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“Corruption is an insidious plague that has a wide range of corrosive effects 
on societies. It undermines democracy and the rule of law, leads to violations 
of human rights, distorts markets, erodes the quality of life, and allows organi-
zed crime, terrorism and other threats to human security to flourish.”

Kofi Annan
Statement on the adoption of the UNAC by the General Assembly, 2003.
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preFáCio

Corrupção – violação De Direitos Humanos?

Professor Dr. iur. Sven Peterke M.A.

Que a corrupção é capaz de abrir portas que deviam ficar trancadas, já sa-
biam os romanos. É atribuído ao estadista e filósofo Marco Túlio Cícero (106-43 
a.C.) o aforismo que “Nenhuma fortificação é tão robusta que não possa ser 
tomada pelo dinheiro”. No presídio pernambucano chamado “Complexo de 
Curado”, esse aforismo perdeu, de modo assustador, seu sentido metafórico, 
virando uma realidade cruel e até letal. 

Naquele presídio, superlotado há muito tempo, o descontrole do Esta-
do sobre os milhares de presos, que hoje se encontram efetivamente sob o 
domínio de facções criminosas, responsáveis por dúzias de homicídios, atos 
de tortura, dentro de outras atrocidades, foi essencialmente possibilitado pela 
corrupção dos agentes penitenciários. Símbolo desse descontrole tornou-se o 
“chaveiro”, sendo um preso em posse das chaves das celas e que administra sua 
distribuição e utilização conforme as ordens dadas pelas facções. Pior ainda, 
essa realidade infernal e dificilmente superada por qualquer filme de horror se 
sustentou por anos sem verdadeira intervenção pelo Estado brasileiro. Foram 
a Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos que, a pedido de 
representantes da sociedade civil e por meio de medidas cautelares e provi-
sórias, sacudiram as grades da Justiça brasileira. Por isso, não pode reclamar 
quando criticada como cega, muda e surda. 

Enquanto a praxe da corrupção assim como sua supressão são provavelmen-
te tão antigas como a própria humanidade, é recente sua criminalização ampla e 
global. Mais recente ainda é sua percepção como ameaça para o gozo de direitos 
humanos. Em particular no que se refere aos direitos econômicos, sociais e cultu-
rais, tornou-se popular a ideia de que dinheiro público, desviado pela corrupção 
de altos representantes do Estado a bolsos privados, necessariamente faltaria para 
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investimentos em educação, saúde e outros projetos sociais. No entanto, até no 
caso da grand corruption é nada fácil fechar essa conta com rigor científico. Pro-
blema central é comprovar que certo ato de corrupção foi de fato responsável 
pela falta de livros em escolas, remédios em postos de saúde, etc. Por isso, não 
é por acaso que, até o presente momento, são tímidas as manifestações pela ju-
risprudência e doutrina acerca da qualificação da corrupção como verdadeira 
violação de direitos humanos. O state of the art da dogmática de direitos humanos 
dificilmente permite identificar corrupção como ato de ingerência nos âmbitos 
de proteção dessas garantias fundamentais. 

Diante disso, recebi com certo ceticismo a proposta do meu orientando, 
autor desta obra, de estudar o caso Complexo do Curado para dissertar sobre 
corrupção como violação de direitos humanos. Contudo, certa tranquilida-
de me veio devido ao simples fato de que é justamente caraterística de uma 
pesquisa científica chegar à conclusão que não é possível confirmar a hipóte-
se levantada. Contudo, minha relativa tranquilidade abandonou-me quando 
percebi que Yulgan deixou o campo comumente reservado para dissertações, 
começando a construir uma teoria que parece permitir, sob certas condições, 
classificar corrupção sim como violação de direitos humanos. Que ousadia!

Digo “parece”, pois o que causou certo nervosismo em mim foi o fato de 
que não consegui encontrar maiores incoerências na construção e justificação 
desta teoria. Até hoje considero a obra bastante arriscada, mas, confesso, ainda 
estou esperando por alguém que me abra os olhos para poder enxergar com 
mais clareza deficiências de natureza principal. Que é sim possível criticar 
certas colocações, em particular, o fato de que a teoria foi construída para fim 
de confirmação da hipótese levantada e que se utiliza do termo “mágico”, mas 
conceito vago de um “núcleo essencial”, é certo. Por outro lado, a teoria de-
senvolvida opera com fundamentos sólidos e parece ser transponível a outras 
situações, assim não esgotando sua relevância no caso em análise.

 Seja como for, temos aqui uma obra bem escrita e pesquisada por um 
grande talento acadêmico que merece ser publicada justamente por conta desta 
característica “provocadora”, com potencial de enriquecer as discussões sobre 
a dogmática de direitos humanos, em especial, do sistema interamericano de 
direitos humanos. Pois, em comparação com o sistema europeu, a dogmática 
americana ainda é menos evoluída. Diante disso, é frequentemente feita a 
tentativa de “importar” a dogmática europeia, o que, às vezes, dá certo, as-
sim indicando a possibilidade de uma verdadeira teoria universal dos direitos 
humanos. Por outro lado, tais “traduções” da gramática europeia de direitos 
humanos também geram certa cegueira para algumas particularidades ameri-
canas. Sem querer adentrar num discurso trivial sobre universalismo e relati-
vismo, é, pelo menos, mister reconhecer a existência de dinâmicas e realidades 
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diferentes nos dois continentes. Em certas áreas, elas fizeram com o sistema 
interamericano evoluir de modo distinto e inovador, que os Estados “mais 
ocidentais” das Américas, sobretudo, os EUA, mostram grandes dificuldades 
em se identificar com esses desdobramentos. Por isso, parece improvável que 
se tornarão Estados-partes da Convenção Americana de Direitos Humanos 
num futuro próximo. 

Tendo indicado essas dimensões políticas da construção de uma dogmáti-
ca interamericana de direitos humanos, gostaria de exprimir minha felicidade 
sobre o fato de que o autor se deixou nem “inspirar” nem “irritar” por aqueles 
discursos políticos sobre corrupção que dominam o dia a dia brasileiro há 
algum tempo, turbinados pela operação “Lava Jato” e seus questionáveis des-
dobramentos e resultados. Ao mostrar pouca vontade a se intrometer nessas 
discussões, o autor deixa claro que seu olhar acadêmico é mais diferenciado e 
não interessado em alimentar qualquer espírito inquisitório ou moralista que, 
como sabemos, pode se tornar uma ameaça maior para os direitos humanos 
do que a própria corrupção. 

Aliás, qual o benefício de tratar corrupção sob a perspectiva de direitos 
humanos e não só como problema de esfera penal? Na minha opinião, é sobre-
tudo, a possibilidade de analisar e discutir de modo mais amplo as disfuncio-
nalidades de um Estado que obviamente precisa passar por reformas profundas 
para sair de uma série de impasses que, com intolerável frequência, literalmente 
matam seus cidadãos, sejam presos ou não. No caso do Complexo de Curado, 
a ótica penalista que costuma dividir os sujeitos do processo criminal em réus e 
vítimas, parece ser insuficiente para chamar atenção às falhas institucionais que 
viabilizaram aquela situação triste. Pois não é menos importante observar que, 
como muito indica, vários agentes penitenciários se deixaram corromper por 
motivos não econômicos, mais literalmente vitais: para proteger as próprias vi-
das e das suas famílias, pois não vendo outra opção do que aceitar aquela oferta 
criminosa, comumente emitida com uma ameaça séria. A perspectiva dos direi-
tos humanos possibilita enxergar aqueles indivíduos tanto como réus quanto 
como vítimas, tematiza a responsabilidade do Estado, que deve adotar aquelas 
medidas que são necessárias para eficazmente prevenir e reprimir a corrupção 
como praxe ameaçadora e, às vezes, violadora, dessas garantias fundamentais. 

Para promover tal perspectiva, que estou só abstratamente imaginando 
neste momento, é de grande importância estudar a problemática abordada no 
presente trabalho. Essa abordagem parece-me ter mais mérito do que partici-
par em discursos que costumam emocionar muita gente pela “grandeza” das 
ideias e colocações, mas que muitas vezes tendem a ignorar os fundamentos 
dos direitos humanos como normas jurídicas que podem sim ser criticadas, 
mas devem ser protegidas contra sua radical e inócua deslegitimização. 
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Pode ser que trabalhos jurídicos que se debruçam sobre esses “pequenos” 
detalhes tão importantes não sempre representam aquela leitura saborosa e 
eupética que certos leitores buscam. No entanto, a presente obra foi tão bem 
escrita e construída que deve atingir um público maior. 

Desejo-lhes uma ótima leitura. 

PROFESSOR DR. IUR. SVEN PETERKE M.A.
Professor Associado no Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Fede-
ral da Paraíba. Formou-se, após estudos e estágios nos Estados Unidos e na 
Finlândia, em Ciências Jurídicas pela Christian-Albrecht-Universität zu Kiel – 
Alemanha (2000). Possui Doutorado summa cum laude em Ciências Jurídicas 
pela Ruhr-Universität Bochum – Alemanha (2005), onde também concluiu o 
Master in International Humanitarian Assistance (multidisciplinar e bilíngue, 
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apresentação

Este livro foi construído por múltiplas mãos. Trata-se do resultado de um 
trabalho de dialética e de revisão de paradigmas. Apresentamos ao leitor uma dou-
trina brasileira, clara e inovadora no tema da corrupção e dos direitos humanos. 

A corrupção vem sendo um dos assuntos mais comentados nos últimos 
tempos. Em que pese a intensificação atual de debates sobre esse instituto, 
os relatos sobre esse tipo de prática remontam ao início da sociedade. Atual-
mente, o avanço da tecnologia permite a maior transparência e eficiência na 
fiscalização do gerenciamento de recursos públicos e privados, o que resulta na 
demonstração clara para a sociedade das faces da corrupção.

 Ainda assim, são escassos os estudos científicos que objetivam enten-
der empiricamente as extensões e os limites da corrupção. Isso se torna ainda 
mais exíguo nas ciências jurídicas, razão pela qual este livro pode ser uma 
porta de entrada para os pesquisadores da área.

O amigo e designer suíço, Mattia Conconi, costuma dizer que a presen-
ça da corrupção é acompanhada da ameaça ou da destruição de um pedaço 
da inocência do mundo. A capa deste livro reflete essa percepção na moeda 
brasileira, símbolo da liberdade, prosperidade e aspirações, sendo deteriorada 
pelas insidiosas brasas da corrupção. Trata-se de uma triste redundância, em 
que as brasas, que originaram o nome do Brasil, são as mesmas que devoram 
os sonhos do povo brasileiro.

O desenho desse designer é objetivo ao revelar a corrupção, já que o mini-
malismo utilizado aponta a natureza crua das coisas, de forma clara e pura, em 
contraste com a camuflada e dissimulada corrupção. A simplicidade no seu 
trabalho é chocante, pois revela a face da corrupção como ela é: dinheiro e de-
generação. A ganância insidiosa pode gerar reflexos graves na vida das pessoas, 
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chegando atingir sensivelmente o âmbito de direitos e liberdades individuais, 
o que configura a relação entre corrupção e direitos humanos. Contudo, mes-
mo existindo tal relação, ainda não se identificou posicionamentos judiciais 
ou doutrinários firmes no sentido de indicar a relação entre corrupção e vio-
lação de direitos humanos.

Nesse sentido, o livro “Corrupção e Direitos Humanos” pretende in-
troduzir uma teoria jurídica que fundamenta a judicialização da corrupção 
também pela via dos direitos humanos, apresentando os fatores objetivos da 
violação. A obra é fruto de incessantes pesquisas realizadas no Brasil e no 
exterior, tendo sido desenvolvida uma teoria jurídica da violação de direitos 
humanos, denominada “Teoria das Ingerências Objetivas”, e validada em um 
caso concreto do sistema judicial interamericano, com o fim de identificar se a 
corrupção viola o direito à vida de pessoas humanas e sob que circunstâncias.

O processo em evidência são as medidas provisórias do assunto do Com-
plexo de Curado contra o Brasil, que debate as condições do sistema carcerário 
brasileiro. Esse caso é paradigmático, pois em pronunciamento histórico a 
Corte Interamericana de Direitos Humanos se posiciona para que o Estado 
brasileiro investigue a corrupção no interior da instituição por suposta viola-
ção do direito à vida e integridade física dos presos.

O cerne é entender se é possível que a corrupção viole direitos humanos e em 
que circunstâncias isso ocorre. Contudo, para alcançar as conclusões, foi necessá-
rio imergir na dogmática jurídica e se posicionar sobre os conceitos de corrupção, 
violação e direitos humanos, todos ainda pouco claros na ciência do direito.

A metodologia utilizada para desenvolver a pesquisa que conduz este 
livro é, predominantemente, hipotético-dedutiva, pois se constroem hipóteses 
pautadas em premissas teóricas gerais para aplicá-las ao caso específico do 
Curado. Utilizou-se, para tanto, do método de revisão bibliográfica, por meio 
da análise de precedentes internacionais, doutrina sobre corrupção e direitos 
humanos, bem como a análise de dados e documentos sobre o Complexo de 
Curado, além do estudo de campo por meio de realização de entrevistas com 
atores do processo internacional sobre a instituição.

Para as entrevistas, foram feitas perguntas que pudessem solucionar dú-
vidas e lacunas encontradas nos documentos do caso, sobretudo relativas à 
corrupção. Os entrevistados foram Fernando Ribeiro Delgado, que represen-
tou a Clínica Internacional de Direitos Humanos de Harvard, instituição pe-
ticionária no caso; e Alfredo Carlos Gonzaga Falcão Junior, Procurador da 
República (membro do Ministério Público Federal) responsável por acompa-
nhar a implementação das medidas provisórias em face do Brasil emitidas pela 
Corte IDH no assunto do Complexo de Curado. As entrevistas encontram-se 
anexadas neste livro.
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Os documentos do caso se encontram disponíveis no site da Coalizão 
do Curado (<http://arquivoanibal.weebly.com/>) e da Corte IDH (<http://
www.corteidh.or.cr>), ambos acessados em novembro de 2017. Mesmo assim, 
optou-se por anexar um Dossiê produzido pela Coalizão do Curado, no qual 
se demonstra o aumento do padrão de violência no Complexo e contém a 
descrição de assassinatos brutais, torturas e tratamentos degradantes, possibili-
tados pela presença de armas na instituição.

O referencial teórico adotado para análise do caso é o da Teoria das Inge-
rências Objetivas, desenvolvida na presente pesquisa, uma vez que se constatou 
a escassez de ferramentas teóricas idôneas para avaliar a violação de direitos 
humanos pela corrupção. 

A fim de cumprir os objetivos da pesquisa, o presente trabalho está di-
vidido em quatro capítulos. No primeiro, realiza-se uma abordagem jurídica 
da corrupção, investigando seus elementos normativos, visando identificar 
um conceito jurídico útil para o presente trabalho. No segundo, estuda-se o 
conceito de direitos humanos internacionais, sendo o momento de constru-
ção genuína de uma teoria da violação de direitos humanos, que foi deno-
minada “Teoria das Ingerências Objetivas”. Em seguida, no terceiro capítulo 
demonstra-se como a violação dos direitos humanos pode representar o des-
cumprimento de obrigações internacionais provenientes desses direitos, o que 
se faz mediante a releitura do ato ilícito internacional à luz do Draft Articles 
on Responsibility of States for Internationally Wrongful Act. No quarto e último ca-
pítulo, aplica-se as formulações teóricas ao assunto do Complexo de Curado, 
objetivando confirmar ou infirmar a hipótese levantada. 

Todos os capítulos iniciam com uma obra de arte, seguida da interpretação 
do autor, correlacionando a inspiração exposta na obra e o capítulo em análise. 
Em cada um deles foi selecionado uma peça que representa um momento his-
tórico, das expressões mais tradicionais, como a pintura em óleo, ao grafite de 
rua. As obras foram inseridas para permitir a expansão de interpretação do leitor 
e auxiliar no seu entendimento geral sobre o tema a ser debatido no capítulo. 
Ademais, os métodos de hermenêutica jurídica desenvolvidos no seio do Direito 
e Arte indicam a relevância das manifestações sociais sobre temas de interesse 
público exibidos em expressões artísticas, como é o caso da corrupção. 

Cumpre enfatizar que o estabelecimento de premissas teóricas que expli-
quem como a corrupção pode violar direitos humanos é importante por dois 
motivos: primeiro, de ordem social, fundamenta-se na abertura de um espaço 
de debate que propicia visualizar a corrupção como determinante para o sofri-
mento da sociedade, pois as vítimas passam a ser também os seres humanos, 
e não apenas empresas ou o Estado. Em segundo lugar, a razão científica 
é a concessão de balizas jurídicas fundamentais para aproximar órgãos de 
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proteção aos direitos humanos ao combate à corrupção, como cortes interna-
cionais, sendo esta, inclusive, uma das principais preocupações da ONU na 
temática, como visto em seu relatório de 2015 (A/HRC/28/73).

Portanto, este trabalho apresenta relevância científica e pode auxiliar a 
sociedade e as instituições jurídicas com novos instrumentos de combate à 
corrupção, de modo a reduzir os impactos negativos que esse comportamento 
pode causar nas pessoas e entender em que condições excepcionais a corrup-
ção pode violar direitos humanos.

Agradeço aos cientistas do direito que contribuíram com esta obra, em 
especial ao Professor Doutor Sven Peterke, ao Professor Doutor Luciano Ma-
riz Maia, ao Professor Doutor Wagner Mezes, à Professora Doutora Flavianne 
Bitencourt Nóbrega e ao Professor Mestre Fernando Delgado.

Boa leitura.

São Paulo, Brasil. 30 de junho de 2019

YULGAN LIRA 


