
 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

A CORRUPÇÃO E OS DIREITOS DA PESSOA HUMANA: OS IMPACTOS 
NEGATIVOS DA CORRUPÇÃO NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE 

DIREITO 
 

Carolina Torres de Azevedo¹, Andryelle Vanessa Camilo Pomin² 
 

¹Acadêmica do Curso de Direito, Centro Universitário de Maringá - UNICESUMAR. PIC - UniCesumar. azevedocarolinat@gmail.com 
²Orientadora, Mestre, Departamento de Pesquisa, UNICESUMAR. Pesquisadora do Instituto Cesumar de Ciência, Tecnologia e 

Inovação – ICETI. andryellecamilo@gmail.com 
 

RESUMO 
 

O presente trabalho tem como foco analisar o fenômeno sociocultural da corrupção e os direitos da pessoa 
humana esboçando os impactos negativos da corrupção no Estado Democrático de Direito, visando 
compreender a corrupção como causa de limitação da disponibilidade e fruição dos serviços públicos e de 
restrição dos direitos fundamentais e da dignidade da pessoa humana garantidos na Constituição Federal 
brasileira. Buscar-se-á correlacionar à corrupção e os direitos fundamentais da pessoa humana, 
compreender as características e principais elementos da corrupção, e, elaborar possíveis iniciativas de 
combate a corrupção.  A abordagem da corrupção no viés da proteção dos direitos da pessoa humana visa 
auxiliar as instituições e as organizações sociais com a proteção e a concretização dos direitos 
fundamentais contra os abusos de poder praticado pelos agentes públicos e particulares, como também 
garantir a fruição e a disponibilidade da prestação dos serviços públicos, com a finalidade de promover as 
condições materiais adequadas para o desenvolvimento da personalidade do indivíduo e da dignidade da 
pessoa humana. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 A corrupção e os abusos de poder representam um risco ao regime democrático e 
para a estabilidade das relações sociais, por conceder privilégios e vantagens a 
determinadas pessoas ou grupos em detrimento de toda a coletividade. A corrupção 
distorce o desempenho dos mais variados setores da sociedade, causando problemas no 
âmbito mundial, produz desigualdades socioeconômicas, limitação dos serviços públicos 
e principalmente restrição da liberdade e dos direitos fundamentais das pessoas. 
 O fenômeno da corrupção é tido como um problema social e em razão da 
multiplicidade dos seus atos e efeitos, não possuindo uma conceituação uniforme. De 
maneira ampla, a corrupção pode ser entendida como o desvio de comportamento 
humano, reprovado pelo meio social, em razão do abuso de poder e não cumprimento 
das regras de comportamento ético-moral consiste em corromper os bons costumes 
sociais com a intenção de obter vantagens indevidas para si ou para outrem em 
detrimento do particular ou da coletividade (GARCIA; ALVES, 2006, p. 3). A corrupção 
pode se manifestar no âmbito da política, da economia, da sociedade e da cultura de 
forma abrangente. 

A corrupção traz, de maneira intrínseca, o enfraquecimento do Estado Democrático 
de Direito, o risco à liberdade dos indivíduos e à democracia, bem como o 
descumprimento do preceito constitucional da dignidade da pessoa humana, pois é uma 
forma de violência que causa ruptura das pretensões coletivas e das estruturas da ordem 
jurídica, assim como provoca prostração das instituições estatais, ou seja, por meio da 
corrupção os interesses particulares sobressaem ao bem comum ocasionando o 
fortalecimento das desigualdades sociais, aumentando a vulnerabilidade, impunidade e 
deterioração moral dos comportamentos sociais, nessa lógica, a corrupção possui 
impactos negativos no meio social, ao privar as pessoas do acesso à prestação dos 
serviços públicos (saúde, educação, lazer, trabalho, segurança e etc) e ao restringir a 
liberdade e o exercício dos direitos fundamentais dos indivíduos.  
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Por conseguinte, Lessie Holmes (2015, p. 30) discorre que a corrupção contamina 
o sistema de legitimação do Estado de Direito, prejudica a aplicação das normas jurídicas, 
ameaça à democracia e culmina na perda de confiança das pessoas nos agentes públicos 
e nos poderes do Estado Democrático de Direito (Executivo, Legislativo e Judiciário). 

Diante de toda a exposição surge à dúvida se a tolerância à corrupção no Brasil é 
uma questão cultural ou de falta de controle? Para elucidar tal questão é importante 
analisar historicamente o comportamento do brasileiro, segundo Sérgio Buarque de 
Holanda (HOLANDA, 1936, p.13) o brasileiro, extremamente cordial e movido pela 
emoção, teria desenvolvido uma histórica propensão à informalidade, que possui 
consequências nas relações interpessoais, com as normas e com a política. Todas as 
características descritas anteriormente ligadas com as situações peculiares de cada 
indivíduo (questões psicológicas, de personalidade, sociais econômicas e morais) e a falta 
de controle institucional como a fiscalização estatal e o combate, tornaram-se mecanismo 
para a disseminação da corrupção na sociedade brasileira. 

Adentrando as questões de combate a corrupção, surge o instituto da colaboração 
premiada, que recebe a expressão informal de delação premiada, entendida com a 
“incriminação de terceiro, realizada por um suspeito, indiciado ou réu, no bojo de seu 
interrogatório (ou em outro ato).” (JESUS, 2006, p. 9). Apesar de ser um instituto 
relativamente antigo e estar previsto em diversas leis brasileiras, a colaboração premiada 
ganhou notoriedade após o desencadeamento da Operação Lava Jato. O instituto da 
colaboração premiada é utilizado como prova anômala e possui força incriminadora desde 
que seja compatível com o núcleo acusatório. De maneira geral, o instituto da 
colaboração premiada, atrelado às particularidades apresentadas pelas organizações 
criminosas nos dias atuais, vem sendo empregado como meio de obtenção de prova e 
como efetivo combate para a criminalidade organizada e a corrupção sistêmica.  

É notável que os desafios do Estado em combater a corrupção são inúmeros, vão 
desde a conscientização até a abolição total da corrupção. Os órgãos estatais, tais como 
a Controladoria Geral da União (CGU), o Tribunal de Contas da União (TCU) e o Tribunal 
de Conta do Estado (TCE) possuem funções fundamentais de fiscalização. Assim como, é 
imprescindível a criação no ordenamento jurídico brasileiro do Sistema Nacional de 
Integralidade (SNI), já existentes em diversos países como a Dinamarca e a Itália, que 
consiste em viabilizar a elaboração de medidas estratégicas de controle da corrupção 
com políticas públicas e reforma político-administrativas, ou seja, trata-se de um trabalho 
de cooperação das instituições públicas, das organizações sociais e da sociedade civil 
organizada e tem o condão de propiciar um efetivo combate da corrupção para garantir o 
nível de integridade do país. 
 
2 METODOLOGIA 
 
 O método de pesquisa utilizado neste trabalho foi o exploratório, através de 
pesquisa bibliográfica, buscando resultados em materiais publicados que tratam do tema. 
Também utilizou-se a pesquisa documental e obras doutrinárias, além de legislação 
nacional e internacional pertinente, jurisprudência e documentos eletrônicos. Quanto à 
abordagem do tema, foi utilizado o método hipotético-dedutivo, que consiste em uma 
construção baseada em hipóteses, a fim de atingir os objetivos desse estudo. 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 Com esse trabalho que ainda se encontra em desenvolvimento, espera-se verificar 
os impactos restritivos da corrupção sobre os direitos civis, políticos, econômicos e sociais 
consagrados na Constituição Federal brasileira e nos documentos internacionais dos 
direitos humanos, por meio de uma abordagem teórica e prática dos atos de corrupção, 
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como causa de violação dos direitos fundamentais e de transgressão das obrigações do 
poder público de assegurar os serviços públicos essenciais à população.  

Nesse sentido, Lucas Rocha Furtado (2015, p. 44), defende que a conscientização 
das consequências negativas constitui o primeiro passo para que o governo, as 
instituições e organizações sociais, as empresas da iniciativa privada e a sociedade 
adotem medidas estratégicas anticorrupção, com a finalidade de prevenir os abusos de 
poder praticados nos setores públicos e privados e para reduzir os índices dos problemas 
econômicos, sociais e políticos ocasionados pela corrupção. 
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

Os atos de corrupção sempre estiveram presentes nas relações sociais como um 
problema de nível mundial e culminam na distorção da legitimidade e do exercício do 
poder político, na restrição da liberdade e dos direitos fundamentais das pessoas, na 
limitação dos serviços públicos, no aumento dos conflitos de interesses, das 
desigualdades socioeconômicas, das discriminações, das exclusões e das injustiças 
sociais.  

A conduta corrupta se torna altamente nociva ao Estado Democrático de Direito 
pelos impactos ocasionados, por meio da destruição dos valores da moralidade e dos 
deveres de cidadania e, consequentemente, pela ruptura das diretrizes do contrato social 
formada através do consenso comunitário e pela vontade geral dos cidadãos.  

Por tais razões, na medida em que se aumentam os índices de corrupção e a de 
injustiças sociais, menores serão as políticas públicas de implementação dos direitos 
fundamentais, que acaba por conduzir a uma relação simbiótica entre a corrupção e o 
comprometimento dos direitos fundamentais dos indivíduos. 
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