários, “aumenta a eficácia da burocracia e põe em estreita 
colaboração os eleitos e os administradores, revestidos de dupla legitimidade”. 
Estabelece a legitimidade, portanto, de práticas de gestão e de concentração do 
poder de decisão, a partir da “ilusão bem fundada” de que daria os contornos de 
uma democracia; enfim, “livre de ideologias”.

Segundo Lagroye et al. (2012, p. 561), para qualificar essa transformação 
decisiva dos modos de ação e do papel dos agentes do Estado, foi proposta a subs-
tituição do termo governo pelo termo “governança”. Designa uma quantidade 
de processos nem sempre logicamente relacionados, entre os quais: redução de 
capacidades de controle das políticas pelos governantes; multiplicação e dispersão 
dos centros de decisão em escala internacional, nacional e local; surgimento de 
normas e de regras, elaboradas “de baixo”; permeabilidade de fronteiras entre o 
público e o privado; e perda de legitimidade dos agentes políticos. 

Além disso, o custo elevado de medidas a tomar e do pessoal a contratar 
e formar incita os governos a “externalizar as despesas”, utilizando o pessoal de 
associações e os recursos financeiros dos municípios e agentes privados: elogio 
ao voluntariado, glorificação de iniciativas da “sociedade civil”, valorização de 
parcerias, tendendo a legitimar a diminuição do poder público em assuntos nos 
quais ele deveria permanecer atuante. Desse modo, a nova concepção de critérios 
de excelência na política, tradução de suas próprias competências profissionais, 
legitima um novo estilo de ação e de governo, mais moderno e mais eficaz, e 
também mais democrático a seus olhos.

A esse processo de crise da política local, soma-se outra ponderação elencada 
pela bibliografia: as relações entre modelos exógenos e microcosmos sociais precisam 
ser problematizadas. Segundo os autores, são modelos exógenos os “dispositivos de 
gestão com pretensão universal” importados aos campos institucionais existentes, 
e microcosmos sociais, as “constelações de atores locais e universos profissionais” 
suscetíveis de incorporar tais práticas e transformar organizações. Demonstram, 
assim, como o Banco Mundial atua consagrando determinadas cidades como “casos 
de gestão exemplar” e prescrevendo, “em nome da transparência e da eficácia, a 
generalização da participação do setor privado como remédio à crise financeira 
dos municípios” (Blanchet e Cœurdray, 2010, p. 53). 

Para além dos efeitos de dominação política que entidades filantrópicas 
fomentam, a internacionalização do campo da boa administração pública e do 
fornecimento de instrumentos e técnicas para controle de políticas e combate 
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à corrupção gera uma circulação internacional de saberes e produtores de saber 
nesse campo científico emergente, tal como no caso descrito por Dezalay e 
Garth (2006). 

A rede de instituições em atuação em prol da defesa da boa administração 
pública mostra o fortalecimento de uma comunidade científica que se organiza 
como um mercado de exportação de expertise de pretensão universalista. Uma 
“nova ortodoxia savante” (Dezalay e Garth, 2006, p. 310) é construída, com vis-
tas a uma estratégia de imperialismo simbólico. Porém, ainda que de pretensões 
mundiais, tais modelos encontram uma pluralidade tão grande de usos nacionais 
quanto mais variadas são suas implantações, ou seja, revelam verdadeira disjunção 
entre o discurso universalista e as suas traduções nacionais.

6 Considerações Finais

A estratégia de despolitização das práticas políticas locais, portanto, não 
se dá sem efeitos para o jogo político. Por todo o exposto, crê-se imprescindível 
que a agenda de estudos sobre a propalada crise da política local incorpore entre 
seus objetos as implicações promovidas por tal importação recente dos modelos 
de administração eficaz. 

Conforme a discussão apresentada, os perfis de agentes políticos que se 
tornam legitimados à vida pública tendem a ser dos que mobilizam o repertório 
relativo à gramática política da governança e da gestão, geralmente associados à 
escolarização e à profissionalização mediada por centros difusores de tal modelo, 
com vínculos internacionais que lhes permitem acumular atributos, reivindi-
cando tal expertise. 

Modernidade e eficácia seriam os novos princípios de ação política legí-
tima, a qual retira seu paradigma de excelência de atuação da tradução das 
próprias competências profissionais que prescreve. Como anunciam Dezalay e 
Garth (2006), a defesa da boa administração pública é devedora de uma rede de 
instituições e do fortalecimento de uma comunidade científica que se organiza 
como um mercado de exportação de expertise.

Na medida em que recrudesce a crítica dos agentes políticos e de seus 
modos tradicionais de desempenhar o métier, a bibliografia mostra que mais em 
voga tornam-se os procedimentos e o léxico de gestão e governança. Ou seja, a crí-
tica da política coloca a administração pública no centro de uma transformação: 
do que era seu método tradicional, de composição e resolução de conflitos, é 
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transmutada para processos de formalização, burocratização e despolitização. 
Portanto, as reformas manageriais, cujos conteúdos consistem em reforçar o 
formalismo jurídico e uma visão instrumental de Estado de Direito, conduzem 
à promoção de um “governo sem política”. 

Quanto àqueles modos tradicionais de fazer-se política, orientados pela 
resolução de conflitos, passam a ser identificados à “instabilidade e baixa eficácia”, 
segundo a nova representação do poder como governança, levando ao diagnóstico 
de que a construção de maiorias suficientemente fortes poderiam legitimamente 
submeter as minorias e apagar os conflitos de interesses. A “necessidade” de 
fortalecer e dar maior “eficácia” ao Estado justificaria ideologicamente a “ilusão 
bem fundada”, como bem apontado por Lagroye (2012), de uma democracia; 
enfim, apolítica, porque “livre de ideologias”.
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