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A CORRUPÇÃO E OS DIREITOS DA PESSOA HUMANA: OS IMPACTOS 

NEGATIVOS DA CORRUPÇÃO NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

 

 

Carolina Torres de Azevedo 

 

 

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 os principais elementos da corrupção e, elaborar possíveis iniciativas de 

combate à 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 praticados 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. O método 

de abordagem a ser utilizado na pesquisa será o dedutivo e o de procedimento será o 

documental de obras doutrinárias, de legislações nacionais e internacionais pertinentes, de 

jurisprudências e de documentos oficiais eletrônicos. 

 

Palavras-chave: Corrupção. Dignidade Pessoa Humana. Limitação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A CORRUPÇÃO E OS DIREITOS DA PESSOA HUMANA: OS IMPACTOS 

NEGATIVOS DA CORRUPÇÃO NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

 

ABSTRACT 

 

The work analyzes the sociocultural phenomenon of corruption and the rights of the human 

person sketching the negative impacts of corruption on the Democractic Rule of Law, seeking to 

understand corruption as a cause of limiting the availability and use of public services and 

restricting fundamental rights and dignity of the human person guaranteed in the Brazilian 

Federal Constitution. It will seek to relate corruption and the fundamental rights of the human 

person, understand the characteristic, the main elements of elements and develop possible anti-

corruption initiatives. The approach to corruption through the protection of human rights aims to 

assist social institutions and organisations with the protection of social rights with the protection 

and realisation of fundamental rights against abuses of power committed by public and private 

employees, also ensure the use and the availability of the provision of public services, with the 

aim of promoting the appropriate material conditions for the development of personality of the 

individual and the dignity of the human person. The approach method to be used in the research 

will be deductive and the procedure will be the documental of doctrinal works, relevant national 

and international laws, jurisprudence and eletronic official documents. 

 

Keywords: Corruption. Dignity Human Person. Limitation. 

 



 
 

1. INTRODUÇÃO  

 

Este trabalho tem como tema a corrupção e os direitos da pessoa humana: os 

impactos negativos da corrupção no Estado Democrático de Direito, analisando as principais 

características e os elementos da corrupção, delimitando as suas principais consequências para 

a democracia. 

O trabalho está dividido em três capítulos. No primeiro capítulo serão abordadas as 

noções gerais a respeito da corrupção, classificando as suas principais formas e os seus 

desdobramentos, assim como, será analisado a corrupção cultural no Brasil e os seus reflexos 

no meio político, apontando o nexo causal existente entre a cultura corrupta, a tolerância à 

corrupção e o seu impacto no enfraquecimento do sistema da democracia representativa.  

O segundo capítulo abordará a prática da corrupção como causa de debilidade do 

Estado Democrático de Direito e de limitação da disponibilidade e fruição dos serviços 

públicos, tal abordagem tem o condão de auxiliar as instituições e as organizações sociais com 

a proteção e a concretização dos direitos fundamentais contra o abuso de poder praticado 

pelos agentes públicos e particulares. 

Por fim, o último capítulo, disporá sobre os mecanismos de controle e de combate à 

corrupção, elencando a importância do combate sistematizado da corrupção. Ademais, será 

proposta a criação no ordenamento jurídico brasileiro do Sistema Nacional de Integridade 

(SNI) e os seus benefícios sob o viés de controle da corrupção por meio de políticas públicas e 

por meio da reforma político-administrativas. Desse modo, abordagem da corrupção no viés 

da proteção dos direitos humanos e dos direitos fundamentais representa um mecanismo 

democrático que complementa os meios de tutela do indivíduo, ao buscar reduzir os 

problemas de desigualdade, de exclusão e de injustiças sociais, assim como, ao concretizar a 

transparência, a responsabilidade dos governos, a prestação de contas e os direitos 

relacionados ao exercício da cidadania. 

 

2. NOÇÕES GERAIS ACERCA DA CORRUPÇÃO 

 

Nas últimas décadas houve o aumento da necessidade de controle e de combate da 

corrupção perante as sociedades democráticas, devido às consequências nefastas provocadas 

pelos atos de corrupção nos sistemas econômicos, políticos e sociais e, pelo nexo causal de 

sua prática com organizações criminosas sofisticadas formadas por agentes políticos e 
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particulares e a limitação da disponibilidade e da fruição dos serviços públicos e de restrição 

dos direitos fundamentais. 

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. A corrupção pode se manifestar no âmbito da política, da economia, da 

sociedade e da cultura de forma abrangente (GARCIA; ALVES, 2006, p. 3)  

A corrupção pode ser definida levando em conta variadas perspectivas, a saber, 

política, econômica, jurídica, sociológica e histórica. Nesse sentido, José Antônio Martins 

(2008) discorre que a corrupção é o desvio do comportamento humano, representando aquilo 

que não é correto, nem adequado aos bons costumes sociais: 

 

A palavra corrupção deriva do termo latino “corruptionis”, donde vem sua 

acepção primeira. Para o homem latino dos séculos I e II, o termo 

“corruptionis” tinha sua significação a partir da conjunção de outros termos: 

“cum” e “rumpo” (do verbo romper), significando romper totalmente, 

quebrar o todo, quebrar completamente. Então, “cum” “rumpo” ou 

“corruptionis” queria dizer a ruptura das estruturas, quando se destroem os 

fundamentos de algo, destruir algo” (p.12).   

 

José Antônio Martins (2008) complementa que, a corrupção possui duplo aspecto, 

moral e político, 

 

Caracterizam-se, pois, duas maneiras de interpretar a corrupção: de um lado, 

por meio de uma leitura moralista, vendo nela a decadência das virtudes do 

indivíduo, o que gera consequências nefastas para a sociedade. De outro, 

entendendo a corrupção como algo resultante das regras do próprio mundo 

político, sem maiores correlações com a moralidade do indivíduo. Por essa 

segunda interpretação, as razões para a corrupção de uma cidade estarão 

ligadas à fraqueza de suas leis e de suas instituições políticas, à falta de 

preocupação e ação do cidadão em relação às coisas públicas” (p.23-24).  

 

A corrupção, portanto, representa o abuso do poder praticado por um agente público 

que visa obter vantagens indevidas para fins privados, e a conduta inadequada cometida por 

um particular encarregado de uma posição de poder, com o objetivo de obter vantagens 
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indevidas para fins privados, ou seja, “consubstancia em um ato comissivo ou omissivo ilegal 

revestido de imoralidade, praticado pelo agente público ou por particulares, mediante a 

obtenção de vantagens e de benefícios indevidos para satisfazer seus interesses particulares ou 

de terceiros” (ROSOLEN, 2017, p. 33-34).  

A corrupção possui algumas peculiaridades que a diferenciam dos demais ilícitos, por 

esse motivo, 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, conforme exposto. 

 
Com efeito, a corrupção tem três características que a diferenciam dos 

demais ilícitos e dificultam a utilização de técnicas convencionais de 

repressão. Em primeiro lugar, a corrupção é invisível e secreta: trata-se de 

um acordo entre o corrupto e o corruptor, cuja ocorrência, em regra, não 

chega ao conhecimento de terceiros. Além disso, a corrupção não costuma 

deixar rastros: o crime pode ser praticado mediante inúmeras condutas cuja 

identificação é dificílima, e, ainda que provada uma transação financeira, é 

ainda necessário demonstrar que o pagamento tinha realmente por objetivo 

um suborno. Por fim, a corrupção é um crime sem vítima individualmente 

determinada – a vítima é a sociedade -, o que dificulta sua comunicação às 

autoridades, já que não há um lesado direto que se sinta obrigado a tanto 

(CARVALHO, 2015, p. 39). 

 

Os principais elementos para a caracterização da corrupção são: os abusos de uma 

posição de poder; as violações de um dever ou de uma regra de conduta prevista no 

ordenamento jurídico; a obtenção de vantagens indevidas e o sigilo nas práticas dos atos 

(FURTADO, 2015, p. 41).  

Nessa perspectiva, as corrupções públicas ou as privadas e as corrupções ilícitas ou as 

imorais são caracterizadas pelos seguintes elementos: a conduta humana (ação ou omissão); a 

violação de normas jurídicas e a transgressão dos princípios ético-morais; a obtenção de 

vantagens ou de benefícios indevidos para fins privados; a clandestinidade (ocultamento); as 

lesões e os danos aos bens jurídicos e aos valores morais (ROSOLEN, 2017, p. 78).  

Adentrando as classificações, as práticas da corrupção são classificadas de diversas 

maneiras com o objetivo de estabelecer diretrizes da compreensão do fenômeno da corrupção 

e para viabilizar a realização de seu controle social por parte das instituições públicas e das 

organizações. 

Quanto à normatização, a corrupção pode ser classificada como ilegal quando viola as 

normas do ordenamento jurídico, causando lesão a certos bens ou valores de relevância social 

ou constitucional, já a corrupção denominada como moral se dá em virtude de sua reprovação 
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social, não podendo ser considerada ilegal em virtude da ausência de proibição normativa. 

Nesse prisma, Monica Herman Caggiano (2002, p.219) afirma que a corrupção é praticada 

pelos indivíduos de forma camuflada às margens das regras de comportamentos norteadas 

pela lei e pela moral, com vistas à obtenção de vantagens indevidas. 

Em relação ao setor que é praticado o ato de corrupção, Mauricio Silva elenca que a 

distinção entre a corrupção pública e a corrupção privada está relacionada com a área e os 

setores em que a corrupção é praticada, tendo em vista que a corrupção pública é cometida 

perante os setores públicos, mediante o envolvimento de agentes públicos e, por conseguinte, 

a corrupção privada é cometida perante os setores privados, mediante o envolvimento de 

empresários ou de chefes executivos ou de dirigentes empresariais. Todavia, a dicotomia entre 

a esfera pública e privada da corrupção possui subjacente elemento comum combinatório que 

é a relação espúria entre o público e o privado (SILVA, 1994, p. 21).  

A corrupção ativa consiste quando um terceiro oferece ou propõe vantagens ou 

benefícios indevidos a um agente público ou um agente particular do setor privado em 

posição de poder, de outro lado, a corrupção passiva é quando um agente público ou um 

agente particular do setor privado em posição de poder solicita ou aceita o recebimento de 

vantagens ou de benefícios indevidos (MILESKI, 2003, p. 239).  

No tocante da presente pesquisa, a principal classificação a ser abordada se traduz na 

distinção existente entre a corrupção esporádica (corrupção isolada) e a corrupção sistêmica 

(institucionalizada).  

A corrupção esporádica é a corrupção isolada ou a corrupção praticada de forma 

excepcional ou aleatória em uma determinada comunidade. Por outro lado, a corrupção 

sistêmica é a corrupção endêmica ou a corrupção institucionalizada no sistema econômico, 

social e político de um determinado Estado. Assim, a corrupção esporádica é designada para 

as condutas de corrupção que são praticadas como uma exceção de comportamento, enquanto 

que a corrupção sistêmica expressa às condutas de corrupção praticadas de forma habitual e 

reiteradamente, como uma regra de comportamento da comunidade (ROSOLEN, 2017, p. 91). 

A importância da distinção encontra amparo nas consequências desses atos. Na 

corrupção esporádica, os seus efeitos, em regra, são restritos e de fácil constatação e punição, 

ao contrário da corrupção sistêmica, pois possui consequências amplas e de difícil constatação 

e punição, nascendo nos agentes públicos ou particulares a ideia de impunidade e de incentivo 

de não cumprimento das regras normativas e de conduta moral (COLLAO, 2004, p. 349-350).  

 A corrupção esporádica é a corrupção praticada em situações isoladas, não atingindo 

os sistemas de estruturação do poder público e, a corrupção sistêmica é a corrupção 
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institucionalizada no sistema político e nos órgãos da Administração Pública (SOUZA, 2014, 

p.14).  

Nesse tocante, André Vinicius Rosolen (2017) elenca que  

 
Nesse contexto, os maiores escândalos de corrupção acontecidos no Brasil - 

operação lava jato, mensalão, operação navalha, máfia dos sanguessugas 

(máfia da ambulância), máfia dos transportes, escândalo dos anões do 

orçamento – se dão por meio da corrupção sistêmica e causam graves 

impactos ao sistema econômico, político e social, assim como violações aos 

direitos fundamentais ao culminar na limitação do acesso e disponibilidade 

dos serviços públicos e na restrição dos direitos civis, políticos, econômicos 

e sociais (p. 589). 

 

Nesse sentido, a corrupção sistêmica ou a institucionalizada é a corrupção praticada de 

forma generalizada no sistema político e na organização estrutural do Estado, sendo a 

principal responsável pela limitação da disponibilidade e da fruição dos serviços públicos e de 

restrição dos direitos fundamentais e da dignidade da pessoa humana, garantidos na 

Constituição Federal Brasileira, por ser institucionalizada no sistema econômico, social e 

político de um determinado Estado. 

 

2.1. A CORRUPÇÃO CULTURAL COMO FORMA DE TOLERÂNCIA À CORRUPÇÃO 

NO BRASIL E OS SEUS REFLEXOS NO MEIO POLÍTICO 

 

Para entender a corrupção cultural e a propensa tolerância à corrupção, é 

imprescindível analisar historicamente o comportamento do brasileiro, que é, segundo Sérgio 

Buarque de Holanda, 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 (HOLANDA, 1936, p.13). 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 (fiscalização 

estatal e combate) tornaram-se mecanismo para a disseminação da corrupção na sociedade 

brasileira. 

Os brasileiros carregam a corrupção como herança cultural, “a cultura de ‘levar 

vantagem em tudo’ tornou a corrupção corriqueira no Brasil”. Acredita-se que “essa cultura 

deriva das dificuldades do brasileiro de sobreviver que, inserido numa sociedade cruel e 

abandonado pelo Poder Público, foi criando formas de burlar regras para manter a vida” 

(MORESQUI; ANSELMO, 2016, p. 9). 
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Autor da Pesquisa Social Brasileira (PESB), divulgada no livro “A Cabeça do 

Brasileiro”, Alberto Carlos Almeida (2007, p. 45) argumenta que “o jeitinho brasileiro é 

importante em nossa sociedade. Não apenas por ser muito difundido, mas principalmente pelo 

fato de nos permitir entender que o Brasil tem tanta dificuldade em combater a corrupção”. 

Além do mais, “os brasileiros têm a chance de saber por que a “cultura da corrupção” é tão 

enraizada entre nós” (p. 46). Por meio de sua pesquisa, é possível auferir que os atos de 

corrupção não ocorrem somente no meio político, ao contrário, a cultura do brasileiro admite 

a existência de um meio-termo entre o certo e o errado, aumentando as chances de que haja 

uma grande tolerância em relação à corrupção.  

Sob a expressão “jeitinho brasileiro”, definida como “instrumento que possibilita a 

quebra de regras”, “zona cinzenta moral entre o certo e o errado”. A corrupção é socialmente 

aceita, conta com o apoio da população, que a encara como tolerável (ALMEIDA, 2007, p. 

45-47).   

Almeida conclui que 

 
a questão fundamental é simples: seria o jeitinho a antessala da corrupção? 

Pode-se afirmar que quanto maior é sua aceitação, maior também é a 

tolerância social à corrupção? Os resultados da PESB parecem indicar que a 

resposta ambas as perguntas é sim. Ao contrário da moralidade norte-

americana, a brasileira admite a existência de um meio-termo entre o certo e 

o errado. Quanto maior for a utilização e a aceitação desse meio-termo, 

maiores são as chances de que haja uma grande tolerância em relação à 

corrupção (2007, p. 48). 

 

Dessa maneira, essa cultura acaba por influenciar diretamente o sistema político que se 

torna uma vitrine para os corruptos e para os corruptores, com isso, a tolerância e a constante 

propensão em relação à corrupção devem ser analisados sob o viés da democracia 

representativa, em que o cidadão é o reflexo do seu representante, isto é, as pessoas que 

exercem o poder do voto, culturalmente também estão contaminadas por atos de corrupção, 

que os consideram totalmente comuns, portanto, elegem os seus representantes, que apenas 

espelham e são reflexos do povo que os escolheram. Tais representantes não demonstram a 

capacidade e, muitas vezes, a preocupação de gerir a coisa pública como se deve, o que 

provoca a ineficiência do Estado e da efetivação dos direitos fundamentais (LENON, 2016).  

Nessa linha de pensamento, a corrupção teria efeitos nocivos para a cultura cívica, ao 

passo que “a proximidade do indivíduo com a corrupção torna-o menos suscetível a expressar 

atitudes políticas congruentes com os princípios democráticos” (BONIFÁCIO; RIBEIRO, 

2016, p.21).  



11 

 

Portanto, é fundamental pensar a corrupção em uma dimensão sistêmica que alie a 

moralidade política - pressuposta e que estabelece os significados da corrupção - com a 

prática social propriamente dita, na dimensão do cotidiano. Resgatar uma dimensão de 

moralidade para pensar o tema da corrupção significa buscar uma visão abrangente que dê 

conta dos significados que podem assumir na esfera pública (FILGUEIRAS, 2009, p. 397).  

 

3. A PRÁTICA DA CORRUPÇÃO COMO CAUSA DE ENFRAQUECIMENTO DO 

ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E DE LIMITAÇÃO DA 

DISPONIBILIDADE E DE FRUIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  

 

A abordagem da corrupção no viés da proteção dos direitos humanos (dignidade da 

pessoa humana e direitos fundamentais) visa auxiliar as instituições e as organizações sociais 

com a proteção e com a concretização dos direitos fundamentais contra os abusos de poder 

praticado pelos agentes públicos e particulares, bem como 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 (ROSOLEN, 2017, p. 15). 

Para Simone Bohn (2012, p.67-95), os fundamentos dos regimes democráticos 

decorrem do apoio em massa aos seus principais processos – eleições livres e justas, 

liberdades e direitos institucionalizados e transparência nas instituições públicas –, assim, os 

atos corruptos na democracia representativa teria o potencial de enfraquecimento entre o 

indivíduo e a estrutura, causando a diminuição da confiança e da satisfação dos indivíduos 

com os princípios e com as instituições democráticas. Ainda denota que, quanto maiores são 

os níveis de experiência com corrupção, menor é a satisfação com a democracia. 

Nessa lógica, é importante entender os fundamentos democráticos, delimitando os 

direitos humanos, os direitos fundamentais, o princípio da dignidade da pessoa humana e o 

Estado Democrático de Direito propriamente dito. 

Sobre os direitos humanos, a Organização das Nações Unidas (ONU) reconhece-os 

como “o direito de cada ser humano em poder desfrutar de seus direitos humanos sem 

distinção de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outro tipo, origem social 

ou nacional ou condição de nascimento ou riqueza.”. Sendo “garantidos legalmente pela lei de 

direitos humanos, protegendo indivíduos e grupos contra ações que interferem nas liberdades 

fundamentais e na dignidade humana.” (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2019).   
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Em complemento, 

 
A partir da Declaração de 1948, começa a desenvolver-se o Direito 

Internacional dos Direitos Humanos, mediante a adoção de inúmeros 

instrumentos internacionais de proteção. A Declaração de 1948 confere 

lastro axiológico e unidade valorativa a esse campo do Direito, com ênfase 

na universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos 

(PIOVESAN, 2005, p. 11). 

  

No tocante dos direitos fundamentais, Rosolen (2017, p.208) dispõe que os “direitos 

fundamentais surgiram com as lutas reivindicatórias pelo reconhecimento da liberdade e da 

igualdade entre os cidadãos e, ao mesmo tempo, interligadas ao processo de positivação dos 

direitos da pessoa humana previstos nos documentos internacionais (constitucionalização)”. 

Ainda aduz que, 

 
Em síntese, os direitos fundamentais surgem no período medieval e se 

consolidam no Estado Moderno por meio da concepção de direitos naturais 

da pessoa humana, sendo, posteriormente, positivados em Declarações de 

Direitos como direitos humanos universais. Em seguida, os   passaram a ser 

positivados nas Constituições dos Estados como direitos fundamentais ou 

um catálogo de faculdades negativas e positivas colocadas à disposição dos 

indivíduos, bem como um sistema institucional de valores fundados na 

dignidade da pessoa humana e vinculantes aos poderes do Estado e os 

membros da comunidade política (2017, p.215).  

 

Em consonância, Ingo Wolfgang Sarlet (2015) afirma que 

 

[…] o termo direitos fundamentais se aplica para aqueles direitos do ser 

humano reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucional 

positivo de determinado Estado, ao passo que a expressão direitos humanos 

guardaria relação com os documentos de direito internacional, por referir-se 

àquelas posições jurídicas que se reconhecem ao ser humano como tal, 

independentemente de sua vinculação com determinada ordem 

constitucional, e que, portanto aspiram à validade universal, para todos os 

povos e tempos, de tal sorte que revelam um inequívoca caráter 

supranacional (p. 35-36).  

 

A respeito do princípio da dignidade da pessoa humana, o qual é interpretado como 

um complexo de direitos e de deveres fundamentais que visam assegurar as condições 

existenciais mínimas, Sarlet (2015) explana que 

Assim sendo, termos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca 

e distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do mesmo 

respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, 

neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que 

assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e 
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desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas 

para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa 

e coresponsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão 

com os demais seres humanos, mediante o devido respeito aos demais seres 

que integram a rede da vida (p. 70-71).  

 

Nessa perspectiva, a relação tríade formada pela dignidade da pessoa humana (art. 1º, 

inciso III, CF/88), pelos direitos fundamentais (art. 5º CF/88) e pelos direitos de 

personalidade (art. 11 CC ao art. 21 CC) foi incorporada pela ordem jurídica brasileira, como 

resultado das concretizações dos valores constitucionais da liberdade, da igualdade e da 

justiça social que fundamentam o Estado Democrático de Direito. 

O Estado Democrático de Direito é um conceito que se refere a um Estado em que 

existe o respeito pelos direitos humanos e pelas garantias fundamentais. Deve haver a garantia 

dos direitos individuais e coletivos, dos direitos sociais e dos direitos políticos, que 

justifiquem a legitimação do Estado Democrático de Direito e a incorporação dos direitos 

fundamentais, visando resguardar a proteção dos bens e dos valores intrínsecos da pessoa 

humana e assegurar a promoção do seu desenvolvimento no meio social e de resguardar a 

proteção dos seus bens existenciais. 

Nesta senda, a corrupção possui impacto no Estado Democrático de Direito, em 

virtude, da evidente agressão aos direitos humanos e na efetividade dos direitos fundamentais. 

Segundo Regis Fernandes de Oliveira (2004, p.423) “a corrupção impõe pesadas perdas na 

arrecadação pública. Os desvios são trágicos na perda de recursos que poderiam estar sendo 

destinados à consecução dos objetivos primeiros do Estado”.  

No mesmo sentido, os impactos da corrupção causam graves prejuízos para a 

sociedade e para o desenvolvimento socioeconômico, por isso 

 

os efeitos da corrupção sempre são indesejáveis à economia e à sociedade de 

qualquer país, mas os seus efeitos são mais devastadores nos países em 

desenvolvimento porque afetam diretamente o crescimento, os 

investimentos, a economia nacional e o desenvolvimento econômico e 

social. A corrupção leva ao desperdício e à ineficiência em razão do desvio 

na alocação dos recursos disponíveis, provoca distorções discriminatórias 

nos serviços, pois nem sempre o mais eficiente é o que prestará os serviços 

públicos, e eleva os gatos governamentais. [...]. Além dos efeitos visíveis, a 

corrupção possui invisíveis, dentre os quais o grau de desconfiança da 

população nas instituições, enfraquecendo o aparelho administrativo estatal 

(NUNES, 2008, p. 19).   
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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 (o Executivo, o Legislativo e o Judiciário). Por 

esses motivos, a corrupção se torna ameaça para a democracia, para o crescimento econômico 

e para o Estado de Direito, logo “a adoção de práticas corruptas pelos agentes públicos, 

representantes do Estado, põe em causa a prossecução do interesse público [...]” e, “[...] em 

última instância, a própria razão de ser do Estado de Direito” (MELO, 2009, p. 195).  

Os danos causados pela corrupção são altamente nocivos ao Estado Democrático de 

Direito, porque destroem os valores ético-morais consagrados por uma comunidade, 

restringem o exercício dos direitos constitucionais e a participação dos indivíduos nos 

assuntos públicos, assim como causa a ruptura das diretrizes do pacto social formada pelo 

consenso comunitário e pela vontade geral dos cidadãos. Por tais razões, na medida em que se 

aumentam os índices de corrupção e as práticas de injustiças sociais, menores serão as 

políticas públicas de implementação dos direitos fundamentais, que acabam conduzindo a 

uma relação simbiótica entre os efeitos da corrupção e o comprometimento dos direitos 

fundamentais dos indivíduos (GARCIA, 2003, p. 117).  

O fenômeno social da corrupção traz, portanto, 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 a 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, a impunidade e a 

deterioração moral dos comportamentos sociais. Nesse rumo, a corrupção possui impactos 

negativos no meio social ao privar as pessoas do acesso à prestação dos serviços públicos (a 

saúde, a educação, o lazer, o trabalho, a segurança etc) e ao restringir a liberdade e o exercício 

dos direitos fundamentais dos indivíduos. 

Destarte, a corrupção apresenta consequências graves para os países democráticos, ao 

passo que, distorce o desempenho dos mais variados setores da sociedade, causando 

problemas no âmbito mundial, produz as desigualdades socioeconômicas, as limitações dos 

serviços públicos, o descrédito e, principalmente, a restrição da liberdade e dos direitos 

fundamentais das pessoas. Por esse ângulo, a abordagem da corrupção no viés da proteção dos 
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direitos da pessoa humana visa auxiliar as instituições e as organizações sociais com a 

proteção e com a concretização dos direitos fundamentais contra os abusos de poder 

praticados pelos agentes públicos e particulares por meio da corrupção. 

 

4. DOS MECANISMOS DE CONTROLE E DE COMBATE À CORRUPÇÃO  

 

Os impactos da corrupção representam um obstáculo à consolidação do regime 

democrático e ao Estado de Direito, por isso, faz-se necessária à criação de ações estratégias 

de combate à corrupção nos setores privados e públicos, com o objetivo de garantir a 

efetivação dos princípios constitucionais, a proteção dos direitos fundamentais e, assim, 

alcançar a consolidação do Estado Democrático de Direito. 

A respeito disso, Marcelo Figueiredo e Monica Nicida Garcia (2002, p.67) ensinam 

que o combate sistematizado da corrupção deve ser implantado por meio de sistemas 

educativos e participativos, contando com o apoio dos meios de comunicação, da organização 

da sociedade civil, das empresas dos setores privados, dos cidadãos e das pessoas formadoras 

de opinião, das organizações e das instituições voltadas para o enfrentamento da corrupção.  

A partir das lições de André Vinicius de Rosolen é possível concluir que o 

enfrentamento da corrupção possui condão de proteger e de concretizar os direitos 

fundamentais da pessoa humana, uma vez que protegendo tais direitos, a democracia também 

será fortalecida, conforme exposto: 

As ações estratégicas de enfrentamento da corrupção constitui um 

mecanismo voltado para a concretização dos direitos fundamentais da pessoa 

humana, uma vez que ao realizar o controle preventivo e repressivo da 

corrupção, paradoxalmente, também promoverá a democracia participativa 

por meio do direito ao exercício da cidadania, do direito de sufrágio em 

igualdade de condições, do direito à participação das pessoas nos assuntos e 

nas decisões do governo, do acesso à informação e aos documentos públicos, 

do direito de petição e de postular reclamações e do direito de exigir a 

prestação de contas das ações dos governantes e dos agentes públicos 

(ROSOLEN, 2017, p. 412). 

Ao adentrar as questões de combate a corrupção surge o instituto da colaboração 

premiada, o qual recebe a expressão informal de delação premiada, entendida como 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 
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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. 

Após os escândalos de corrupção, principalmente no âmbito da política, no ano de 

2013, foi aprovada a Lei Anticorrupção (Lei n° 12.846/2013), que apesar de possuir inúmeras 

críticas em relação à sua viabilidade sobre o viés da impunidade, representou importante 

avanço ao prever a responsabilização objetiva, no âmbito civil e administrativo, de empresas 

que praticam atos lesivos contra a Administração Pública nacional ou estrangeira.  

Em 2016, o Ministério Público Federal baseado na falha da Operação Mãos Limpas 

(deflagrada na Itália, em meados da década de 1990) e na Operação Lava Jato, lançou as 10 

(dez) Medidas (temas) de Combate à Corrupção, que, posteriormente, tornaram-se o Projeto 

de Lei n° 4.850/2016, o qual dispõe como medidas anticorrupção: a prevenção à corrupção, a 

transparência e a proteção à fonte de informação; a criminalização do enriquecimento ilícito 

de agentes públicos; o aumento das penas e dos crimes hediondos para a corrupção de altos 

valores;  a eficiência dos recursos no processo penal; a celeridade nas ações de improbidade 

administrativa; o ajuste no sistema de prescrição penal; os ajustes nas nulidades no processo 

penal brasileiro; a responsabilização dos partidos políticos e a criminalização do caixa; a  

prisão preventiva para assegurar a devolução do dinheiro desviado e a recuperação do lucro 

derivado do crime. 

 É notável, por conseguinte, que os desafios do Estado em combater a corrupção são 

inúmeros desde a conscientização até a abolição total da corrupção, como comprova as tarefas 

exercidas pelos órgãos estatais, como A Controladoria Geral da União (CGU), O Tribunal de 

Contas da União (TCU) e O Tribunal de Conta do Estado (TCE), os quais possuem funções 

fundamentais de fiscalização.  

Assim 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 com reformas político-administrativas, ou seja, trata-se de um trabalho de 

cooperação das instituições públicas, das organizações sociais e da sociedade civil organizada, 
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os quais teriam o condão de propiciar um efetivo combate da corrupção para garantir o nível 

de integridade do país.   

Logo, a adesão de um Sistema Nacional de Integridade na ordem jurídico-político 

brasileira possibilitaria uma avaliação da eficácia dos mecanismos de combate à corrupção e a 

identificação das falhas de controle e dos arranjos institucionais, com a finalidade de 

viabilizar a elaboração de medidas - de natureza administrativa, política e jurídica preventivas 

e repressivas de combate à corrupção - para resguardar a proteção e efetivação dos direitos 

fundamentais, dos princípios da boa governança e da democracia deliberativa e participativa, 

assim como de estimular a prática de boas condutas de integridade nos setores públicos e 

privados (ROSOLEN, 2017, p. 590). 

À vista disso, Bruno Wilhelm Speck (2002, p.18-23) elucida que a criação do sistema 

de integridade visa desenvolver mecanismos de prevenção e de controle contra a prática dos 

abusos de poder (corrupção) para fins privados, perante as instituições estatais e as 

organizações dos setores na iniciativa privada. 

O combate contra a corrupção, por fim, não se vislumbra como um fim em si mesmo, 

mas como um meio de proteção e de desenvolvimento das garantias constitucionais, o qual 

tem por finalidade evitar os efeitos nefastos da corrupção na ordem econômica (a 

concorrência desleal e a perda de investimentos), na ordem política (a ilegitimidade do poder 

e a ausência de representatividade), na ordem social (a deterioração dos valores de 

integridade, a perda de confiança dos cidadãos, as restrições da liberdade e o aumento das 

desigualdades, das discriminações, da pobreza, da exclusão e das injustiças sociais) e na 

ordem jurídica (as falhas de proteção dos bens jurídicos e a violação dos direitos 

fundamentais), concretizando, assim, a proteção do Estado democrático de Direito.  

 

5. CONCLUSÃO 

 

Nas últimas décadas houve o aumento da necessidade de controle e de combate da 

corrupção perante as sociedades democráticas, devido às consequências nefastas provocadas 

pelos atos de corrupção no sistema econômico, político e social e, pelo nexo causal de sua 

prática com a organização criminosa sofisticada formada por agentes políticos e particulares, 

os quais implicam na limitação da disponibilidade, na fruição dos serviços públicos e na 

restrição dos direitos fundamentais. 
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A corrupção no Brasil desestrutura todo o sistema político, inclusive, a democracia 

representativa, as pessoas que exercem o poder do voto culturalmente também estão 

contaminadas por atos de corrupção, os quais, por vezes, são considerados totalmente 

comuns. A consequência é sentido por meio do voto, ao eleger os seus representantes, ao 

quais apenas são os reflexos do povo que os escolheu. Assim, é imprescindível analisar a 

corrupção em uma dimensão sistêmica que alie a moralidade política - pressuposta e que 

estabelece os significados da corrupção - com a prática social propriamente dita, na dimensão 

do cotidiano.  

A corrupção distorce o desempenho dos mais variados setores da sociedade, causando 

problemas no âmbito mundial, produzindo desigualdades socioeconômicas, limitando os 

serviços públicos e, principalmente, restringindo a liberdade e os direitos fundamentais das 

pessoas. 

No tocante dos mecanismos de combate e de controle da corrupção, é essencial a 

criação no ordenamento jurídico brasileiro do Sistema Nacional de Integralidade (SNI), que 

consiste em viabilizar a elaboração de medidas estratégicas de controle da corrupção com 

políticas públicas e com reformas político-administrativas, isto é, 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.   

Destarte, o combate contra a corrupção não se vislumbra como um fim em si mesmo, 

mas como meio de proteção e de desenvolvimento das garantias constitucionais. 
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