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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, 

Democracia e justica 24-06-2022.indd   289Democracia e justica 24-06-2022.indd   289 24/06/2022   18:48:1424/06/2022   18:48:14



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

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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