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Linha de debate:  

O avanço das conquistas dos Direitos Humanos garantiu, no plano internacional e 

interno, normas que proclamaram direitos básicos de toda e qualquer pessoa. Tais normas, 

malgrado estejam expressas em instrumentos normativos das mais diversas naturezas, carecem 

de efetividade, de modo que a concretização desses direitos perfaz linha de grande reflexão da 

humanidade. Destarte, o desenvolvimento de normas que tenham por finalidade a efetivação 

dos direitos no plano dos fatos sociais se afigura mandatório. Cientes de que a utilização dos 

meios de repressão pelo uso da força restou superado pelas conquistas dos Direitos Humanos, 

outros caminhos passaram a ser construídos para dar azo às benesses do poder garantidor de 

vantagens escusas. A corrupção passou a se valer dos instrumentos democráticos para atingir 

as suas finalidades, subvertendo o viés legal e reparador das próprias instituições, que passaram 

a trabalhar, ainda que sem se dar conta, para aqueles que corromperam o sistema sob as vestes 

democráticas. Verdadeiras decisões colegiadas se encontram compulsadas à aplicação das 

normas de origem espúria. De fronte para essa realidade, mais importante do que a promoção 

de leis tipificadoras de condutas criminosas, em caráter repressivo, é a verificação do tratamento 

preventivo da corrupção, sobretudo quando esta seja a própria lei a ser aplicada. O fito do estudo 

em questão é levantar meios de repressão preventiva à corrupção travestida de legalidade e 

exercício da democracia, a fim de corroborar com a efetivação dos valores democráticos e a 

erradicação da imoralidade nas instituições públicas e privadas. 
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Line of discussion:  

The advancement of human rights achievements has ensured, at international and 

internal level, norms that proclaimed the basic rights of any person. These norms, despite being 

expressed in normative instruments of various natures, do not have effectiveness, so that the 

realization of these rights is a line of great reflection of humanity.Thus, the development of 

norms aimed at the realization of rights in the social facts level seems mandatory. Aware that 

the use of repression by the use of force remains surpassed by the achievements of Human 

Rights, other paths began to be built to give rise to the benefits of the power guaranteeing shady 

advantages.Corruption began to use democratic instruments to achieve its purposes,subverting 

the legal and restorative character of the institutions themselves,who began to work, even 

without realizing it, for those who corrupted the system under democratic robes.True collegiate 

decisions are compulsion to apply the norms of spurious origin.Facing this reality, more 

important than the promotion of laws typifying criminal conduct, in a repressive character, it is 

the verification of the preventive treatment of corruption, especially when this is the law itself 

to be applied.The aim of the study in question is to raise means of preventive repression of 

corruption disguised as legality and exercise of democracy, in order to corroborate the 

realization of democratic values and the eradication of immorality in public and private 

institutions. 
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