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A CORRUPÇÃO PERSISTE NA AMÉRICA LATINA DEVIDO À FALTA DE VONTADE 
POLÍTICA E DE INDEPENDÊNCIA INSTITUCIONAL, CONCLUEM OS ESPECIALISTAS 

JURÍDICOS 

Nova York, 17 de maio de 2021 - A falta de vontade política e a independência insufiente de juízes e 
procuradores são os principais desafios para a implementação de políticas anticorrupção na América Latina, 
segundo relatório do Lawyers Council for Civil and Economic Rights do Cyrus R. Vance Center for 
International Justice. A Avaliação de Anticorrupção na América Latina 2020, que está disponível em inglês, 
espanhol e português, mapeia os esforços legais bem como as deficiências para prevenir e combater a 
corrupção em oito países. 

Existem diferenças significativas entre esses países de acordo com a avaliação, a qual utiliza critérios 
quantitativos para classificar os países em relação ao sucesso de seus esforços anticorrupção, variando de 
zero (o mais baixo) a dez (o mais alto), e que se baseiam em dados fornecidos por especialistas jurídicos 
desses países: 

 

Os critérios apresentam foco nos principais aspectos da luta contra a corrupção: corrupção do setor público 
vs. privado; mecanismos de denúncia; proteção de denunciantes; agências especializadas; mecanismos de 
coordenação institucional; engajamento e participação de organizações sociais; e transparência e acesso à 



informação. A avaliação conta com o conhecimento e a experiência de advogados que se dedicam à prática 
de anticorrupção em diversos setores, incluindo escritórios de advocacia, empresas, academia, organizações 
sociais, defensores dos direitos humanos, entre outros. 

De acordo com o Diretor de Política Latino-Americana do Vance Center, Jaime Chavez Alor, a avaliação 
é inovadora por fornecer uma perspectiva a partir da prática jurídica ao analisar os esforços legislativos e 
regulatórios que visam prevenir, orientar e processar a corrupção. Além disso, “para cada um dos países 
analisados foram apresentadas recomendações e identificadas questões específicas nas quais a comunidade 
jurídica pode criar iniciativas para avançar ou fortalecer o quadro jurídico ou a sua implementação”. 

Na avaliação, o Lawyers Council for Civil and Economic Rights convida a comunidade jurídica a enfrentar 
os desafios regionais e nacionais que foram identificados. As recomendações destacam a importância da 
tecnologia nos mecanismos de prevenção da corrupção e na cooperação regional do setor privado e da 
comunidade jurídica para promover as melhores práticas. 

O Lawyers Council for Civil and Economic Rights reúne profissionais jurídicos da prática privada nas 
Américas com o objetivo de apoiar o Estado de Direito, combater a corrupção e apoiar o trabalho de 
organizações sociais. O Lawyers Council é constituído por 18 advogados de 14 países que se destacaram 
em seus respectivos países e que demonstraram um compromisso cívico de longo prazo em suas carreiras.  

Leia o relatório completo aqui: https://bit.ly/LCEAL20 

O resumo executivo, os infográficos e os vídeos estão disponíveis aqui: https://bit.ly/LCEAL20m  

 
Sobre o Vance Center 
O Cyrus R. Vance Center for International Justice da New York City Bar Association promove a justiça 
internacional por meio do engajamento de profissionais jurídicos em todo o planeta com o fim de apoiar o 
trabalho de organizações sociais, bem como uma profissão jurídica eticamente ativa. O Vance Center é 
uma colaboração única de advogados internacionais que catalisa a inovação de interesse público ao reunir 
escritórios de advocacia ilustres e outros parceiros em todo o mundo, com o objetivo de promover 
iniciativas de justiça internacional e fornecer representação legal gratuita para organizações sociais que 
lutam por justiça social. www.vancecenter.org 

Sobre a New York City Bar Association 
A New York City Bar Association, fundada em 1870 e hoje com 25,000 membros, possui a missão de 
equipar e mobilizar uma profissão jurídica diversificada e exercida com excelência, de promover a reforma 
da lei e de defender o Estado de Direito e o acesso à justiça em apoio a uma sociedade justa e ao interesse 
público em nossa comunidade, nossa nação e em todo o mundo. www.nycbar.org    

 
 


