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RESUMO

No Brasil, a responsabilidade penal da pessoa jurídica está quase que restrita à seara dos crimes praticados contra o meio ambiente, entretanto é 
crescente a preocupação com o desenvolvimento de métodos que assegurem a observância de normas de cuidado capazes de prevenir práticas 
delituosas em diversos outros setores da economia. Ao aumentar, demasiadamente, a quantidade de crimes, o legislador tem se utilizado de 
técnicas e medidas de política criminal que aviltam princípios basilares do Direito. Nesse sentido, o criminal compliance surge como instrumento 
de controle, a fim de evitar a ocorrência de condutas criminais no âmbito corporativo e a consequente responsabilidade penal de empresários e 
da própria empresa. Em julho de 1944, 44 países reuniram-se na chamada Conferência de Bretton Woods, para estabelecer regras financeiras e 
comerciais a fim de evitar crises. Ocorre, porém, que com a suspenção do Sistema Bretton Woods em 1971, o sistema financeiro internacional 
necessitava de regulação o que culminou com a criação do Comitê da Basiléia que estipulou paradigmas que tinham o condão de minimizar riscos 
e padronizar as normas aplicáveis às instituições financeiras, surge então os moldes do compliance. No Brasil, a exemplo do ocorrido no cenário 
internacional, a previsão de regras de compliance, também teve sua origem atrelada às instituições financeiras. A Resolução nº2.554, do Banco 
Central do Brasil, introduziu preceitos, firmados pelo Comitê da Basiléia, para supervisão bancária, preceitos eivados da filosofia do compliance. 
Instiuições financeiras foram obrigadas a criar regras específicas de observações de normas, regras e condutas; elaborar códigos de ética, 
treinamentos, análises de riscos, entre outras obrigações. A existência de mecanismos de controle de riscos estão presentes no cenário nacional 
há, aproximadamente, 20 anos, portanto. Frequentemente surgem tipos penais atrelados, sobretudo, à esfera do Direito Penal econômico que 
elevam o risco de, eventualmente, a empresa praticar condutas penalmente relevantes. Visto que há, no ordenamento jurídico pátrio, previsão de 
responsabilização penal de pessoas jurídicas, o desafio do criminal compliance é prevenir os possíveis riscos que a atividade econômica da 
empresa pode proporcionar, impedindo o cometimento de atos delituosos. Face o avanço desmedido do Direito Penal sobre a área econômica, a 
necessidade de preservação da atuação das empresas. Através do criminal compliance, dirigentes e funcionários de empresas deverão estar 
alinhados aos valores e objetivos da organização, fixando regras relativas à sua atuação, em consonância com a legislação pertinente, reduzindo 
riscos e a possibilidade de sanção penal da pessoa jurídica. Por fim, a partir de embasamento teórico com referências bibliográficas, esta pesquisa 
tem como escopo auxiliar na reflexão da Academia Jurídica e trazer uma nova realidade prática do Direito brasileiro.
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