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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).

Democracia e justica 24-06-2022.indd   332Democracia e justica 24-06-2022.indd   332 24/06/2022   18:48:1824/06/2022   18:48:18



333Combate Judicial à Corrupção e Democracia na América Latina

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 
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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).
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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).

Democracia e justica 24-06-2022.indd   339Democracia e justica 24-06-2022.indd   339 24/06/2022   18:48:1824/06/2022   18:48:18



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

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 
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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: 
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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.

Democracia e justica 24-06-2022.indd   362Democracia e justica 24-06-2022.indd   362 24/06/2022   18:48:2124/06/2022   18:48:21



363Combate Judicial à Corrupção e Democracia na América Latina

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 
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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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