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RESUMO 

 

PESSÔA, Ulisses. O centro integrado em criminal compliance de combate à 

corrupção da administração pública federal: novas perspectivas de redução da 

corrupção e contenção do direito penal. 2019. 213 f. Tese (Doutorado em Direito) – 

Faculdade de Direito, Universidade Estácio de Sá, 2019. 

 

 

O presente trabalho traz como reflexão o instituto do criminal compliance como 
ferramenta inovadora junto ao Direito Penal no combate à corrupção e a própria 
contenção do Direito Penal, já que o mundo caminha em constante modificação de 
pensamento. O objetivo desta investigação é demonstrar que existem novas formas e 
estratégias de atuação contra a criminalidade moderna e que, de fato, há a possibilidade 
de reinvenção da técnica penal para que se encontrem soluções viáveis no combate à 
corrupção. Afinal, inovar é extremamente necessário num mundo globalizado e dinâmico.   
Desta forma, a presente pesquisa trará o desenvolvimento do Centro Integrado em 
Criminal Compliance de combate à corrupção da Administração Pública federal como 
uma nova perspectiva de redução da corrupção e contenção da carga punitiva do Direito 
Penal. Assim, nesta investigação, através de uma abordagem teórica e com uma vasta 
pesquisa bibliográfica, tentar-se-á demostrar tal aplicação através de um viés jurídico, 
filosófico e sociológico a possibilidade de inovação no combate à corrupção. Temas como 
acesso à informação, inovação serão necessariamente comentados com o intuito de 
repensar a aplicação prática de combate à corrupção. Desta feita, refletir-se-á sobre os 
aspectos da globalização influenciando o sistema Penal no que diz respeito ao Direito 
Penal, Processo Penal, criminologia e Política Criminal; buscar-se-á uma análise sobre os 
fundamentos do Direito Penal Econômico e o bem jurídico tutelado, nesta máxima, o bem 
jurídico individual, o bem jurídico supraindividual e o bem jurídico meta transcendente; 
entender-se-ão os aspectos concernentes ao compliance, auditoria e governança 
corporativa e as suas distinções; mergulhar-se-ão nos estudos do criminal compliance e 
na  formação e pensamento do centro Integrado em Criminal Compliance de combate à 
corrupção da Administração Pública Federal e por fim pensar-se-á no Centro Integrado 
como uma nova possibilidade de combate à corrupção no Estado brasileiro dentro de uma 
máxima inovadora de aplicação do Direito Penal tradicional. 
 
 
 
Palavras-chave: Direito Penal. Criminal compliance. Direito Penal Econômico. 
Administração Pública Federal. 
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ABSTRACT 

 

 

PESSÔA, Ulisses. The Integrated Center for Criminal Compliance in the Fight 

against Corruption of the Federal Public Administration: New Prospects for 

Reducing Corruption and Containment of Criminal Law. 2013. 218 f. Thesis 

(Doctorate in Law) - Faculty of Law of the Estácio de Sá University, 2019 

 

 
The present work reflects the institute of criminal compliance as an innovative tool in 
Criminal Law to combat corruption and the containment of Criminal Law, as the world 
is constantly changing its thinking. The purpose of this investigation is to demonstrate 
that there are new ways and strategies to act against modern crime and that, in fact, there 
is the possibility of reinventing the criminal technique to find viable solutions in the fight 
against corruption. After all, innovation is extremely necessary in a globalized and 
dynamic world. Thus, this research will bring the development of the Integrated Center 
for Criminal Compliance to combat corruption of the Federal Public Administration as a 
new perspective for reducing corruption and containing the punitive burden of criminal 
law. Thus, in this research, through a theoretical approach and with a vast bibliographic 
research, we will try to demonstrate such application through a legal, philosophical and 
sociological bias the possibility of innovation in the fight against corruption. Topics such 
as access to information, innovation will necessarily be commented in order to rethink 
the practical application of anti-corruption. This time, it will reflect on the aspects of 
globalization influencing the Penal system with regard to Criminal Law, Criminal 
Procedure, Criminology and Criminal Policy; an analysis will be sought on the 
foundations of Economic Criminal Law and the legal good protected, in this maxim, the 
individual legal good, the supra-individual legal good and the legal good transcendent 
goal; compliance, auditing and corporate governance aspects and their distinctions will 
be understood; They will delve into the studies of criminal compliance and the formation 
and thinking of the Integrated Center for Criminal Compliance to fight corruption of the 
Federal Public Administration and finally think of the Integrated Center as a new 
possibility for fighting corruption in the State. within an innovative maxim of the 
application of traditional Criminal Law. 
 
 
 
Keywords: Criminal Law. Criminal compliance. Economic Criminal Law. Federal Public 
Administration. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS   
 

 Vive-se em tempos de globalização e modernidade. Nunca se falou tanto em novas 

tecnologias, inteligência artificial e as novas perspectivas para um mundo mais fácil, mais 

acessível e mais democrático. 

 É o tempo da felicidade e das facilidades, em que o indivíduo pode tudo, sabe tudo 

e tem acesso a qualquer tipo de informação, seja ela privilegiada ou, até mesmo, 

deturpada. Mas uma coisa é certa: todos têm acesso à informação. 

 O ser humano nunca esteve tão empoderado acerca do conhecimento. Claro, a 

quantidade de informação através de um fácil acesso é algo descomunal. Qualquer 

indivíduo que tenha acesso ao mundo da tecnologia pode mergulhar no vasto mundo do 

saber. Basta, tão somente, buscar um aprofundamento acerca de qualquer questão que o 

próprio google terá a resposta imediatamente. Basta um clique e pronto, tem-se a solução. 

 O grande problema é que nem toda informação está revestida de uma diametral 

fundamentação, ou seja, a informação precisa ser controlada para que haja o impedimento 

de mentiras, discrepâncias e equívocos dentro da sociedade. 

 Nesta máxima, pode se pensar e lembrar acerca das fake News que tanto são 

utilizadas e construídas para a manipulação da informação e dos próprios indivíduos no 

seio da sociedade, ao ponto de mudarem os rumos de determinados objetivos e 

circunstâncias do dia a dia. 

 Neste entendimento, as falsas informações deturpam a comunidade e trazem 

malefícios para o bom andamento das instituições e, outrossim, da vida privada, em 

virtude do grande alcance através dos meios tecnológicos. 

 Além da informação, as novas tecnologias surgiram como medidas ameaçadoras 

de determinadas carreiras na sociedade. Por exemplo, a inteligência artificial adveio com 

promessas avassaladoras para a redução ou, até mesmo, a extinção das atividades em e a 

 Os tão convencionais caixas de bancos, supermercados etc., já não possuem mais 

espaço suficiente para atuação no mundo moderno, pois a tecnologia tem substituído a 

mão de obra humana dando mais velocidade para as atividades básicas do dia a dia. 

 Os próprios advogados já começam a se sentir ameaçados pelo fabuloso Watson 

da IBM que consegue pesquisar sobre uma infinidade de assuntos e jurisprudências 

melhor que qualquer grupo de advogados para a resolução de qualquer vexata questio.  
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Não existe hard case para o Watson, pois é capaz de resolver qualquer imbróglio 

jurídico em frações de segundos sem causar questionamento ou reclamação dentro do 

ambiente corporativo. Basta um simples search para tudo suceder.  

Nem os professores estão longe do alcance tecnológico. O ensino à distância veio 

de uma forma devastadora diminuindo a quantidade de professores e selecionando apenas 

alguns que saibam se portar diante de uma câmera e interagir com o aluno do outro lado. 

Este é o futuro, este é o presente. 

Não há como lutar contra tudo isso. Pelo contrário, a sociedade deve se adequar 

diante de todas as mudanças. É tempo de compreender que os tempos mudaram, que a 

vida mudou e que o ser humano está em constante.  

Se tudo está em constante mudança, o engenho criminoso também está em 

constante modificação e tal fenômeno precisa ser depreendido, analisado e questionado. 

Precisa-se criticar o avanço da prática criminoso e a letargia da aplicação penal. 

O criminoso contemporâneo, por óbvio, não é igual ao crimino de outrora. Em 

virtude da modernidade, ele aprendeu ser moderno, utilizar a tecnologia e manusear a 

informação.  

Sim, o criminoso da modernidade aprendeu a utilizar e controlar a informação a 

seu favor e a favor de todo o engenho criminoso. Assim, o crime passou a ter um outro 

viés, uma nova cara e uma nova e total perspectiva. 

Neste sentido, a corrupção começa a imperar e o crime se torna silencioso, de 

complexa elucidação e alcance hercúleo. Ou seja, exige-se uma maior especialidade e 

modernização para se combater a prática criminosa nos dias atuais. 

A grande questão é que, para se combater uma criminalidade moderna, faz-se 

necessário um Direito moderno, mais especificamente, um Direito Penal moderno para 

se tentar infirmar o avanço rápido e versátil desta nova criminalidade moderna e 

silenciosa. 

Neste diapasão, muitos pensam que um moderno Direito Penal deve ser drástico 

e máximo no sentido de eliminar por completo a ação criminosa, até mesmo, 

inobservando diretrizes básicas concernentes aos direitos e garantias constitucionais. 

Outros afirmam que devem ser criadas leis mais drásticas para que as respectivas ações 

criminosas sejam estancadas de uma vez por todas. 

Mas se, contemporaneamente, o crime se perfaz e se desenvolve dentro de uma 

modernidade e baseado na informação e na inteligência, o Direito Penal, tal qual, precisa 
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ser gestado dentro de uma perspectiva diferenciada, moderna e inteligente. Afinal de 

contas, vive-se tempos diferenciados em que a atuação contra a moderna criminalidade 

precisa ser diferenciada e inteligente. 

Neste sentido, não se pode pensar apenas medidas enérgicas ou austeras, mas sim, 

precisas, orquestradas e minuciosas ou, caso contrário, não será possível associar práticas 

eficazes para o combate à moderna criminalidade. 

A grande questão é: de que forma desenvolver um Direito Penal mais moderno? 

Como estabelecer parâmetros para, através de uma atuação inteligente, utilizar um Direito 

Penal inteligente para impedir a atuação criminosa inteligente? Como repensar a melhor 

forma no cenário contemporâneo de atuação do Direito Penal? 

Nesta máxima, percebe-se que existe uma lacuna na forma de atuação do combate 

à criminalidade moderna e, por isso, repensar a forma de aplicação do Direito Penal se 

torna uma questão imprescindível e premente para o bom andamento da sociedade 

brasileira. Afinal, não se pode aceitar naturalmente as práticas corruptivas que assolam o 

os dias atuais, vez que afeta a todos.  

Com efeito, o escopo desta investigação é diagnosticar uma forma mais inteligente 

e moderna de combate à corrupção e à criminalidade moderna contemporânea. A 

investigação tem o intento de trazer novos paradigmas para que uma nova forma de 

combate à criminalidade surja e tenha uma atuação mais eficaz. 

Neste sentido, utilizar-se-á o raciocínio concernente ao criminal compliance como 

ponto de apoio teórico no que concerne à atuação inovadora e inteligente do Direito Penal 

nos dias contemporâneos. Perceber-se-á que é possível utilizar este ramo drástico do 

Direito de maneira mais branda e precisa. 

Assim, o ponto nodal desta investigação é justamente reconhecer a importância 

do Criminal compliance como ferramenta de inovação junto ao Direito Penal no combate 

à corrupção e na contenção do próprio Estado, representado pelo Direito Penal. 

Desta forma, à guisa de entendimento, a presente investigação será dividida em 

cinco capítulos objetivando a demonstração e criação do Centro integrado em Criminal 

compliance de combate à corrupção da Administração Pública Federal, como sustentação 

de uma nova forma estratégica e inteligente de travar esta nova criminalidade. 

  No primeiro capítulo, haverá uma abordagem sobre o sistema penal e a 

globalização, enfatizando a importância de se refletir as ciências criminais a partir de uma 

concepção globalizada crítica à luz dos ditames atuais, contemporâneos e modernos. 
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No segundo capítulo, buscar-se-á uma análise acerca do universo do Direito Penal 

Econômico e as novas tendências na proteção dos bens jurídicos. Neste sentido, abordar-

se-ão os bens jurídicos individuais, bens jurídicos supraindividuais e os bens jurídicos 

meta transcendentes. 

O terceiro capítulo trabalhará temas como Compliance, Governança corporativa e 

auditoria, desenvolvendo os fundamentos teóricos necessários para a compreensão dos 

respectivos temas. 

O quarto e último capítulo elucidará o Criminal Compliance como ferramenta de 

prevenção de Crimes e contenção do Direito Penal dentro da Administração pública. É 

neste capítulo que se verificará a possiblidade de criação do centro integrado em criminal 

compliance de combate à corrupção da Administração Pública Federal como medida 

inovadora para o combate à criminalidade moderna. 

Por derradeiro, o presente trabalho trará novas perspectivas, novas reflexões e um 

questionamento prático e contemporâneo a respeito da reinvenção do Direito Penal no 

combate à corrupção. 
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1. SISTEMA PENAL E GLOBALIZAÇÃO: ASPECTOS NECESSÁRIOS 
CONCERNENTES ÀS CIÊNCIAS CRIMINAIS NO MUNDO 
GLOBALIZADO  

 

Atualmente, o debate em voga se traduz naquilo que se expressa e denomina como 

Globalização. Pontos sensíveis são discutidos, apontamentos relevantes refletidos e uma 

série de questionamentos debatidos.  

Muita coisa se diz a respeito do tema, o que acaba gerando dúvidas acerca do 

referencial teórico a ser analisado e, conseguintemente, investigado para pesquisas atuais 

e vindouras. 

Por isso, a importância de se trazer um tema tão significativo nos dias atuais para se 

acrescer ao tema maior desta investigação, o compliance. Se o mundo é global, os temas 

fomentados devem ser repensados conforme os avanços concernentes à modernidade. 

A tecnologia levou o ser humano a caminhos diferenciados. O mundo hoje é 

globalizado, não há dúvida quanto a isso, e a informação veloz e absolutamente dinâmica.  

Nunca se imaginou um acesso tão rápido a toda e qualquer informação. Esta se tornou 

mais democrática e acessível a toda e qualquer pessoa. Desta forma, deve haver toda uma 

estrutura para que se possa ter o referido acesso.  

 Pode-se afirmar que em países, como o Brasil, de desenvolvimento tardio e uma 

desigualdade social exacerbada, o acesso à informação não é tão democrático como 

algumas pessoas afirmam ser.  

Fala-se tanto em democracia, Estado Democrático de Direito, mas, na prática, não é 

bem assim. Na sociedade brasileira, o que impera é a desigualdade social e o acesso não 

tão grande de uma determinada camada da sociedade. 

Com efeito, a partir das próximas seções deste primeiro capítulo, far-se-á um estudo 

voltado para os pormenores da globalização e o seu alinhamento às ciências criminais, 

como forma de demonstrar a reverberação do fenômeno sobre as ciências criminais.  

Afinal de contas, o sistema penal como um todo sofre, diametralmente, a influência 

da globalização. Ou seja, vive-se em uma sociedade globalizada em que todos estão 

conectados e todas as sociedades concatenadas por intermédio de uma só circunstância, 

qual seja: a globalização. 

À guisa de entendimento, a próxima seção terá por escopo trazer, objetivamente, as 

balizas e fundamentos concernentes ao conceito de globalização e seus pormenores, 
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fazendo sempre o link com as especificidades do compliance como ferramenta de 

combate à corrupção e ao Direito Penal máximo.  

 

1.1. GLOBALIZAÇÃO: CONCEITO E REFLEXÕES ESSENCIAIS 
 

Contemporaneamente, as mudanças acontecem numa velocidade estupenda. Como 

proferido em outrora, a informação se traduz veloz em todos os cantos do globo, o que, 

verdadeiramente, contempla uma facilitação no acesso ao conhecimento. 

Neste sentido, poder-se-ia afirmar que se está, já a algum tempo, na era do 

“conhecientismo”1, neologismo que demonstra a era do conhecimento, a era do saber, o 

crescimento cultural como fonte para inovações e desenvolvimento de toda e qualquer 

sociedade. 

Isso é tão real e estatisticamente comprovado que o fator de conhecimento é mola 

propulsora, por exemplo, para o índice de desenvolvimento humano (IDH) de uma 

determinada sociedade, caracterizando o seu fundamental crescimento em todos os 

segmentos de alcance da sociedade, tais como: econômico, social, segurança, cultural, 

educação e etc.  

Tal fator é facilmente demonstrável ao se vislumbrar o próprio Brasil, país de 

desenvolvimento tardio em que a educação e pesquisa são deixadas de lado, sob uma 

perspectiva de segundo plano, o que, a longo prazo, gerará reflexos, infelizmente, 

negativos para toda a nação, pois um país sem inovação é um país parado. 

A Globalização está justamente no meio deste turbilhão de informação e 

conhecimento, ou seja, encontra-se dentro da era do conhecimento. Em verdade, ela é 

uma das responsáveis pelo tráfego da informação e pela facilidade do aprendizado, seja 

de qualquer área do saber. 

Afinal de contas, se um indivíduo que vive do outro lado do mundo consegue, em 

tempo real, saber o que está sucedendo, por exemplo, no Brasil, é porque existe algo que 

está facilitando no desenvolvimento e acesso à informação. 

Este “algo” é exatamente a Globalização, que faz com que as pessoas comunguem 

mesmo estando fisicamente longe umas das outras, mas que, em virtude do pensamento 

globalizado, vivem juntas, transportando dados, compartilhando sentimentos. 

                                                
 
1 Expressão cunhada para asseverar que a era atual é a do conhecimento e, a partir dela, nascem 
e são cunhadas a sestratégias de inovação e crescimento.  
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 A Globalização acaba gerando uma fertilidade nos países de desenvolvimento tardio, 

pois o compartilhamento de informações através dos diversos Estados, faz com que os 

menos favorecidos tenham a possibilidade e o privilégio para alavancar novas tecnologias 

e gerarem inovações2.    

Ainda nesta máxima, pode-se demonstrar que a Globalização é um fenômeno que 

gera uma amplitude das comunicações transnacionais, permitindo, desta feita, o alcance 

maior da reunião dos conhecimentos inerentes a qualquer pessoa, coisa e empresa3. Isso 

quer dizer que muitos esclarecimentos advieram a partir deste amplíssimo acesso ao 

saber. 

É bem claro que tal fenômeno permitiu uma intensificação das relações entre os 

indivíduos, as instituições e os países, de tal maneira, que diálogos e perspectivas 

conjuntas de construção pudessem ser vistas para a perpetuação de projetos e ideias. 

O que parece ser insignificante para um determinado povo, num mundo globalizado 

não é tão simplório como se pode pensar, pois todos estão tecnologicamente 

concatenados, ligados por um mesmo ideal, qual seja, a informação. 

Na era da globalização o que vale é o conhecimento. Aquele que detém a maior gama, 

o maior alcance no que diz respeito ao conhecimento, é o que detém o poder. Aliás, 

conhecimento e informação são sinônimos de poder. Assim, o poderoso é aquele que 

alcança a maior capacidade de inovação. 

Nesta linha de ideias, o poder do homem, tomando o conceito de forma universal, são 

seus instrumentos atuais de obter algum proveito aparente futuro e, também, pode ser 

original e atual4.   

Nesse diapasão, a reputação de poder é poder, pois traz consigo a aderência dos 

indivíduos que necessitam de proteção; o sucesso é poder, pois constrói uma ideia de 

sabedoria; a afabilidade também é poder, tendo em vista o amor; a prudência é poder, 

pois homens prudentes geram respeito e dedicação; a nobreza é poder, pois traz 

                                                
 
2 PESSÔA, U. A teoria do domínio da organização e sua aplicação junto à Administração Pública: 
possibilidades e discussões acerca do seu real alcance. Belo Horizonte: Letramento, 2017, p. 
21. 
3 SANTOS, B. S. A globalização e as ciências sociais. 4. Ed. São Paulo: Cortêz, 2011, p. 55.  
4 HOBBES, T. Leviatã: ou matéria, forma e poder de um Estado eclesiástico e civil. Trad. Daniel 
Moreira Miranda. São Paulo: EDIPRO, 2015, p. 83. 
 
 



16 
 
 

privilégios; a eloquência é poder, pois é prudência aparente; a beleza é poder, pois aduz 

reconhecimento; as ciências são poderes pequenos5, mas são poderes6.  

Pode-se afirmar que a Globalização é um fenômeno irreversível no globo e um 

processo que alcança a todos na mesma medida e na mesma proporcionalidade, o que 

caracteriza, inelutavelmente, que todos estão num processo de globalização, ou seja, 

todos estão sendo globalizados7.    

A globalização trouxe consigo uma velocidade de relacionamento intensa com as 

pessoas, lugares e acontecimentos e uma avalanche de informações, o que acabou 

gerando, concomitantemente, uma facilidade e uma ortopetização do saber e, 

consequentemente, do conhecimento, tornando as pessoas mais superficiais, consumistas 

e, contraditoriamente, mais privadas, presas aos seus próprios casulos globalizados8.  

O espaço no processo de Globalização quedou-se emancipado da finitude e limitação 

do corpo humano, ou seja, menos local e mais nacional, mais amplo e com um alcance, 

assustadoramente, macro e, ao mesmo tempo, artificial, pois a tecnologia proporciona tal 

alcance, gerando, desta feita, mais facilidade e versatilidade9.   

Pode-se afirmar que as distâncias não significam mais nada e os territórios, separados 

pela distância, não significam absolutamente mais nada, o que, para alguns, gera uma 

certa “liberdade” face à criação de significado e, para outros, uma falta de significado. 

Com efeito, a expressão comunidade começa a desaparecer diante do fenômeno da 

Globalização. As pessoas, atualmente, não compreendem mais a expressão 

“comunidade” tendo em vista o isolamento que é bastante peculiar na maioria das 

pessoas. Claro, existem exceções como em todos os segmentos, mas uma coisa é fato: o 

mundo vive muito mais privado do que em outrora era.   

Neste sentido, o fenômeno da vizinhança começa a já não fazer tanto sentido, reuniões 

em família já não são tão usuais como antigamente, o indivíduo continua caminhando na 

                                                
 
5 Hobbes trata as ciências como poderes pequenos, pois não são proeminentes e não é qualquer 
homem que as reconhece, pois para conhece-las, os homens precisam dominá-las e, nem todos, 
possuem tal poder de dominação.  
6 HOBBES, T. Op. Cit., p. 84. 
7 ZIGMUM, B. Globalização: as consequências humanas. Trad. Marcus Penchel. Rio de Janeiro: 
Zahar, 1999, p. 7. 
8 PESSÔA, U. Op. Cit, p. 30. 
9 LUCKE, T. W. Identy, meaning and globalization: Detraditionalization in postmodern space-time 
compression. Org. Paul Heelas, Scott Lash, Paul Morris. Oxford, Blackwell, 1996, p. 25 
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sua individualidade fomentando a privacidade e o compartilhamento cada vez menos 

estimulado num mundo tecnológico e sem fronteiras. 

A comunidade é um lugar para viver bem. É óbvio que ela também tem seus 

problemas, até porque, onde há pessoas, há divergências e isso é absolutamente normal. 

Mas uma coisa é certa, numa comunidade pode se contar com a boa vontade dos demais. 

Assim, a expressão comunidade traz a ideia de uma coisa muito agradável e cristalina 

em que os indivíduos vivem harmônica e positivamente inclinados para a construção de 

um mundo melhor, cheio de esperança e paz10. 

De fato, a Globalização mais segrega do que agrega. Ela é absolutamente o antônimo 

da comunidade. Aquela é justamente um fenômeno que muda o sentido da palavra 

cooperação para individualização. Não é à toa que se pode dizer que as pessoas de hoje 

são muito mais individualistas que antes. 

Dentro da perspectiva do fenômeno da Globalização, vislumbra-se alguns paradigmas 

que são consequências deste alcance globalizado. É o que se pode denominar de metanoia 

social.  

Mais precisamente, poder-se-ia dizer que esta metanoia transformou as sociedades 

atuais em sociedades da informação. Por isso, a importância de se explorar essa 

metamorfose social que é consequência direta do fenômeno da Globalização. 

Assim, as sociedades da informação são o reflexo direto dos apontamentos difundidos 

pela Globalização. A informação, conforme dito anteriormente, tornou-se a mola 

propulsora para o desenvolvimento humano e social. Sem ela não se pode chegar a lugar 

algum. 

A sociedade da informação trouxe consigo a era das redes, a qual se tornou claro que 

razão instrumental e razão crítico-reflexiva não são pontos contrapostos, mas 

racionalidades que se conjugam e, consequentemente, se complementam11. 

A expressão “sociedade da informação” passou a ser viabilizada em substituição ao 

conceito complexo de “sociedade pós-industrial” e com o objetivo de proliferar o 

conteúdo específico do “novo paradigma técnico-econômico”12. 

                                                
 
10 PESSÔA, U. Op. Cit, p. 34. 
11 Ibidem, p. 36. 
12 WERTHEIN, J. R. A Sociedade da Informação e seus desafios. Revista Ciência da Informação, 
Brasília, 2000, p. 74 
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 Esse novo paradigma traz consigo as seguintes peculiaridades: a informação seria 

uma matéria-prima; os efeitos das novas tecnologias com alta penetrabilidade; 

predomínio da visão de redes; flexibilidade como a possiblidade de modificação por uma 

nova organização ou reorganização de componentes; aumento da convergência 

tecnologias13. 

Nesta máxima, poder-se-ia versar que a internet teve um papel fantástico no 

crescimento da informação e na propositura desta visão de sociedade da informação. 

Nunca se pensou em ir tão longe sem sair do lugar antes da web. Verdadeiramente, novos 

mundos surgiram com a proliferação da internet.  

Os desafios da sociedade da informação são vários, sejam eles de caráter técnico, 

econômico, cultural, social e legal, até, por exemplo, os de caráter psicológico e 

filosófico. Assim, os pontos precisam ser desbravados e observados com um cariz mais 

questionador e crítico. 

Depois de trabalhado o conceito e desenvolvido algumas reflexões acerca do 

fenômeno da Globalização, faz-se necessário analisar o tema à luz do Direito Penal. Isto 

é, posicionar o Direito Penal dentro do fenômeno da Globalização sob a perspectiva da 

sociedade de risco. 

Vale ressaltar que o tema fora tratado de forma objetiva para que se tenha um 

posicionamento diante de tudo que está acontecendo na sociedade. Afinal, o tema 

Globalização está na pauta dos principais debates jurídicos. 

Assim, à guisa de entendimento, a próxima seção tratará do Direito penal na sociedade 

globalizada sob a perspectiva do Direito Penal do risco, o que proporcionará uma 

verificação e apontamentos no tocante à sociedade de risco. 

    

1.2. DIREITO PENAL E SOCIEDADE GLOBALIZADA: CONSIDERAÇÕES 
ACERCA DO DIREITO PENAL DO RISCO  

 

Após a análise sucinta concernente ao conceito de Globalização e seus aspectos, esta 

seção passará a tratar do Direito Penal dentro do fenômeno da Globalização e os seus 

riscos produzidos dentro de uma sociedade de risco. 

                                                
 
13 CASTELLS, M. A era da informação: economia, sociedade e cultura. In: A sociedade em rede. 
São Paulo: Paz e Terra, 2000, v.1 
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A primeira reflexão que se faz interessante pensar é que, dentro desta concepção de 

Globalização, o Direito Penal começa a ser repensado e utilizado de uma maneira não tão 

convencional, ou seja, na perspectiva atual o Direito Penal deixa de ter uma função 

limitadora do poder punitivo do Estado e acaba tendo uma função de protagonista, o que 

não é tão salutar num Estado Democrático de Direito. 

Zaffaroni14 traz a metáfora do dique para explicar essa função limitadora do poder 

punitivo do Estado. O dique seria a represa ou açude que impede a passagem da água e 

este dique precisa ser forte para impedir que a água passe destruindo tudo pela frente.  

O dique é o Direito Penal e a água a força do Estado. O dique (O Direito Penal) 

executa justamente a função de limitar o avanço da água (a força do Estado) para que não 

haja a total destruição do seu entorno (aplicação do Direito Penal como protagonista). 

Para se compreender o Direito Penal na era da Globalização, faz-se necessário a 

reflexão sobre a sociedade de risco. É claro que a Globalização, não obstante os benefícios 

gerados, trouxe consigo, ademais, riscos que prejudicaram a sociedade como um todo. 

Bauman15 já alertava acerca da relativização da sociedade trabalhando com a metáfora 

do mundo líquido. Ele passou a demonstrar que a sociedade global deixou de ser sólida e 

ortopetizada para se tornar líquida.   

As redes sociais são um exemplo clássico disso quando se percebe que, a despeito da 

tecnologia e facilidade no diálogo interpessoal, a vida privada e, outrossim, grupal 

passaram a ser mais vulneráveis. 

Outro exemplo dentro da concepção de mundo líquido é a maneira pela qual 

personagens relativizam suas funções na comunidade. Indivíduos que em outrora 

possuíam uma reputação ilibada e de respeito na sociedade, mudam de lado, ou seja, 

relativizam suas práticas e passam a ser propagadores da corrupção cometendo crimes 

que atingem bens jurídicos supraindividuais.   

A Globalização proporciona riscos. Mas, além dos riscos, proporciona reflexões 

acerca do mundo e dos acontecimentos que atingem a coletividade. Pode-se afirmar que 

todos esses assuntos estão coadunados aos aspectos da sociologia. 

                                                
 
14 ZAFFARONI, E.R.; BATISTA, N.; ALAGIA, A.; Slokar, A. Direito Penal Brasileiro – I – Teoria 
Geral do Direito Penal, 2 ed.  Rio de Janeiro: Revan, 2003, p. 82. 
15 BAUMAN, Z. Modernidade líquida. Trad. Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Zahar, 2001, P. 11. 
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Com efeito, se o pensamento gravita em torno daquilo que é denominado como 

sociedade de risco, então, está-se diante de apontamentos e questionamentos relacionados 

à sociologia e, consequentemente, aos estertores sociais. 

Neste diapasão, Beck16 já cunhava a reflexão a respeito da “sociedade de risco” 

trazendo o entendimento de que os riscos, assim como a riqueza, são objeto de destruição. 

Neste sentido, pode-se versar que a globalização é uma das responsáveis pela proliferação 

destes riscos. 

Se se analisar detidamente o panorama mundial, a modernização teve seu impulso a 

partir da era da globalização. Com efeito, novas tecnologias surgiram, novas 

oportunidade e privilégios, mas, outrossim, novos riscos proporcionando malefícios e 

perigos consideráveis para o ser humano.   

Nesta senda, os riscos da modernidade eclodem concomitantemente coadunados 

espacialmente e desvinculadamente com um alcance que é universal gerando 

incalculáveis e imprevisíveis caminhos com efeitos extremamente nocivos17. 

É como se a própria modernidade e suas inovações tecnológicas refletissem 

negativamente sobre o próprio homem, gerando, desta maneira, preocupações e 

consequências drásticas.  

Por exemplo, a própria inteligência artificial demonstra toda essa nocividade 

proporcionada pelos riscos. Empregos sendo extintos, empresas fechando e os robôs 

substituindo o homo sapiens. Realidade cada vez mais presente no dia a dia da 

humanidade. 

Harari18 já alerta para os avanços ao ponto de o homem perfazer um backup do seu 

próprio cérebro para um HD portátil e, então, utilizá-lo em seu notebook. Evidência 

incrível de resultados tecnológicos memoráveis de uma modernidade sinistra.  

A análise da “sociedade do risco” em relação ao Direito Penal foi amplamente 

elucidada e criticada pela escola de Frankfurt. Com efeito, o surgimento do “Direito Penal 

do Risco” tem trabalhado um Direito Penal de primeira instância e, não, de última 

                                                
 
16 BECK, U. Sociedade de risco: rumo a uma outra Modernidade. Trad. Sebastião Nascimento. 
São Paulo: Editora 34, 2011, p. 17. 
17 BECK, U. Op. Cit, p. 33. 
18 HARARI, Y. N. Sapiens: uma breve história da humanidade. Trad. Janaína marcoantonio, 28 
ed. Porto Alegre: L&M, 2017, p. 420. 
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instância, o que ofenderia substancialmente o Princípio da intervenção mínima, pois este 

enfatiza um Direito Penal de ultima ratio19. 

A concepção do Direito Penal do risco como sola ratio está dentro de uma visão 

expansionista do Direito Penal. Cada vez mais, a visão de um Direito Penal como 

solucionador dos problemas sociais, torna-se realidade dentro da visão de mundo 

globalizado. 

Não é à toa que Silva Sánchez20  já demonstrava tal modificação a partir dos aspectos 

da política criminal nas sociedades pós-industriais desenvolvendo as velocidades do 

Direito Penal e, neste caso em específico, a terceira velocidade do Direito Penal. 

Essa terceira velocidade vem, frontalmente, ao encontro do fenômeno da 

Globalização e, consequentemente, do Direito Penal do risco. Sabe-se que existem as 

primeira e segunda velocidades do Direito Penal. A primeira diz respeito ao Direito penal 

“da prisão” que seria a temática rígida concernente aos ideais e princípios político-

criminais ortodoxos; e a segunda velocidade que trabalha a ideia de penas de privação de 

direitos ou pecuniárias, ou seja, um grau menos intenso relacionado à sanção.  

A terceira velocidade, que é a concernente ao Direito Penal do risco, é aquela que traz 

a reflexão de um Direito Penal que relativiza todos os Direitos e garantias fundamentais, 

ou seja, uma ideia drástica no tocante à aplicação do Direito Penal. 

O Direito Penal de terceira velocidade já existe, de maneira ampla, no Direito Penal 

socioeconômico ou Direito Penal Econômico, assunto que será trabalhado em capítulo 

posterior de forma mais detida21.  

O Direito penal de terceira velocidade guarda estreita relação com o Direito Penal do 

inimigo (Feidstrafrecht) o qual contrapõe ao Direito do cidadão (Bürgerstrafrecht). O 

inimigo seria o indivíduo que contraria a norma penal e, portanto, não condizente com a 

vida em sociedade. 

O que se pode perceber é que, em tempos de globalização, o Direito Penal de terceira 

velocidade começa a ganhar mais força, de tal magnitude, que o Direito Penal passa a ser 

                                                
 
19 PRITTWITZ, C. Strafrecht und Risiko. in Rechtliches Risikomanagement. Dunckler & Humblot, 
1999, p. 193-206. 
20 SILVA SÁNCHEZ, J. A expansão do Direito Penal: aspectos da política criminal nas 
sociedades pós-industriais. Trad. Luiz Otávio de Oliveira Rocha, 2. ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2011, p. 192. 
21 Ibidem, p. 193. 
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utilizado numa perspectiva principal. Ou seja, o Direto penal passa a ser o protagonista 

para a resolução dos problemas da sociedade. 

O Direito Penal de terceira velocidade como dito anteriormente, encontra-se dentro 

desta ideia expansionista num alcance inovador de bens jurídicos, tais como: meio 

ambiente, mercado de capitais, saúde pública, tributos e etc. 

Este Direito penal vem sob o manto dos crimes de perigo abstrato22, que ferem a 

orientação clássica de punição referente a um Direito Penal moderado que se movimenta 

num projeto de defesa coerente. 

Os crimes de perigo abstrato, por exemplo, ferem a orientação sustentada pelo 

princípio da lesividade o qual corrobora que o Direito Penal só deve alcançar o indivíduo 

que, verdadeiramente, fira um bem jurídico. Por isso, sob a vertente do princípio da 

lesividade, é razoável que, num Estado Democrático de Direito, os crimes de perigo 

abstrato sejam considerados inconstitucionais, o que não acontece, por exemplo, no 

Brasil. 

O interessante é que que não há dúvida de que o discurso sociológico do risco traz 

consequências diretas para o Direito, embora não queira retomar jurídico-

sociologicamente o discurso do risco23.  

Nesta máxima, o Direito Penal do Risco possui algumas características que precisam 

ser vislumbradas para a continuação. Essas características auxiliam na compreensão e 

análise da utilização do Direito Penal na era da Globalização. 

A primeira característica ensina que a conduta ou comportamento que vai ser 

tipificado não se considera anteriormente como socialmente inadequado, pelo contrário, 

criminaliza-se para que seja considerado como socialmente desvalorado. Diferentemente 

do que ocorre com o Direito Penal nuclear24 em que as condutas são criminalizadas 

porquanto se apresentam como socialmente inadequadas, o Direito Penal do risco, 

entretanto, proíbe condutas para que sejam reconhecidas como socialmente inadequadas. 

                                                
 
22 Segundo Bitencourt, são crimes de perigo abstrato aqueles de presunção juris et de jure, ou 
seja, o perigo não teria necessidade de ser provado, pois a simples prática da ação que se 
pressupõe perigosa já seria suficiente (BITENCOURT, C. R. Tratado de Direito Penal, Parte 
Geral. 24 edição, São Paulo: Editora Saraiva. 2018, p. 292). 
23 PRITTWITZ, C. Op. Cit., 1999, p. 193-206. 
24 A expressão “Direito Penal Nuclear” é utilizada como expressão sinônima do Direito Penal 
tradicional ou clássico. Assim, todas as vezes que aparecer a referida expressão no texto desta 
investigação, leia-se Direito Penal clássico ou tradicional.  
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A segunda característica preleciona que o móvel ou a motivação para a aplicação do 

Direito Penal do Risco não são os comportamentos violentos, mas, sim, comportamentos 

que vão além desse ideal, ou seja, uma “perigosidade” que não é clarividente. 

É por isso que, neste sentido, o bem jurídico é visto de uma outra forma, numa outra 

vertente e rompendo paradigmas. Por exemplo, os bens jurídicos supraindividuais 

caracterizariam a espécie de bem jurídico que mais se amolda à visão do Direito Penal do 

Risco. 

Ainda, a sociedade de risco tematiza o questionamento de ideias centrais do contrato 

de risco como o ponto de controle e compensação dos sentimentos de insegurança e 

perigos fomentados pela indústria, o que significa versar que a dinâmica da sociedade de 

risco não se determina, exatamente, em assumir que no futuro que se terá que viver num 

mundo repleto de riscos que não existem até hoje, como em assumir que se terá de viver 

em um mundo que  provavelmente deverá decidir seu futuro em condições de insegurança 

que o próprio mundo terá produzido, fabricado e desenvolvido25. 

Risco não é uma expressão sinônima de catástrofe, mas significa a antecipação da 

catástrofe. Os riscos expressam a possibilidade vindoura de certos acontecimentos e 

processos.  

Enquanto uma catástrofe está definida e determinada de forma especial, temporal 

e social, a catástrofe antecipada não conhece a concretude dos fatos dentro de um 

panorama temporal nem social.  

Assim, os riscos são sempre eventos futuros e vindouros possíveis de acontecer e 

que ameaçam, a todo instante, a sociedade, tendo em vista que esta ameaça permanente 

determina as expectativas externas, invade as mentes das pessoas e guia os atos praticados 

no seio social26. 

A Globalização traz processos de mudanças e reflexões que, indubitavelmente, 

refletem, por exemplo, no próprio Direito Penal. A sociedade mundial passa a não tolerar 

determinados riscos que são produzidos pelos próprios indivíduos. O crime, por exemplo, 

está no rol destes riscos e se modifica conforme a dinâmica social. 

Neste sentido, o Direito Penal é utilizado de qualquer forma sem uma perspectiva 

técnica, como vislumbrado anteriormente, relativizando direitos e garantias 

                                                
 
25 BECK, U. La sociedade del riesgo mundial. Traducción, Rosa S. Carbó. Barcelona: 2008, p. 
24 
26 Ibidem, p. 25. 
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fundamentais. Percepção essa diferente da utilização mais comedida do Direito Penal, 

pois a sua utilização não pode ser numa expectativa sola ratio. 

O Direito penal do risco caminha basicamente nesta vertente, ou seja, fora de uma 

técnica razoável; não se importa em considerar a aplicação dos princípios limitadores do 

poder punitivo do Estado e considera, sobretudo, uma intervenção máxima dos objetivos 

penais. 

Com efeito, em tempos de Globalização, o que se tem em voga é o medo e a 

necessidade de segurança e, esta, objetivada a qualquer custo, mesmo que com a 

intervenção máxima do Direito Penal. Afinal de contas, o medo movimenta a política, o 

mercado e a aplicação máxima do Direito Penal.  

A partir da próxima seção, analisar-se-á objetivamente o processo penal na era da 

Globalização, isto é, até que ponto o fenômeno da Globalização pode influenciar nas 

garantias fundamentais do cidadão.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.3. GLOBALIZAÇÃO E PROCESSO PENAL: REFLEXÕES SOBRE O 
PROCESSO PENAL E ALGUMAS ANÁLISES 

 

Todo o indivíduo, a partir de um dado momento da civilização, passaria a ser 

diuturnamente vigiado. Seja por meio de um televisor dentro das casas, seja por câmeras 

escondidas, uma coisa é fato: o indivíduo seria constantemente vigiado27. 

Exemplo claro a respeito desta vigilância contemporânea é a utilização desenfreada 

dos smartphones pela maioria esmagadora dos indivíduos. Hodiernamente, sem medo de 

claudicar em relação à informação, toda a pessoa possui um telefone celular e, sem ele, 

não consegue caminhar, fazer qualquer coisa, não supõe viver.  

Ou seja, tudo é tecnologia. O problema é que a tecnologia, dentro da concepção de 

Globalização, trouxe uma série de dificuldades. Um sintoma muito comum é a angústia.  

Leite28 já ensina que, desde sempre, a angústia acompanha o homem e a filosofia é 

um exemplo claro a respeito disso; Platão (428/7-348/7 a.C.), Cícero (106-43 a. C.) e 

outros filósofos, são exemplos da manifestação da angústia.  

                                                
 
27 Raciocínio retirado da visão fomentada no livro “1984” por George Orwell. ORWELL, G. 1984. 
Trad. Alexandre Hubner, Heloisa Jahn. São Paulo: Companhia das letras, 2009; 
28 LEITE, S. Angústia. Rio de Janeiro: Zahar, 2011, p 8-9. 
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Desta maneira, Freud profere que a angústia seria, primeiramente, algo que se sente 

e estaria dentro de um quadro psiquiátrico no qual o indivíduo desenvolve sentimentos 

que podem leva-lo, indubitavelmente, a um campo destrutivo irreversível29.  

Por outro lado, Lacan30 ensina que a angústia eclode a partir de um lugar topológico 

que corresponderia a uma falta, ou seja, falta que sustenta a imagem corporal. Neste 

sentido, pode-se entender que a velocidade trabalhada na Globalização produz no 

indivíduo uma falta que cada indivíduo separadamente pode especificar, isto é, depende 

da angústia de cada ser humano. 

A Globalização produz tais características. A velocidade do mundo, as metas a serem 

perseguidas, novas perspectivas para o “sucesso”, enfim, o fenômeno da Globalização 

traz uma enxurrada de possibilidades que, paradoxalmente, produz uma infinidade de 

pensamentos e dramas que faz gerar a angústia. 

Com efeito, a sociedade passou a ser um espetáculo onde qualquer coisa pode ser 

publicada e externalizada para que outro indivíduo possa participar e presenciar o 

espetáculo da vida em que o próprio ser humano é o protagonista com os seus diversos 

enredos do cotidiano. 

       A civilização do espetáculo é aquela em que o mundo onde o primeiro lugar na tabela 

de valores é o entretenimento, paixão universal onde a diversão é o meio pelo qual se 

escapa do tédio31. 

       O mundo Ocidental passou a ter uma inclinação um pouco discrepante no sentido de 

autodesvalorização, ou seja, perdeu-se a capacidade de se colocar no lugar do próximo e 

se importar com o que está ocorrendo com o seu semelhante e, também, de se importar 

consigo mesmo, pois se o indivíduo não consegue ter a capacidade de se importar com o 

outro, não consegue se importar consigo próprio. 

       O espetáculo é concomitantemente parte da sociedade, a própria sociedade e seu 

instrumento de unificação, ou seja, enquanto parcela da sociedade, o espetáculo concentra 

todo o olhar e toda a consciência. Por ser algo separado, ele é o foco do olhar iludido e 

                                                
 
29 FREUD, S. Sobre os critérios para destacar da neurastenia uma síndrome particular intitulada 
“neurose de angústia”, in ESB, vol. III. 1894. 
30 LACAN, J. O seminário, livro 10, Angústia. Rio de Janeiro, Zahar, 2004, p. 63. 
31 LLOSA VARGAS, M. A civilização do espetáculo: uma radiografia do nosso tempo e da nossa 
cultura. Trad. Ivone Benedetti, 1. Ed., Rio de Janeiro: Objetiva, 2013, p. 29. 
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da falsa consciência; a unificação que realiza não é outra questão senão a linguagem 

oficial da separação generalizada32. 

        A sociedade, verdadeiramente, tornou-se num grande espetáculo sobre a vida, onde 

todos externam seus problemas, suas vicissitudes, suas vitórias e, principalmente, o 

sucesso, seja ele verdade ou não. 

        A psicanálise ensina que o indivíduo tem a necessidade de se manifestar sobre um 

outro corpo (ou outra pessoa, daria no mesmo) através do gozo. O gozo33 seria o ter, o 

possuir como dignidade, bens ou renda; ter gosto, complacência por algo; conhecer 

carnalmente uma mulher; sentir prazer e experimentar suaves e gratas emoções. 

        Em psicanálise, o gozo atravessa a porta da sua significação e assim surge na escrita 

de Freud, às vezes no Lacan dos primeiros tempos, como sinônimo de uma grande alegria, 

de prazer extremo, de júbilo ou de excitação34. 

       Ou seja, o indivíduo precisa gozar sobre o corpo do outro. Neste sentido, quando um 

indivíduo fomenta a sociedade do espetáculo baseado na angústia alheia, ele está gozando 

sobre o outro segundo a psicanálise. 

        Por sua vez, Freud prefere a denominação das pulsões para nortear algumas 

manifestações propostas pelo homem. Ele define o conceito de pulsão como a 

manifestação psíquica de uma energia que leva ao movimento, ou, também, uma espécie 

de demanda por ação a qual seria realizada ao psiquismo cuja fonte seria o processo 

excitatório de um órgão35 

        Neste sentido, o que Freud ensina é que o indivíduo desenvolve sua pulsão de morte, 

por exemplo, quando vislumbra e deseja ver o problema do outro, a angústia do outro e 

vibra com tudo isso. Parece até que existe uma realização pessoal ao ver a desgraça alheia. 

        E se se pensasse, dentro da análise da Globalização, levando em consideração essa 

ideia de sociedade do espetáculo, o projeto atual de aplicação do processo penal? Não 

parece que os corpos entregues ao processo penal são verdadeiros objetos lançados à 

arena do espetáculo social? 

                                                
 
32 DEBORD, G. A sociedade do espetáculo. Projeto periferia, 2003, p. 15. 
33 Expressão utiliza e retirada do dicionário da real academia espanhola. 
34 BRAUSTEIN, N. Gozo. Trad. Monica Seineman. São Paulo: ESCUTA, 2007, p. 14. 
35 FREUD, Z. Três ensaios sobre a teoria da sexualidade (1996). In J. Strachey, Edição Standard 
Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud (Vol. 7). Rio de Janeiro: Imago. 
(Originalmente publicado em 1905) 
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       O processo penal atual tornou-se um verdadeiro espetáculo jurídico e social onde o 

que vale não é a técnica, mas, simplesmente, a vontade de se vislumbrar um espetáculo 

que, na maioria das vezes, retrata a aspiração de cidadãos que pensam e querem uma 

decisão de acordo com os seus dogmas, princípios e valores. Ou seja, a técnica referente 

ao Direito Penal e ao Processo Penal é deixada de lado sem qualquer pudor ou 

preocupação com a ciência do Direito em si. 

       Na perspectiva da sociedade do espetáculo, Streck36 demonstra que, os juízes, por 

exemplo, deixam clarificado que estão julgando conforme a sua consciência ou através 

do entendimento pessoal a respeito do sentido da lei, o que em outras circunstâncias, essa 

questão parece estar, até mesmo, teorizada sob a força do poder discricionário dos juízes. 

       Não se quer dizer aqui que a sociedade do espetáculo se difunde por intermédio do 

judiciário; evidentemente que não. O que se quer aqui demonstrar é que quando 

magistrados julgam ou decidem conforme, exclusivamente, a sua consciência, sem 

acompanhar, detidamente, a técnica penal e processual penal, surge um risco para o 

Direito, consequentemente para o réu e, tudo isso, acaba gerando, de fato, um espetáculo 

a olhos vistos para a sociedade. 

        Mas como controlar a atuação livre dos juízes no momento da decisão? Como obstar 

decisões baseadas em ideias solipsistas distantes de uma técnica apurada já sedimentada 

concernente às ciências criminais? Esse é o grande desafio para se refletir no mundo 

globalizado já que isso tem se tornado uma prática corriqueira nos tribunais. 

        Neste sentido, é muito desafiador crer em algo que venha restringir a liberdade do 

magistrado de decidir da maneira que ele bem entender, ou seja, é necessário reconhecer 

verdadeiramente que nem a lei, nem os princípios podem, de maneira prévia e plena, 

controlar a forma de pensamento do julgador37.  

        Esse é o grande desafio, qual seja, sofrear o protagonismo do judiciário no sentido 

de evitar que determinados julgamentos e consequentes sentenças tornem-se verdadeiros 

espetáculos que conduzem a um processo fora das diretrizes democráticas. 

                                                
 
36 STRECK, L. O que é isto – decido conforme minha consciência? 4. Ed. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2013; 
37 PORTANOVA, R. Princípios do Processo Civil. 4. Ed. Porto Alegre: Livraria do  
Advogado, 2001, p 110. 
 
 



28 
 
 

          Assim, o processo penal deve estar pautado numa concepção garantista, ou seja, 

sedimentado em garantias e, sobretudo, observando a forma e as balizas petrificadas pela 

Constituição, resistindo ao Processo penal do espetáculo o qual desconsidera todos esses 

ditames. 

          Ferrajoli38 já ensina que o Garantismo, numa primeira acepção, traz a ideia de um 

modelo normativo de direito, ou seja, um modelo de estrita legalidade. Numa segunda 

acepção, o Garantismo traduz a ideia de uma vigência e eficácia das normas. E uma 

terceira acepção demonstra que o Garantismo traduz a ideia de uma filosofia política que 

impõe ao Direito e ao Estado uma carga de justificação externa de acordo com os bens e 

os interesses cuja tutela e garantia constitui, de forma precisa, a finalidade de ambos. 

          Com efeito, o Garantismo é, deveras, um mecanismo eficaz para se obstar que o 

processo penal do espetáculo se propague de maneira tal que rechace a melhor técnica e 

análise do Direito. Afinal de contas, trabalhar com o Garantismo é aplicar a lei, até pelo 

fato, de o próprio Ferrajoli já ter se declarado um positivista. Assim, aplica-se a lei. Nada 

mais seguro para o bom andamento do Estado Democrático de Direito. 

Em tempos de Globalização e de uma espetacularização do processo penal, as 

ideias de Ferrajoli continuam sendo um baluarte para uma melhor e mais proporcional 

técnica do Direito, calcada na lei e, sobretudo, na essência constitucional. 

       Além do protagonismo do judiciário, o indivíduo “globalizado” tem uma inclinação 

pelo espetáculo, sobretudo, no que diz respeito ao crime, ao criminoso e ao Direito 

Processual Penal.  

       Nessa máxima, não há como se aceitar uma espetacularização do Processo Penal. Em 

tempos de Globalização, o que mais ocorre é a “síndrome do espetáculo”, ou seja, mídia, 

exteriorização dos fatos e dos indivíduos e um anseio imediatista  

       Na próxima seção, à guisa de entendimento, far-se-á uma investigação objetiva 

acerca da criminologia na era da Globalização. Ou seja, serão fomentados estudos como 

a própria criminologia e, ademais, a teoria da associação diferencial de Sutherland39 para 

contextualizar o que se passa nos dias contemporâneos. 

                                                
 
38 FERRAJOLI, L. Derecho y razón: teoría del Garantismo penal. Editorial Trotta, 2011, p. 854. 
39 Sutherland é o pai da teoria da associação diferencial. Ele, simplesmente, teve uma visão 
absolutamente interessante e diferenciada do criminoso, ou seja, este passou a ter um novo 
perfil dentro da concepção de Direito Penal, mais precisamente, Direito Penal Econômico. Este 
assunto será investigado em seções posteriores.  
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        Assim, o objetivo da próxima seção é, justamente, desmistificar questões específicas 

da criminologia para que a sociedade atual e hodierna seja questionada e vislumbrada 

com um olhar muito mais crítico no tocante ao fenômeno da Globalização. 

        Nesta máxima, que venha a criminologia, tão vilipendiada e estigmatizada nos dias 

atuais, como se não tivesse importância para a leitura mais precisa e questionadora do 

Direito Penal. 

 

1.4. A CRIMINOLOGIA NA ERA DA GLOBALIZAÇÃO: DISCURSOS SOBRE 
A TEORIA DA ASSOCIAÇÃO DIFERENCIAL NA MODERNIDADE 

 

As perspectivas de mundo transmudam a cada momento e a cada visão do 

conhecimento. Novos pensamentos, novos horizontes de alcance do saber, trabalham para 

uma dinâmica dilargada do inesperado, do novo, do inusitado. Afinal, saber é preciso e 

inovar uma obrigação em todas as áreas da ciência. 

Como já comentado em outrora, o fenômeno da Globalização foi um dos responsáveis 

por aquilatar todo o desenvolvimento do processo do saber nos últimos tempos. As 

pessoas se tornaram mais independentes no que toca ao conhecimento e às práticas 

investigativas gerando, desta feita, um livre conhecimento, já que não se depende, neste 

sentido, do outro para o crescimento intelectual. Quanto mais autodidata, melhor, pois a 

Globalização tem impulsionado tal feito. 

Com efeito, o fenômeno da Globalização auxiliou nas drásticas mudanças da 

humanidade, sejam positivas, sejam negativas. Ou seja, com a modernidade tudo passou 

a ser considerado sob uma nova ótica. 

Não foi diferente com a estrutura do crime40. Este, tal qual a humanidade, também 

passou por mudanças substanciais no sentido da sua análise e desenvoltura. Os crimes 

triviais e tradicionais deixaram de estar em voga; não que tenham sumido ou que sumirão; 

homicídio sempre haverá e, desde que o mundo é mundo, sempre ocorreu. Os crimes 

                                                
 
40 Aqui, a expressão “crime” está dita de maneira atécnica, pois o correto é desenvolver o 
raciocínio à luz da criminologia. Como cediço, a criminologia é uma ciência empírica que trabalha 
com quatro elementos, quais sejam: o delito, o delinquente, a vítima e o controle social. Neste 
sentido, quando se diz que a Globalização também modificou a estrutura do crime, deve-se 
entender que a estrutura dos elementos desenvolvidos junto à criminologia (delito, delinquente, 
vítima e o controle social) fora transmudada com o alcance e influência do fenômeno da 
Globalização. Com efeito, esta investigação, mais especificamente, nesta seção, refletirá a 
respeito de tais elementos. 
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contra o patrimônio também resistirão porquanto, desde os primórdios, a coisa sempre foi 

objeto de grandes ataques.  

Tais crimes continuarão existindo, mas o que se quer aqui asseverar é, justamente, a 

ruptura de paradigmas concernentes à nova visão criminosa. Desta feita, a Globalização 

é um dos fatores para a propulsão da abrupta mudança.  

Seguindo, faz-se premente trabalhar um pouco dos elementos consubstanciados na 

visão criminológica: o delito, o delinquente, a vítima e o controle social. Explicá-los é 

crucial para que haja uma reflexão fundamental no que tange ao fenômeno da 

Globalização irradiando seus conceitos sobre a criminologia e, por consectário, o crime 

propriamente dito. 

Assim, a grande maioria dos autores conceitua criminologia como uma ciência e, 

ainda que tal indicação não seja absoluta em doutrina, não há que se negar que ela tem 

um método próprio, um objeto próprio de estudo e, ademais, uma função toda exclusiva 

no que concerne à sua aplicação41. 

A criminologia é uma ciência empírica e interdisciplinar e que tem como fundamentos 

básicos o estudo do crime, do indivíduo criminoso, da vítima alcançada pelo delito e do 

controle social e que trata de subministrar uma informação que é válida a respeito do 

nascimento e das variáveis do delito, desenvolvendo este dentro de uma perspectiva 

voltada para uma problemática individual e social e, além disso, pensar sobre os 

programas de prevenção coerentes e estratégias positivas de intervenção no homem 

delinquente42. 

Há quem entenda que a criminologia é a atividade intelectual que trabalha os 

processos de criação das normas penais e das normas sociais que se encontram 

relacionadas com o comportamento desviante destas normas43. 

                                                
 
41 SHECAIRA, S. S. Criminologia. 4. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p.39 
42 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A; GOMES, L. F. Criminologia, 3. Ed. São Paulo: Editora RT, 
2000, p. 33. 
43 CASTRO, L. A. Criminologia da reação social. Rio de janeiro: Forense, 1983, p. 52. 
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A criminologia também pode ser tratada dentro de uma ideia macrossociológica e 

versa que a sua tarefa substancial é fomentar uma teoria crítica da realidade social do 

direito num modelo de integração com a ciência penal44. 

Mesmo já trazendo alguns conceitos no que diz respeito à criminologia, faz-se 

necessário perpassar, mesmo que de forma objetiva, pelos seus elementos, quais sejam: 

delito, delinquente, vítima e sociedade ou controle social. 

Assim, o delito em criminologia não possui a mesma abordagem do Direito Penal. 

Neste, o crime é a ação ou omissão típica, ilícita e culpável45, mas em criminologia, esta 

ocupa-se do crime enquanto fato. Assim, em criminologia, o crime deve ser analisado 

como um fenômeno social, um fato social. 

O criminoso, como segundo elemento do estudo da criminologia, é tratado como 

ponto crucial, pois faz parte da construção central dos questionamentos sociais, até 

porquanto, para haver o crime tem que existir o criminoso. Aqui, a criminologia tenta 

entender o perfil do criminoso, o porquê do seu engenho ilícito e os fatores que o levaram 

a se enveredar por tal direcionamento. Neste elemento, a criminologia trabalha e 

mergulha no estudo dos diversos perfis, por exemplo, a origem, se é pobre ou refém das 

desigualdades sociais, se é abastado, se possui algum fator genético46 e etc. 

O terceiro elemento caracterizador da criminologia é, justamente, a vítima. Esta 

ciência busca entender o indivíduo como a vítima, suas vulnerabilidades, características 

e os motivos pelos quais levaram um respectivo indivíduo a se tornar uma vítima do 

crime.  

Na perspectiva da globalização, a vítima precisa ser, também, repensada, ainda mais 

sob o enfoque do Direito Penal econômico, tão falado e asseverado nos bancos 

                                                
 
44 BARATTA, A. Criminologia crítica e crítica do direito penal: introdução à sociologia do direito 
penal. Trad. Juarez Cirino dos Santos, 3. Ed.. Rio de Janeiro: Instituto Carioca de criminologia/ 
Revan, 2002; 
45 Em relação ao conceito de delito em Direito penal, há quem sustente posicionamentos 
discrepantes do ponto de vista conceitual. Para uma primeira corrente (Damásio de Jesus), crime 
é a conduta comissiva ou omissiva típica e ilícita e a culpabilidade seria, tão somente, um mero 
pressuposto para aplicação da pena; outra corrente (Basileu Garcia) sustenta que o delito seria 
a conduta comissiva ou omissiva típica, ilícita, culpável e punível, ou seja, a punibilidade não 
seria uma consequência do crime, mas um quarto substrato da estrutura analítica do delito. 
Contemporaneamente, impera a corrente que define o delito como a conduta comissiva ou 
omissiva típica, ilícita e culpável, ou seja, o conceito tripartite de delito. 
46 Por isso, a criminologia é tratada como uma ciência totalmente interdisciplinar, pois trabalhar 
perfis genéticos, por exemplo, leva o criminólogo a investigar temas como psicologia, psiquiatria, 
psicanálise e etc. Não é a toa que a criminologia é desenvolvida e baseada na ideia dos saberes 
“psis” (BATISTA, N. Introdução crítica ao Direito Penal Brasileiro. 12. Ed. Revista e atualizada. 
Rio de Janeiro: Editora Revan, 2011) 
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acadêmicos e, outrossim, na prática do dia a dia, tendo em vista a mudança de paradigmas 

concernente à sua análise. 

O outro elemento fundamental para construir o pensamento criminológico é, 

justamente, o controle social. Olhar para a sociedade é crucial para que se reflita os novos 

avanços a respeito de como os indivíduos em comunidade tem refletido sobre a questão 

criminosa e como a sociedade tem se inserido neste mundo novo, mundo globalizado, em 

relação às questões criminais.   

A sociologia norte-americana já reflete sobre a ideia de controle social desde o início 

do século XX. E nesta máxima, Edward A. Ross desenvolve alguns artigos proferindo 

sobre a referida temática e discutindo, justamente, a expressão em tela com o intuito de 

familiarização do tema47.  

A sociedade necessita de determinados controles internos para que seus membros 

passem por um regramento e não fomentem ações de acordo com o seu bel prazer, até 

pelo fato, de a comunidade não se tornar um caos. A falta de controle gera 

verdadeiramente um caos, quando, em verdade, a sociedade deveria cultivar e propagar 

o cosmos48.  

Com efeito, esta ideia de regramento e controle da sociedade eclodem a partir das 

concepções de “monopólio da força legítima” cunhadas por Max Webber no sentido de 

estratégias disciplinares que trabalham com a ideia disciplinar de convívio interno. Algo 

relevante, pois é normal que o convívio social traga conflitos e, assim, faz-se necessário 

que se tenham regras para a resolução de tais circunstâncias.  

Nesta senda, existem modalidades de controle social49 que devem ser pensadas dentro 

da sociedade. Com efeito, tem-se duas modalidades de controle social, quais sejam: o 

                                                
 
47 BERGALLI, R. Control social punitivo: sistema penal e instancias de aplicación (policía, 
jurisdición y cárcel). Barcelona: Bosch, 1996, p. 9. 
48 BOFF, L. A águia e a galinha: uma metáfora da condição humana, 52. Ed. Petrópolis, Rio de 
Janeiro: Editora Vozes, 2014, p. 52 
49 A criminologia estuda o controle social como gênero que possui duas espécies a fim de 
concretizar e pormenorizar todo o seu estudo. Afinal de contas, o controle social é um dos 
elementos da ciência empírica criminologia, o que faz premente sua análise pormenorizada. 
Destarte, as modalidades de controle social são: o controle social formal e o controle social 
informal. As espécies de controle social estão explicadas no corpo da investigação, mas é 
importante enfatizar que tais espécies se propagam a partir de um olhar crítico da própria 
sociedade. O que é mais interessante é que cada sociedade tem sua característica o que faz 
com que a elucidação do controle social seja sempre diferente, assim como, os demais 
elementos da criminologia. É exatamente isso que torna o estudo da criminologia mais 
sociológico, antropológico e, é claro, mais interessante que o próprio Direito Penal. Afinal de 
contas, o Direito penal só se torna interessante com o auxílio do olhar criminológico. 
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controle social formal e o controle social informal. Cada um deles com suas 

especificidades. 

Assim, antes de pormenorizar as espécies de controle social, poder-se-ia conceituá-lo 

como o conjunto de mecanismos e estratégias fomentados para a construção de sanções 

sociais sobre o indivíduo inserido numa comunidade, dentro dos modelos específicos da 

respectiva comunidade.    

Conceituado o controle social, faz-se necessário distinguir suas espécies. Com efeito, 

o controle social formal traz a ideia do controle perpetrado pelas instituições estatais. Por 

exemplo, Polícia, Judiciário, as Forças Armadas, o Ministério Público, a Administração 

Penitenciária e todas as agências ligadas, de alguma forma, ao Estado.  

De outra forma, tem-se o controle social informal. Este não está diretamente ligado 

ao Estado, mas, sim, à sociedade civil de uma maneira mais pragmática e objetiva. Por 

exemplo, família, escola, opinião pública, igreja e etc., são institutos que retratam 

substancialmente a referida espécie de controle. 

Dito isso, como se percebe, o controle social está voltado para questões concernentes 

à sociedade e ao indivíduo nela inserido. Assim, em sua análise, vislumbram-se a 

dinâmica da sociedade e as circunstâncias responsáveis pelas suas vicissitudes. 

Depois de trabalhado objetivamente o conceito e os elementos que fundamentam a 

criminologia, queda-se crucial a elucidação, também objetiva, a respeito da teoria da 

associação diferencial dentro da ideia do fenômeno da Globalização. 

Por mais que a teoria da associação diferencial não tenha sido cunhada exatamente no 

contexto da Globalização, sua reflexão cresce demasiadamente dentro deste âmbito de 

investigação, pois, muito do que fora discutido e pensado, cai como uma luva dentro da 

atual conjuntura criminosa, o que leva a uma nova linha de pensamento.   

Desta feita, conceitua-se a teoria da associação diferencial como aquela que amplia a 

crítica relacionada ao caráter exclusivamente biológico do criminoso, demonstrando a 

existência de uma criminalidade diferenciada, ou seja, aquela relacionada aos criminosos 

poderosos, os denominados criminosos do colarinho branco, auxiliando na compreensão 

do Direito Penal Econômico. 

A priori, poder-se-ia pensar que a teoria da associação diferencial traz a concepção de 

que o crime não se desenvolve, tão somente, a partir de uma classe menos desfavorecida, 

ou seja, o delito não é praticado, somente, por pessoas menos abastadas pertencentes a 

uma classe inferior. 
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Assim, a teoria da associação diferencial tem seus primeiros trabalhos baseados nos 

apontamentos de Edwin Sutherland50, aproximadamente no início de 1924, fundamentado 

nas concepções de Gabriel Tarde, ou seja, toda a base de sua teoria fora trabalhada nas 

ideias iniciais de Tarde. 

Tarde já considerava a criminalidade um fenômeno extremamente social 

desenvolvido pelos métodos da imitação, refutando, desta feita, teorias de matiz 

antropológico e biológico, criticando, por exemplo, os pensamentos e criações de 

Lombroso o qual asseverava que o delinquente nasce delinquente51.  

Nesta máxima, Gabriel Tarde desenvolve a ideia de que a imitação faz parte do 

cotidiano e da vida em sociedade e as pessoas se espelham umas nas outras para tocarem 

seus direcionamentos como seres humanos ínsitos na concepção de mundo vivendo os 

estertores sociais.  

O comportamento dos seres vivos não é exclusivamente uma intervenção do sistema 

nervoso e não está absolutamente ligado a ele, já que o observador verá comportamentos 

ao observar qualquer ser vivo que esteja umbilicalmente ligado ao seu meio52. 

A própria programação neurolinguística53 ensina a respeito do espelhamento e outras 

técnicas que demonstram verdadeiramente a imitação como fator preponderante para 

específicas performances, o que, por exemplo, já acontece no próprio Direito, sobretudo, 

no Processo Penal54. 

                                                
 
50 Edwin Sutherland viveu entre 1883 e 1950. Grande pensador e investigador, foi um 
renomadíssimo sociólogo estadunidense que ganhou notoriedade ao desenvolver a teoria da 
associação diferencial inspirada em Gabriel Tarde. Além disso, introduziu o conceito de White-
collar crimes (crimes de colarinho branco), inovando os ensinos concernentes ao Direito Penal, 
mais especificamente, o Direito Penal Econômico (estudo a ser desmistificado em capítulo 
posterior desta investigação). Sutherland contribuiu sobremaneira para o engrandecimento e 
desenvolvimento do Direito Penal, não obstante ser um sociólogo e sua teoria ter inovado os 
estudos criminológicos. Mesmo assim, teve um importante papel para a pesquisa e a crítica 
criminológica e sociológica.    
51 Tais teorias de vertentes biológicas e antropológicas são arregimentadas por Lombroso em:  
LOMBROSO, C. O homem delinquente. Trad. Sebastião José Roque. São Paulo: Ícone, 2007; 
52 MATURANA, H. R.; VARELA, F. J. A árvore do conhecimento: as bases biológicas da 
compreensão humana. Trad. Humberto Mariotti e Lia Diskin. São Paulo: Palas Athena, 2001, p. 
154. 
53 A Programação Neurolinguística é uma estratégia ou mesmo um conjunto de ferramentas e 
técnicas de comunicação, desenvolvimento pessoal e psicoterapia cunhado nos Estados Unidos 
da América, mais especificamente na Califórnia, na década de 1970. Tem esse nome porquanto 
trabalha com processos neurológicos, linguagem e os padrões de comportamento os quais são 
utilizados e direcionados para o alcance de objetos específicos da vida do indivíduo. Richard 
Bendler (estudante de psicologia) e John Grinder (Professor de linguística) iniciaram os estudos 
desenvolvendo a técnica da modelagem em famosos terapeutas da época.  
54 O’CONNOR, J. Manual de programação neurolinguística. São Paulo: Qualitymark, 2003; 
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  Poder-se-ia pensar que a imitação é inerente à vida social, o que significa que um 

grupo em comunidade é um conjunto de indivíduos em que, as pessoas que ali estão, 

imitam umas as outras desenvolvendo um processo de modelagem como a própria 

programação neurolinguística demonstra.  

Neste sentido, o indivíduo se comporta como criminoso, torna-se um a partir de um 

processo de imitação pautando sua expertise na imagem alheia e, a partir disso, converte-

se diante do engenho criminoso e passa a seguir, pormenorizadamente, tudo aquilo que 

fora compreendido e aprendido.  

Ou seja, tudo praticamente baseado numa vertente de imitação, ou seja, padrões 

absolutamente seguidos, copiados para propositura criminal num sentido mais específico 

da estrutura etimológica.  

A partir disso, Sutherland inicia seus estudos dentro da análise dos crimes de 

colarinho branco, ou seja, desenvolvendo uma vertente diferenciada da concepção de 

crime, justamente na propositura de uma criminalidade diferenciada, nos patamares dos 

poderosos. Isto é, indivíduos de um alto padrão aquisitivo que passam a praticar 

determinados e específicos delitos. 

É claro que não se está falando aqui de uma criminalidade tradicional, ou crimes 

tradicionais dentro do bojo do Direito Penal tradicional ou nuclear, mas, sim, de uma 

criminalidade diferenciada em que o criminoso é diferenciado55 e possui uma certa 

notoriedade no âmbito social. 

Assim, Sutherland desenvolveu uma análise das formas de aprendizagem do 

comportamento criminoso, transformando-se no responsável pelo pensamento da teoria 

da associação diferencial aplicando-a à denominada delinquência do colarinho-branco56. 

Sutherland teve a inteligência de demonstrar que a criminalidade não era praticada 

exclusivamente por uma classe mais pobre e o aprendizado do comportamento criminoso 

deixou de estar vinculado a um problema de socialização57. 

                                                
 
55 Nesta seção não será pormenorizado o Direito pena econômico, mas em capítulo posterior no 
qual será trabalhado os pontos relevantes acerca deste ramo específico do Direito Penal. No 
Direito Penal Econômico, pode-se compreender melhor a teoria da associação diferencial e op0s 
denominados ”crimes de colarinho branco”, pois neste ramo a criminalidade fomentada pelos 
poderosos tem um maior destaque. 
56 BARATTA, A. Op. Cit., p. 71 
57 ANITUA. G. I. Histórias dos pensamentos criminológicos. Rio de Janeiro: Revan/ Instituto 
Carioca de Criminologia, 2008, p. 494. 
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Assim, ele foi o primeiro a conceituar os crimes cometidos por pessoas de grande 

poder aquisitivo e notoriedade exacerbada no contexto social58, pessoas de 

respeitabilidade grandiosa e, por isso, decreta a denominação “white-collar crimes” ou na 

versão, em português, crimes de colarinho branco. 

Com efeito, a conceituação destes crimes abrange os elementos da condição pessoal 

do agente e grande status social e o delito praticado no curso da sua atividade, ou seja, 

aquela levada no bojo da atividade empresarial prática pelo, por exemplo, empresário. 

É crucial perfazer a ligação da teoria da associação diferencial e os crimes de 

colarinho branco na percepção contemporânea, ou seja, na percepção da globalização 

onde tudo mudou. 

A globalização mexeu e transmudou os conceitos fundamentais da criminologia. O 

delito mudou, ou seja, não se trabalha na contemporaneidade com aquela ideia somente 

voltada para uma criminalidade tradicional, mas, outrossim, com a ideia de crimes 

relacionados à corrupção e à informação; o delinquente mudou, hoje o delinquente passou 

a ser aquele de grande notoriedade e visibilidade no contexto social, ou seja, os poderosos; 

a vítima também se modificou abrangendo um cariz maior, ou seja, a coletividade dentro 

da concepção de bens jurídicos supraindividuais59; e a sociedade, por fim, também 

mudou, haja vista, as novas  tecnologias, o acesso à informação e a velocidade no alcance 

do conhecimento. 

A teoria da associação diferencial ensina ou, pelo menos, traz a reflexão de todas as 

mudanças ditas no parágrafo anterior. Não que Sutherland tenha a cunhado no sentido 

específico da Globalização, claro que não. Mas a sua contribuição é de sobeja importância 

no sentido de pensar tal teoria no contexto mundial de mudança e inovação. Se o mundo 

muda, tudo muda, o crime muda, a estrutura criminal muda. 

Por derradeiro, a presente investigação, nesta seção, preocupou-se em demonstrar que 

há coerência na reflexão concernente à teoria da associação diferencial e o processo de 

                                                
 
58Ele visualizou as 70 principais empresas norte-americanas durante o período de mais de 20 
anos, com o objetivo de perceber as condutas criminosas e, neste sentido, sua investigação 
demonstrou que foram realizadas 980 decisões contrárias às mencionadas corporações e uma 
média estatística de 14 infrações por instituição, sendo que todas agiram contrariamente à lei . 
59 Conforme prelecionado por Pessôa e Rodrigues percebe-se que o bem jurídico tutelado no 
Direito Penal Econômico é o supraindividual, em que a coletividade acaba sofrendo devido às 
mazelas realizadas pelos poderosos os quais impulsionam a criminalidade econômica. Estes 
não têm o escopo de ceifar diretamente a vida das pessoas, mas, em virtude de suas condutas, 
vidas são ceifadas (Reflexões sobre Direito Penal Econômico (org.), Juiz de Fora: Editar editora. 
In: PESSÔA, U; RODRIGUES, G. O Direito Penal Econômico: novas perspectivas para uma 
visão mais contemporânea do Direito Penal, 2018, p. 2012)  
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Globalização no mundo, já que o perfil do criminoso, o delito, a vítima e a sociedade 

mudaram de acordo com o tempo, com a tecnologia e com a própria informação. 

À guisa de entendimento, a próxima e última seção deste capítulo versará sobre os 

processos de política criminal no mundo moderno, no mundo globalizado. Ou seja, traçar-

se-ão conceitos, pensamentos e, mormente, reflexões a respeito de como o mundo tem se 

comportado de acordo com o contexto globalização-política criminal, e como algumas 

culturas e sociedades proliferam o tema.  

 

1.5. GLOBALIZAÇÃO E POLÍTICA CRIMINAL: A NECESSIDADE DE SE 
PENSAR DISTINTAS ORIENTAÇÕES COMO MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
CRIMINAL 

 

A Globalização estreitou as relações entre as distintas sociedades. De uma maneira 

mais abrangente, as nações nunca estiveram tão próximas umas das outras como antes. 

Verdadeiramente, tal aproximação decorre do fenômeno da Globalização. 

Há quem não concorde com tal explicação60, mas a grande maioria reconhece a 

ascensão do fenômeno que “juntou” o mundo e o deixou, sobremaneira, mais fluido61 que 

sólido, relativizando quase tudo ao redor de todos os seres humanos.   

Destarte, as sociedades, não obstante estarem mais próximas, possuem culturas e 

peculiaridades próprios como qualquer outra sociedade. Afinal de contas, cada sociedade 

tem a sua cultura, seus pensamentos e maneiras estritas de se raciocinar os estertores do 

dia a dia. 

Isso não é diferente do crime. Cada sociedade identifica, pensa e reflete sobre o delito 

e as suas peculiaridades de forma particular. Por isso, alguns fatores serem aceitos em 

determinadas partes do globo e serem absolutamente rechaçados em outros. Para alguns, 

este fenômeno é verdadeiramente um pouco estranho. Mas as coisas ocorrem desta 

maneira. 

                                                
 
60 Hodiernamente, existe uma corrente mundial fortíssima rechaçando o fenômeno da 
Globalização. Tal corrente, muito difundida nas últimas eleições norte-americanas, é 
denominada de Nacionalismo demonstrando a supremacia das ideias e dos ideais nacionais de 
cada nação em detrimento do mundo. Donald Trump reacendeu as ideias do Nacionalismo. O 
famoso Brexit também deu força para tal pensamento e a quase vitória de Marine Le Pen nas 
eleições presidenciais francesas também auxiliou na volta do crescimento ideológico. 
61 Metáfora utilizada por Bauman no livro “Modernidade líquida” já citado anteriormente nesta 
investigação. O autor é enfático quando demonstra que a Globalização traz mecanismos fluido 
ao invés de sólidos. Tal metáfora incute a ideia da relativização de quase tudo e é, de certo, o 
que Bauman tenta mostrar para os seus leitores. 
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Quando se caminha para a visão de política criminal, observa-se exatamente a mesma 

coisa, ou seja, cada Estado, a partir das suas culturas, adota uma política criminal 

adequada para a sua sociedade e de acordo com o que ela aspira. 

Nesta máxima, o conceito de política criminal pode ser cunhado sob vertentes 

completamente distintas a depender da sociedade, da cultura e da real crença a respeito 

de como o respectivo Estado pensa acerca dos valores relacionados à questão criminal.  

Dentro disso, existem práticas tratadas com mais rigidez em determinados países do 

que em outros. Existem normas mais drásticas relacionadas a uma mesma conduta típica 

do que em outros. Tudo isso dependerá da forma de pensamento e, sobretudo, da política 

criminal estabelecida e insculpida na sociedade respectiva. 

Percebe-se que política criminal tem a ver com fundamentos basilares de um 

determinado povo. A forma que se trata os mecanismos criminais de um determinado 

Estado reflete como a respectiva democracia é pensada, desenvolvida e realizada. 

Nesta máxima, poder-se-ia dizer que Política criminal seria o conjunto de 

mecanismos e princípios norteadores de cada Estado voltados para a implantação de 

estratégias para a tentativa de redução da criminalidade. 

Nesta ideia de pensamento, parte da doutrina enfatiza que Política criminal seria o 

conjunto de princípios de orientação do Estado na luta contra a criminalidade, por 

intermédio de estratégias aplicáveis a todos aqueles que tenham por escopo a prática 

criminosa62. 

Batista também dá a sua contribuição substancialmente no sentido de questionar os 

pensadores da política criminal asseverando que esta seria um conjunto de 

recomendações responsáveis por transformar a legislação criminal e os órgãos 

responsáveis pelo seu desenvolvimento63.   

 Numa visão mais crítica, Fragoso entende que uma política criminal mais moderna e 

contemporânea caminha no sentido da descriminalização e, também, da 

desjudicialização, com o intuito de sofrear ao máximo o sistema punitivo do Estado, 

afastando todas as condutas contrárias à sociedade que podem ser inibidas com o emprego 

de sanções não penais64. 

                                                
 
62 BRUNO, A. Direito Penal, parte geral. Rio de Janeiro: vol. 1, ed. Forense, 1959, p.33. 
63 BATISTA, N. Op. Cit., p. 33. 
64 FRAGOSO, H. Lições de Direito Penal. Rio de janeiro: Forense, 2004, p. 5. 
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Neste sentido, Fragoso caminha ao encontro do que Roxin65 assevera como missão 

imediata do Direito Penal e desenvolve o seu Funcionalismo moderado baseado na 

proteção dos bens jurídicos, ou seja, o Direito penal tem como principal função a proteção 

dos bens jurídicos.  

Nisso, ele demonstra com o seu funcionalismo moderado que as premissas para a 

análise da estrutura do crime devem estar exclusivamente baseadas às finalidades 

político-criminais do Direito Penal. 

Baratta ensina e trabalha com quatro ideias para uma política criminal das classes 

dominadas, quais sejam: a primeira versa que a política criminal não pode ser reduzida a 

uma política penal. A segunda trabalha a ideia de que a política criminal deve ser 

orientada no sentido de tutelar bens indispensáveis e contrair ao máximo o Direito Penal. 

Em terceiro lugar desenvolve a ideia de abolição da pena privativa de liberdade, tendo 

em vista a falência global deste tipo de pena. Por último, em quarto lugar, propõe uma 

luta cultural e ideológica em favor da fomentação de uma consciência alternativa no bojo 

das condutas desviantes e da criminalidade66.  

A questão atual é pensar a política criminal dentro do arcabouço socioeconômico da 

Globalização. O maior desafio é analisar e, conseguintemente, questionar os pontos 

voltados à política criminal na senda do fenômeno da Globalização. 

Será que a Globalização criou tendências ou influenciou as várias formas de 

viabilização da política criminal nas diferentes sociedades e culturas? Será que o mundo 

globalizado mudou diametralmente a forma de se vislumbrar as estratagemas fomentadas 

por cada Estado no sentido de propagação das políticas criminais?  

Percebe-se que no mundo globalizado as tendências têm mudado para uma expansão 

no que diz respeito à política criminal. Leis mais severas, penas maiores e uma 

relativização das garantias constitucionais67 . 

Como já dito em outrora, vive-se em uma sociedade de risco em que, em virtude do 

medo, os indivíduos clamam por um estudo de estratégias e meios de controle social da 

criminalidade com uma maior intensidade, quiçá, vilipendiando Direitos e garantias 

fundamentais. 

                                                
 
65 ROXIN, C. Strafrecht. Allgemeiner Teil I, 1997. 
66 BARATTA, A. Positivismo giuridico e scienza del diritto penalle. Milão: Ed. Giuffrè, 1966. 
67 Concepção trabalhada dentro do Direito Penal de terceira velocidade. 
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O mundo caminha dentro de um sintoma de perda de segurança com a avalanche de 

estratégias arbitrárias fomentadas pelas políticas criminais do horror e da desigualdade. 

Com quem contar? De quem depender? Do Direito Penal, solução para todo e qualquer 

problema? 

Com efeito, criam-se inimigos no Direito Penal os quais devem ser combatidos com 

políticas extremamente desproporcionais ocasionando, desta feita, uma radicalização 

total da aplicação da norma e uma flexibilização das garantias constitucionais68.  

Não se está aqui afirmando que não se deve punir. O que se está demonstrando é que 

a visão atual é de um Direito Penal de emergência distante da visão principiológica da 

intervenção mínima, muito mais tendenciosa no sentido de um eficientismo69.  

Por exemplo, os Estados Unidos da América sempre tiveram uma política criminal 

expansionista no sentido de criação de estratégias de controle da criminalidade. 

Diferentemente do que ocorre, de outra forma, no Brasil, em que, por enquanto, a 

aplicação do Direito Penal é menos expansionista baseada numa visão intervencionista 

mínima. 

  Analisando a sociedade brasileira atual e as influências da Globalização, percebe-

se que a tendência é que a visão de política criminal do Brasil transmude para uma visão 

mais expansionista. 

À guisa de entendimento, o próximo capítulo tratará do tema concernente ao universo 

do Direito Penal Econômico, explorando pontos como conceito e a temática do bem 

jurídico. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 
68 ZAFFARONI, E. R. O inimigo no Direito Penal. Trad. Sergio Lamarão, 3. Ed. Rio de Janeiro: 
Ed. Ravan, 2011; 
69 Terminologia utilizada para demonstrar e caracterizar a ideia de um Direito Penal máximo que 
relativiza todo e qualquer Direito Fundamental. Com efeito, o Direito penal máximo caminha na 
direção da relativização, também, das garantias constitucionais, muito bem alicerçadas no 
cômputo constitucional, mais precisamente, no art. 5 da Constituição da República. 
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2. CONSIDERAÇÕES ACERCA DO UNIVERSO DO DIREITO PENAL 
ECONÔMICO: NOVAS TENDÊNCIAS NA PROTEÇÃO DOS BENS 
JURÍDICOS 

 

O objetivo deste capítulo é demonstrar o norte da atuação do criminal compliance. 

Neste momento, não será abordado pormenorizadamente o tema central desta pesquisa, 

mas, demonstrar-se-á a aplicação e reflexão acerca do Direito Penal Econômico, as visões 

inovadoras a respeito do bem jurídico e, neste interim, far-se-á uma interlocução com o 

compliance. 

Com efeito, é de grande relevância este capítulo, pois trará os fundamentos 

elementares acerca de um ramo diferenciado e muito amplo e que tem total ligação com 

o Compliance e suas características fundamentadoras. Abordagens como conceito, 

desenvolvimento histórico, perspectivas fundamentais e bem jurídico (tudo praticamente 

voltado para a análise do Direito Penal Econômico) serão pensadas com o intuito de 

aprofundamento desta investigação. 

 

2.1 APONTAMENTOS ACERCA DO CONCEITO DE DIREITO PENAL 

ECONÔMICO 

 

O Direito Penal é o ramo mais sensível de todo o Direito e, por isso, deve ser utilizado, 

impreterivelmente, em último lugar. Isso decorre da reflexão que existem outros ramos 

que possam dar conta do recado, ou seja, primeiramente deve se utilizar os demais ramos 

para que, somente, a posteriori, seja utilizado o Direito Penal70. 

O Direito Penal não gravita, tão somente, em torno da visão dos delitos tradicionais. 

Diferentemente do que o senso comum acha e observa, modernamente, tem avançado no 

sentido de movimentação para novas frentes e, consequentemente, novas tendências. 

Neste sentido, o Direito Penal não está voltado somente para os crimes dolosos contra 

a vida, crimes contra o patrimônio, dignidade sexual e os outros delitos tradicionais 

ínsitos ao corpo da parte especial do compêndio Penal, mas, outrossim, para uma 

perspectiva moderna, global e totalmente contemporânea. 

                                                
 
70 Raciocínio consubstanciado pelo princípio da intervenção mínima ou princípio da ultima ratio. 
Com efeito, tal princípio segue exatamente a máxima que o Direito Penal deve ser utilizado em 
última instância e, se possível, nem ser utilizado, pois é ruim e drástico para toda a sociedade. 
Deve ser utilizado se, deveras, for necessário e se atingir os bens jurídicos sensíveis na 
sociedade. 
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Por exemplo, a corrupção tem, demasiadamente, movimentado a questão do Direito 

Penal Econômico. Basicamente, quando se fala em Penal Econômico, está-se diante de 

reflexões concernentes às práticas corruptivas que albergam, sobretudo, empresas e 

grandes conglomerados econômicos. Mas, o que seria, de fato, o Direito Penal 

Econômico? 

Antes de conceituá-lo, é necessário o posicionar topograficamente dentro do grande 

ramo Direito Penal. Afinal de contas, o Direito Penal Econômico é uma espécie do Direito 

Penal nuclear ou são ramos absolutamente distintos? Eis a questão a ser diagnosticada 

nesta seção. 

O Direito Penal Econômico seria um ramo ou uma espécie do gênero Direito Penal. 

É importante lembrar que o Direito Penal (seria o gênero) e o Direito Penal Econômico, 

uma espécie a qual trata de especificidades contemporâneas da prática criminosa. 

Pessôa e Rodrigues71 ensinam que o Direito Penal possui três espécies, quais sejam, 

o Direito Penal nuclear (ou tradicional), o Direito Penal Econômico e o Direito Penal 

internacional. Há, ainda, doutrinadores que defendem a ideia de uma quarta espécie, qual 

seja, o Direito penal tributário. 

Acredita-se que o Direito Penal Tributário deve ser pensado e trabalhado dentro do 

Direito Penal Econômico, o que descaracteriza esta quarta espécie, já que a doutrina 

pacífica e majoritária entende a grandeza do Direito Penal Econômico. Tal perspectiva é 

absolutamente plausível já que o penal econômico abarca, por exemplo, o Direito 

Tributário no seu campo de aplicação. 

Na esfera conceitual, Aftalión72 prefere desenvolver o Direito Penal Econômico junto 

ao Direito Econômico, entrelaçando seus pontos e os respectivos campos de alcance. É 

bem claro que o Direito Penal Econômico está umbilicalmente ligado ao Direito 

Econômico, vez que há diversos pontos relacionados à economia como um todo. 

O raciocínio de Aftalión é extremamente plausível, mas se prefere dizer, nesta 

investigação, que o Direito Penal Econômico é uma espécie do Direito Penal e o Direito 

Econômico um outro ramo autônomo do Direito. É bem melhor que ambos estejam 

separados, até mesmo, em função das suas especificidades técnicas. 

Tiedemann ensina que o Direito Penal Econômico constitui um amplo ramo do 

Direito que possui uma especial e específica atualidade e de enorme interesse na 

                                                
 
71 PESSÔA, U. Op. Cit., p. 208. 
72AFTALIÓN, E. R. Derecho Penal Económico. Buenos Aires: Abbeledo Perrot, 1953, p. 18 
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Alemanha desde o início dos anos 70 (setenta) do século XX. Verifica-se, neste sentido, 

que o Direito Penal Econômico já demonstra interesse há tempos no ordenamento 

internacional e que, somente a partir de alguns anos, passa a gerar um interesse maior no 

ordenamento brasileiro73. 

Ele ainda complementa que o conhecimento do Direito Penal Econômico pressupõe 

o estudo sistemático do Direito Econômico, do Direito Empresarial, Direito do Trabalho, 

Tributário e o Direito da União Europeia, este em virtude do somatório do bloco 

europeu74. 

Com efeito, seguindo esta esteira de pensamento, vislumbra-se que para compreender 

profundamente o Direito Penal Econômico, mister que o pensador de tal ramo tenha uma 

sensibilidade com os outros ramos compatíveis, tal como demonstrado acima. 

Ainda, Stampa e Bacigalupo entendem que o Direito Penal Econômico possui o seu 

conceito atrelado a um objeto de caráter político-criminal, isto é, a prevenção da 

criminalidade econômica que constitui um fenômeno amplo que requer o conhecimento 

de características e peculiaridades as quais não são exatamente jurídico-políticos num 

sentido mais estrito75.  

Interessante, ainda, o entendimento que apregoa que o Direito Penal econômico é o 

ramo que se refere a circunstâncias e fatos que lesam, danificam e expõem a perigo todo 

o sistema econômico e suas regras correspondentes a uma determinada ordem 

econômica76. 

Neste diapasão, nações são engendradas dentro de uma ordem econômica. Toda e 

qualquer sociedade se estrutura em um arcabouço econômico que precisa e deve ser 

obedecido por pessoas naturais ou jurídicas. Assim, afirma-se que o Direito Penal 

Econômico é desenvolvido no interior de uma sistemática econômica. 

                                                
 
73 TIEDEMANN, K. Manual de Derecho Penal Económico. Parte General y especial. Trad. 
Manuel A. Abanto Vásquez y Adán Nieto Martín. Valencia: Tirant lo Blanch, 2010, p. 35 
74 TIEDEMANN, K. Manual de Derecho Penal Económico. Parte General y especial. Trad. 
Manuel A. Abanto Vásquez y Adán Nieto Martín. Valencia: Tirant lo Blanch, 2010, p. 35 
75 STAMPA, J; BACIGALUPO, E. La forma del Derecho Penal Económico español, Madrid, 
Revista jurídica de Cataluña, vol. 79, N. Extra 1, pags 143-166, 1980 
76 WALTER, Z. Terstegen, Wirtschaftskriminalität, Reibeck, 1963 
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No bojo do Direito Penal Econômico, o delito econômico possui uma objetividade 

jurídica alicerçada na ordem econômica e que esta se expressa na fomentação regular do 

processo econômico de produção, circulação e consumo de riqueza77. 

Pessôa ensina que o Direito Penal Econômico corresponde ao Direito Econômico o 

qual eclode com a primeira grande guerra mundial e com o término da economia liberal, 

por intermédio da interferência estatal no processo econômico, fenômeno dos tempos 

modernos78. 

Nesta máxima, poder-se-ia definir o Direito Penal Econômico como um ramo do 

Direito Penal que tem por escopo tutelar a ordem econômica e todo o sistema financeiro 

estatal e salvaguardar os bens jurídicos supraindividuais. Esta definição caminha 

absolutamente ao encontro dos ditames proferidos nos parágrafos anteriores. 

Sem embargo, a elucidação concernente ao Direito Penal Econômico deve ser ampla 

e perpetrada através de uma visão macro, sob a perspectiva da análise da ordem 

econômica e, por conseguinte, de uma criminalidade econômica. 

Nesta máxima, percebe-se que a criminalidade econômica, afrontando e inobservando 

a ordem econômica, pode, sobejamente, arruinar uma nação e destruir uma economia79 

trazendo consigo muita dor e sofrimento como, por exemplo, desemprego, fome, falta de 

amparo médico e lares completamente solapados pela total falta de perspectiva. 

Após a análise conceitual do Direito Penal Econômico, faz-se mister que esta 

investigação transite por pontos e características que são relevantes para uma visão mais 

ampla acerca do tema. 

Assim, à guisa de compreensão, passar-se-á para uma identificação de cunho 

histórico, ou seja, na próxima seção o Direito Penal Econômico será vislumbrado sob 

uma ótica de desenvolvimento histórico, para que o entendimento seja ainda mais crítico 

e tenha uma reflexão ainda maior.  

 

                                                
 
77 FRAGOSO, H. Direito Penal Econômico e Direito Penal dos Negócios. Revista de Direito Penal 
e criminologia, n. 33, p. 122-129, jan/jun, 1982; 
78 PESSÔA, U. Op. Cit., p. 106 
79 Exemplo claro a respeito desta afirmação é o próprio Brasil que fora devastado pela corrupção 
introjetada no interior da Administração Pública. A corrupção tomou conta da Administração 
Pública, de tal maneira, que mudou o curso do andamento da economia e de todo o 
direcionamento dos projetos voltados para a nação. Decisões foram transmudadas, 
investimentos cessados e destinos ceifados em virtude das práticas corruptivas. Empresas, 
partidos políticos e pessoas do alto escalão passaram a estar envolvidos e mancomunados com 
a construção criminosa.      
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2.2 O DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO DO DIREITO PENAL ECONÔMICO: 

BASES HISTÓRICAS PARA UM ALCANCE AINDA MAIOR ACERCA DO 

TEMA 

 

Conceituar o Direito Penal Econômico é algo de fundamental importância para a 

compreensão do tema e da investigação proposta nesta pesquisa. Afinal de contas, todo o 

panorama aqui pensado, gravita em torno desta seara consubstanciada no Direito Penal. 

As balizas conceituais servem de amparo para que se prossiga na análise dos 

apontamentos em questão e na reflexão como temas concernentes à corrupção, à empresa 

e à Administração Pública, já que os referidos temas caminham entrelaçados. Por isso, a 

necessidade de traçar conceitos e características. 

A partir de agora, buscar-se-á uma reflexão a respeito do desenvolvimento histórico 

do Direito Penal Econômico, o que é realmente essencial para que se diagnostique o 

nascimento, a criação e os pontos nodais do seu real crescimento e aplicação.     

Outro ponto que deve ser dito nesta investigação é que o respectivo desenvolvimento 

histórico será elucidado de forma objetiva e pragmática80, ou seja, não se quer aqui 

esmiuçar paulatinamente todo o cunho histórico, mas, sim, trazer os atributos mais 

relevantes para se ter uma ideia interessante e técnica do surgimento e crescimento deste 

ramo do Direito Penal. 

Desde a antiguidade, mormente em tempos de crise, todos os Estados sancionavam, 

penalmente, as intervenções estatais do livre desenvolvimento econômico. Assim, o 

Direito Romano Clássico punia as especulações para garantir o provisionamento de 

cereais e as infrações referentes à proibição de exportação de armas e aço81. 

No século IV, ocorrera o retorno à legislação penal não muito bem elaborada no 

campo econômico, trazendo algumas dificuldades de análise e compreensão. A idade 

média trouxe uma acepção global de alcance amplo de falsum que conglobou até a idade 

moderna noções de tutela os quais se encontram, modernamente, no Direito Penal 

                                                
 
80 O direcionamento desta seção é justamente amparar o leitor, objetivamente falando, no exame 
dos acontecimentos históricos. Ou seja, não se quer amplamente divulgar todos os 
acontecimentos históricos acerca do Direito Penal Econômico, senão fornecer uma base teórica 
pragmática dos episódios mais importantes concernentes ao tema. 
81 TIEDEMANN, K. Manual de Derecho Penal Económico. Parte General y especial. Trad. 
Manuel A. Abanto Vásquez y Adán Nieto Martín. Valencia: Tirant lo Blanch, 2010, p. 61 
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acessório e em tipos específicos e especiais de fraude, tais como falsificação de alimento, 

moedas e pesos.  

Já no século XX, diferentemente, a fomentação moderna do Direito Penal Econômico 

caminha lado a lado com o Direito Econômico82, isto é, as questões voltadas para o 

intervencionismo estatal, viabilizadas durante a primeira guerra mundial (1914-1918), 

permaneceram como técnica legislativa posteriormente ao encerramento da guerra, 

aproximadamente nos anos vinte. 

A transmudação das concepções sociais e econômicas, com o escopo literal de se 

fomentar uma economia geral, acabou levando, a partir de 1919, a uma legislação 

socializadora no campo da eletricidade e outras vertentes importantíssimas da economia. 

É exatamente neste período, numa análise ampla, que surge o Direito Penal Econômico. 

Especialmente, o regulamento de Cárteles de 1923 trabalhava a divisão de penas em 

ordenadas e criminais, já introduzido por intermédio da lei a respeito da União Aduaneira 

de 1869, convertido, posteriormente, na Ordenança Tributária do Reich. 

Após os excessos das forças de Administração e o totalitarismo do regime nazista, 

momentos drásticos e nefastos da humanidade, nos idos de 1939, o Poder Legislativo 

pratica, substancialmente, sensíveis esforços, uma vez concluída a segunda grande 

guerra, para diminuir e expurgar a economia de planejamento com suas amplas normas 

penais.  

Por exemplo, a lei de infrações administrativas do ano de 1952, inseriu uma 

reordenação de alcance geral das contravenções com uma discrepância vital, apresentada 

pela primeira vez, entre delito de cunho ético-social e infrações ético-socialmente neutras. 

Com efeito, a antiga mistura consistente de infrações de ordem administrativo-penal 

foi colocada sobre uma nova base assegurada constitucionalmente, isto é, os funcionários 

da administração pública só poderiam infligir multas, mas não penas simplesmente 

pecuniárias. 

Em 1954, a lei penal econômica trouxe consigo outra forma de simplificação do 

Direito Penal Econômico, ou seja, deixar o tema menos complicado para uma mais fácil 

absorção. Mas, outrossim, teve como corolário que a atual lei penal econômica se 

                                                
 
82 Como já proferido em seções anteriores, o Direito Econômico aproxima-se e muito do Direito 
Penal Econômico, o que traz semelhanças semelhantes e análogas na compreensão conceitual 
e nas suas peculiaridades. A parte conceitual deste capítulo explica mais detidamente a respeito 
da comparação. 
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estabeleceu, somente, tal qual um tronco produzido por alguns tipos penais e 

contravenções. 

As instruções de toda a comunidade europeia trouxeram consigo modernos e novos 

complementos fundamentadores ao Direito Penal Econômico, fulcradas em estratégias da 

União Europeia e nas Convenções do Conselho Europeu. O escopo precípuo foi, 

exatamente, equilibrar e harmonizar o Direito Penal Econômico nacional. 

Com efeito, as estratégias acima versadas estão sendo perpetradas, primeiro, no 

campo da proteção dos meios de pagamento e no da propriedade intelectual e, 

ulteriormente, no Direito Informático e do meio-ambiente e, recentemente, no campo de 

aplicação da corrupção econômica. 

É claro que a questão histórica vai além dos pontos aqui abordados, mas, entretanto, 

os apontamentos suscitados norteiam de forma pragmática a abordagem histórica e 

servem de base para uma visualização mais direcionada desta investigação. 

À guisa de entendimento, na próxima seção, abordar-se-ão os aspectos voltados para 

uma perspectiva criminológica, dogmática e de política criminal no tocante ao Direito 

Penal Econômico. Tais perspectivas servirão de apoio para uma compreensão mais 

apurada acerca desta espécie do Direito Penal.    

 

2.3 PERSPECTIVAS CRIMINOLÓGICA, DOGMÁTICA E DE POLÍTICA 

CRIMINAL NO TOCANTE AO DIREITO PENAL ECONÔMICO  

 

Depois da elucidação objetiva acerca da questão histórica do Direito Penal 

Econômico, cumpre trazer à baila a discussão acerca das perspectivas criminológica, 

dogmática e de política criminal acerca deste ramo do Direito Penal. 

Inicialmente, faz-se interessante, para efeitos didáticos, avançar no tocante à 

perspectiva criminológica. Esta, é de grande importância para a construção concernente 

ao Direito Penal Econômico. Até os dias atuais, sua análise se faz necessária para a 

compreensão das novas tendências do Direito Penal. 

A criminologia é relevante para a investigação de pontos no Direito Penal como 

resolução de conflitos na sociedade, evolução estatal para as modalidades da pena e toda 

uma perspectiva interdisciplinar.  

 Por isso, a criminologia se faz imprescindível para o questionamento do Direito 

Penal e não seria diferente para as demais espécies. Neste sentido, perceber sua aplicação 
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junto ao Direito Penal Econômico é algo que não pode passar em branco, ou seja, sem 

uma reflexão. 

Não há como simplesmente desconsiderar o trabalho de Edwin h. Sutherland. É 

exatamente em relação aos seus estudos e investigações que o Direito inicia um novo 

olhar para uma nova criminalidade. 

Sutherland desenvolve a teoria da associação diferencial para demonstrar uma nova 

classe da criminalidade em que o indivíduo, para ser criminoso, não precisa, 

necessariamente, matar, ou, simplesmente, cometer qualquer delito tradicional conforme 

exposto na parte especial do código penal brasileiro. 

Com efeito, ele enfatiza que o comportamento criminoso acaba sendo uma 

consequência de um processo que se desenvolve no meio de específico grupo da 

sociedade, isto é, produz-se por intermédio da influência recíproca com os outros 

indivíduos da comunidade. Isso demonstra que a aprendizagem acaba sendo o fator nodal 

para a elaboração da criminalidade e, não, um processo pedagógico formal 

simplesmente83. 

Assim, no tocante à associação diferencial, um indivíduo passa a ser criminoso a 

partir, exatamente, do momento em que os critérios definidores favoráveis à 

inobservância da lei suplantam sobre as definições positivas ou favoráveis à norma84.  

Outro ponto interessante, é a prioridade com que o agente está em contato com as 

determinações que são favoráveis ou não à norma; a criminalidade não é consequência 

de um problema de socialização, mas, ao revés, de uma socialização diferencial, o que 

acabou resultando numa mudança drástica em relação ao engenho criminoso85. 

Ainda, a teoria da associação diferencial trabalhou a ideia de não haver uma relação 

empírica diretamente entre os fatores de patologia social e criminalidade, o que tipifica o 

raciocínio de que a criminalidade é, deveras, um fenômeno que ocorre em todas as classes 

sociais, independentemente de poder econômico, sexo, qualquer coisa. 

                                                
 
83 SOUZA, A. B. G. Da criminologia para a política criminal. Direito Penal Econômico como novo 
Direito Penal. In: Souza, Artur de Brito Gueiros. (Org). Inovações no Direito Penal Econômico. 
Contribuições criminológicas, político-criminais e dogmáticas. 1 ed. Brasília/ DF: ESMP, 2011, V. 
1, P. 105-146; 
84 SUTHERLAND, E. H. Princípios de Criminologia. São Paulo: Livraria Martins, 1949; 
85   SOUZA, A. B. G. Op. Cit., p. 105-146; 
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 Sutherland conseguiu criar uma teoria tão interessante que demostrou a delinquência 

realizada pelos poderosos, ou seja, pessoas inimagináveis para os menos abastados como 

criminosos contumazes e nefastos86.  

Nesta máxima, cunhou-se a expressão denominada white-collar crime87 como forma 

de identificação dos crimes cometidos por indivíduos de grande notoriedade e respeito na 

sociedade.  

Sutherland evidencia que, normalmente, são crimes que não são inseridos no interior 

do âmbito da criminologia e podem ser definidos como delitos perpetrados por um 

indivíduo de grande respeito na sociedade com um elevadíssimo padrão social e notória 

ocupação profissional88. 

Desta maneira, esta nova categoria de delito alcança como elementos as seguintes 

características: ser um delito, ser praticado por indivíduos de um alto padrão de respeito 

na sociedade, pessoas com elevadíssimo padrão social e no exercício de sua profissão89. 

A teoria do crime do colarinho-branco acabou se tornando uma consequência da teoria 

da associação diferencial, vez que os transgressores vinculados àquela esfera são 

integrantes da alta classe social que, como quaisquer outras, inobservam a lei penal em 

virtude de um processo de aprendizagem acelerada no seu campo social90. 

Todas as vertentes trabalhadas por Sutherland foram inteiramente inspiradas nas 

ideias e fundamentações de Gabriel Tarde. Este buscou perspectivas para a influência 

antropológica do comportamento criminoso.  

Assim, a associação diferencial é cunhada nos pensamentos sociológicos de Gabriel 

Tarde, o qual desmistificou fatores atávico-biológicos e abriu uma cisão na nascente 

escola, permitindo que frutificassem correntes criminológicas fulcradas em variáveis 

sociais que se desenvolveriam como legítimas etiologias criminais. 

                                                
 
86   Ibidem, p. 105-146; 
87 Denominação utilizada por Sutherland, absolutamente inspirada nas acepções de Alfred Sloan 
Jr. (à época Presidente da General Motors), companhia dentre as 70 (setenta) investigadas por 
ele. Contrariamente, corrobora-se que a expressão White-Collar Crime surgiu no ano de 1932, 
momento em que Sutherland publicou um artigo e fez referência às White-Collar classes, 
totalmente influenciado pelas concepções de Veblen (ALLER, G. Edwin H. Sutherland y el delito 
de cuello blanco. Revista de Derecho Penal y Processal Penal, Lexis, Buenos Aires, n. 6, 2005;). 
88 SUTHERLAND, E. W. The white-collar crime (the unct version). N. Haven: Yale University 
Press, 1983; 
89 MANNHEIM, H. Criminologia comparada. Trad. Faria Costa e Costa Andrade. V. 2. Lisboa: 
Caloustre Gulbenkian, 1985; 
90SOUZA, A. B. G. Op. Cit., P. 105-146 
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É certo que o criminoso, por si só, não nasce um delinquente. Ele é produto do meio 

em que vive. O indivíduo, literalmente, observa os acontecimentos e vicissitudes ao seu 

redor e age conforme o que vê, ou seja, imita as práticas que estão ao seu alcance. O ser 

humano é impulsionado pelas pessoas que segue, a camada social na qual vive, as pessoas 

com as quais se relaciona e todas as influências e variáveis do seu cotidiano. 

Isso é tão claro e notório que se observa tal fenômeno social, por exemplo, nas 

próprias famílias. Toda regra tem exceção, mas é claramente normal um filho querer 

seguir os passos do pai, tendo em vista o meio e a admiração existente naquele estrato 

social. Claro, o filho é produto do meio em que vive. 

Da mesma forma ocorre com o grande empresário, indivíduo de grande notoriedade 

na sociedade, produto do meio em que vive. Nasce nas famílias mais distintas, estuda nos 

melhores colégios e universidades, desenvolve-se profissionalmente da melhor forma 

possível, mas aprende a delinquir. Observa que seus pares, no meio que trabalha, 

cometendo delitos e passa a imitá-los fazendo, exatamente, o mesmo.  

O que chama a atenção em Tarde e, em seguida, por consequência, Sutherland, não é, 

somente, a imitação, mas, substancialmente, o aprendizado. Isto é, não basta imitar, tem 

que, de fato, passar por um processo de aprendizado dentro do engenho criminoso. 

Muitos delinquentes do colarinho-branco iniciaram suas carreiras de forma brilhante 

e com a melhor das intenções, sem qualquer pensamento criminoso ou que aspiravam sê-

lo. O grande problema é que o “meio” os impulsionou a tais práticas criminosas 

destruindo toda uma reputação e, o pior, toda uma sociedade. 

Prosseguindo, faz-se necessária a abordagem referente à perspectiva dogmática do 

Direito Penal Econômico. E, por mais que a desenvolva de forma objetiva, esta 

investigação tem a preocupação de posicionar seus leitores estrategicamente, ou seja, 

conceder-lhes uma ideia didática e simplória acerca deste tema tão instigante.  

Os franceses, desenvolvendo o denominado Droit Pénal des affaires (Direito Penal 

dos negócios), proferem que o Direito Penal Econômico é exatamente um ramo do Direito 

que traz consigo as infrações penais econômicas de grande relevância social. 

O Droit Penal des affeires trabalha a ideia dos crimes praticados pelos homens de 

negócios, dentro do exercício das suas respectivas atividades profissionais, agindo 
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abusiva e fraudulentamente, ou seja, o delito caracterizar-se-ia, justamente, pela ação 

fraudulenta no exercício normal da atividade91. 

Nesta máxima, observando amplamente, identifica-se que há, sim, especificidades 

científicas no tocante ao Direito Penal Econômico e, destarte, busca-se explicar a 

insistência da doutrina mais moderna em perfazer e trazer uma individualização desta 

esfera do Direito Penal e, paralelamente, existir a forte inclinação de lhe configurar como 

um objeto de estudo e pesquisa separado do Direito Penal nuclear92.   

A perspectiva dogmática do Direito Penal Econômico se relaciona muito com a ideia 

conceitual já desenvolvida e proposta neste capítulo. Dogmaticamente falando, os 

conceitos enfatizam e reforçam os ideais pensados acerca do Penal Econômico. Por isso, 

o desenvolvimento bem pragmático em relação a esta perspectiva. 

Seguindo, tem-se a perspectiva político-criminal referente ao Direito Penal 

Econômico. Nesta senda, política criminal é um conjunto de princípios que norteiam o 

Estado na luta drástica contra a criminalidade, através de estratégias aplicáveis aos 

criminosos93. 

Liszt já trabalhava a ideia de que a política criminal é uma ciência (ciência criminal) 

a qual concede o critério para se apreciar o valor do Direito que vigora e termina se 

revelando o Direito que deve, verdadeiramente, vigorar94.  

 À política criminal desincumbe a tarefa de nortear o avanço da legislação penal 

(perspectiva de lege ferenda) ou a sua realização nos efeitos atuais e presentes (aqui uma 

perspectiva de lege lata) no alcance das finalidades materiais do Direito Penal95. 

Quando se pensa em Política criminal nos estertores do Direito Penal Econômico, 

alguns posicionamentos precisam ser destacados. O primeiro gravita em torno da questão 

de legitimação do Direto Penal. Ou seja, ele é legitimado a intervir, tendo a função legislar 

e tipificar condutas que, necessariamente, sejam atentatórias à sociedade como um todo. 

                                                
 
91 FRAGOSO, H. Crimes contra o patrimônio. Conferência proferida, em meados de 1984, na 
fundação Casa de Rui Barbosa, e publicada postumamente, sem revisão do autor: Revista 
Forense n. 300, out./ dez. 1987; 
92 MARTÍNEZ-BUJÁN PEREZ, C. Derecho Penal Económico y de la empresa. Parte general. 2 
ed. Valencia: Tirantlo Blanch, 2007; 
93 BRUNO, A. Op. Cit., p. 33 
94 LISZT, F. V. Tratado de Direito Penal. Trad. José Higino Duarte Pereira. Campinas: Russell 
Editores, 2003 
95 SILVA SÁNCHEZ, J. A expansão do Direito Penal: aspectos da política criminal nas 
sociedades pós-industriais. Trad. Luiz Otávio de Oliveira Rocha, 2. ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2011, p. 48 
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Em segundo plano, o Direito Penal não seria legitimado a intervir, dentro de uma ideia 

mais abrandada. E, por último, o Direito Penal é chamado a intervir dentro de dois blocos 

de punição, quais sejam, penas privativas de liberdade e penas alternativas.  

Martínez-Buján Pérez enfatiza que a Escola de Frankfurt tem por objetivo buscar 

restringir a seleção de bens jurídicos-penais àqueles outros bens que se determinam como 

clássicos ou, mesmo, tradicionais, na medida em que se pronunciam a respeito da base de 

proteção dos direitos perfunctórios do indivíduo e, de outra maneira, visualizar e respeitar 

todas as peculiaridades atinentes à imputação e, ademais, todos os princípios político-

criminais de garantia característicos do Direito Penal da ilustração96. 

 Seria mais interessante a retirada da atuação do Direito Penal às dificuldades que lhe 

foram trazidas nos últimos tempos. Demonstra, ainda, que o Direito Civil, o Direito 

Administrativo e as novas concepções do mundo moderno são problemas do Direito 

Penal moderno e que este não gerencia da melhor forma e seria melhor que essas questões 

fossem discutidas por um específico Direito de intervenção97, veiculado entre o direito 

Penal e o Direito Administrativo98. 

Neste sentido, a proposta do Direito de intervenção tem por escopo sofrear garantias 

menos drásticas do que o Direito Penal e sanções diametralmente mais inovadoras e, 

consequentemente, menos lesivas para o respectivo indivíduo. 

Numa posição intermediária, há o modelo dual99. Neste sentido, ter-se-ia como 

divisão a pena privativa de liberdade imposta nos casos de afetação concreta em relação 

aos bem jurídicos individuais e supraindividuais e, consequentemente, a impossibilidade 

de qualquer tipo de flexibilização de Direitos e garantias100. 

                                                
 
96 MARTÍNEZ-BUJÁN PEREZ, C. Op. Cit., 2007; 
97 A nomenclatura “Direito de intervenção” ainda não está consolidada. Por exemplo, em 
Portugal, pode-se encontrar um meio termo no tratamento de algumas condutas. Por isso, alguns 
preferem a denominação “Direito das Contra-ordenações”- AZEVEDO, T. L. Da subsidiariedade 
no Direito das contra-ordenações: problemas, críticas e sugestões práticas. Coimbra Editora, 
2011 
98 HASSEMER, W. Direito Penal. Fundamentos, estrutura e política. In: Vasconcelos, Carlos 
Eduardo O. (Org.); Trad. De Adriana Meirelles et al. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2007. 
99 Lembrando que esta expressão é a mesma coisa que Direito Penal de duas velocidades 
conforme já exposto em momentos anteriores desta pesquisa. Faz-se interessante comentar 
novamente, pois ainda há uma certa confusão acerca das duas expressões, mas ambas são 
sinônimas.  
100 SILVA SÁNCHEZ, J. Op. Cit, p. 52. 
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Com o diagnóstico do Direito Penal dual, há o aparecimento de novos interesses ou 

novas valorações como: meio ambiente, economia, sociedade de riscos e outros exemplos 

que tipificam a fundamentação deste diagnóstico101. 

E fechando o raciocínio anteriormente dito, tem-se a terceira posição que pugna pela 

legitimação do Direito Penal Econômico, demonstra que, aquilo que por muitos juristas 

é definido como uma perversa expansão102 do Direito Penal, amolda-se à completa 

urgência em relação à modernização do Direito Penal ou novo Direito Penal103.  

  A modernização do Direito Penal é a luta em busca da integração na exposição de 

ideias de cariz penal da criminalidade material das classes sociais as quais possuem o 

poder que elas mesmas obtiveram êxito até agora em excluir daquela exposição de ideias 

graças ao seu posicionamento de poder de disposição absoluto sobre o Princípio da 

legalidade penal desde a sua gênese em função do ideário político liberal da burguesia 

capitalista104. 

Após realizada análise acerca das perspectivas em Direito Penal Econômico, faz-se 

importante atacar a abordagem concernente ao tratamento dos bens jurídicos na seara do 

Direito Penal e, também, do Direito Penal Econômico. Ademais, visualizar-se-á o 

reconhecimento de uma nova visão em termos de bens jurídicos, qual seja, o bem jurídico 

meta transcendente. 

 

 

2.4 A TUTELA DOS BENS JURÍDICOS COMO MISSÃO DO DIREITO PENAL: 

O RECONHECIMENTO DOS BENS JURÍDICOS SUPRAINDIVIDUAIS E 

UM BREVE COMENTÁRIO SOBRE OS BENS JURÍDICOS META 

TRANSCENDENTES 

 

Nesta seção, faz-se necessário a articulação a respeito do bem jurídico na análise da 

sociedade como um todo e do próprio Direito. Como deve ser pensado o bem jurídico? 

Qual a sua definição? Qual o alcance do bem jurídico na sociedade? Será que se deve, 

                                                
 
101 PESSÔA, U. Op. Cit, p. 118 
102 Essa expansão do Direito Penal e, neste caso, o Direito Penal Econômico, estaria ligada à 
ideia de terceira velocidade do Direito Penal cunhada por Silva Sanchez, conforme já 
demonstrado nesta investigação. 
103 SOUZA, A. B. G. Op. Cit, p. 105-146 
104 GARCIA MARTÍN, L. Prolegômenos para a luta pela modernização e para a crítica do 
discurso de resistência. Trad. Érica Carvalho. Porto Alegre: Sergio A. Fabris, 2005; 
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verdadeiramente, trabalhar novas tendências do bem jurídico, sobretudo, no que diz 

respeito à proteção dos animais? 

Esses pontos são extremamente relevantes, posto que a base fomentada e trabalhada 

na investigação tradicional do bem jurídico nos bancos da graduação é bem diferente. 

Outro fator importante é que o estudo concernente ao bem jurídico tem congruência com 

o tema maior deste tema, qual seja, o criminal compliance, pois este está umbilicalmente 

ligado ao tema Direito Penal Econômico e ao bem jurídico supraindividual. 

Desta feita, é extremamente importante a distinção entre os bens jurídicos individuais, 

bens jurídicos supraindividuais e os bens jurídicos meta transcendentes (nomenclatura 

nova que se está difundindo nesta investigação como forma de novos rumos no alcance 

da proteção do surgimento de novos bens jurídicos de difícil alcance). 

É praticamente impossível conceituar exaustivamente o bem jurídico, mas o que se 

quer nesta investigação é justamente trabalhar as balizas fundamentadoras acerca das 

características do tema e, evidentemente, versar sobre alguns conceitos. 

Com efeito, o conceito tradicional de bem jurídico pode ser tratado como todo bem 

relevante que deve ser salvaguardado pelo Direito Penal dentro da sociedade. Assim, 

somente aqueles bens de extrema relevância dentro da sociedade devem ser protegidos 

pelo Direito Penal, sob uma perspectiva fragmentária. 

Pode-se versar que a função do Direito Penal imediata seria a proteção dos bens 

jurídicos. Isto quer dizer que a proteção do bem jurídico seria um dos pilares centrais do 

Direito Penal contemporâneo. Desta feita, cabe, a priori, ao legislador a enumeração dos 

bens que devem ser tachados como norte de alcance e proteção do Direito Penal. 

Assim, dentro desta máxima, o bem jurídico teria uma aplicação restrita, ou seja, 

individual. Por isso, o bem jurídico trabalhado nos bancos da graduação e, quase sempre, 

afirmado por uma doutrina mais tradicional, seria o bem jurídico individual. Com efeito, 

crimes que toquem a esfera individual do ser humano (por exemplo, homicídio, furto, 

roubo, aborto, infanticídio e etc.) são delitos que ofendem bens jurídicos individuais, ou 

seja, eles não possuem um âmbito mais amplo de alcance. 

 Seguindo esta máxima, a função do Direito Penal é a proteção subsidiária de bens 

jurídico-penais, caracterizando-os como os bens jurídicos fundamentais à vida e ao livre 

desenvolvimento de pessoas105.  

                                                
 
105 DIAS, J. F. Direito Penal Parte Geral – Tomo I – questões fundamentais: A doutrina geral do 
crime. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais; Portugal: Coimbra Editora, 2007 
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 Entrementes, conceituar bem jurídico restringindo-o à esfera individual deve ser 

evitado, pois ele pode alcançar uma generalidade, ou seja, transcender a esfera do 

individual e abarcar toda uma coletividade106.  

 Assim, Percebe-se que o conceito de bem jurídico pode gravitar por uma 

perspectiva dilargada, de grande alcance. Assim, partindo desta visão, chega-se ao 

entendimento dos bens jurídicos supraindividuais, isto é, bens jurídicos que transcendem 

a esfera do individual e alcançam toda uma coletividade, todo um Estado, toda uma nação. 

 Seguindo esta máxima, poder-se-ia trazer a criminalidade econômica. Por 

exemplo, a corrupção (objetivamente falando) corrói todo um sistema. Destrói uma 

sociedade e mata indivíduos. Quando um governante desvia o dinheiro da saúde, cerceia 

a entrada de pessoas aos hospitais públicos e retira a oportunidade de muitos cidadãos 

terem acesso aos diversos tratamentos que a rede pública pode proporcionar. Em virtude 

disso, muitos morrem por falta de atendimento. Esse seria um exemplo direto de ofensa 

a um bem jurídico supraindividual, ou seja, a coletividade padecendo devido à corrupção. 

 Quando se fala de Direito Penal Econômico, necessariamente está se falando do 

bem jurídico supraindividual e todas as suas peculiaridades, tendo em vista à 

criminalidade econômica e a prática de tais crimes por homens de poder e grande 

notoriedade na sociedade.  

 Tais crimes não são praticados por quaisquer pessoas, mas por indivíduos de 

grande requinte na sociedade e detentores de respeito. Políticos, governantes, grandes 

empresários e pessoas do alto escalão, com muito poder e influência, orquestram as 

grandes organizações com o intuito das práticas criminosas.  

 Desta feita, identifica-se que o bem jurídico tutelado no Direito penal Econômico 

é o supraindividual, em que a coletividade acaba sofrendo devido as mazelas perpetradas 

pelos grandes poderosos fomentadores da criminalidade econômica. Estes não têm o 

objetivo de ceifar a vida diretamente das pessoas, mas, em virtude de suas condutas, vidas 

são tiradas. 

 A ofensa ao bem jurídico supraindividual é realizada por poderosos que afrontam 

todo o sistema de uma sociedade gerando, até mesmo, um colapso social traduzido pelas 

mazelas proporcionadas no corpo social. 

                                                
 
106 ROXIN, C. A proteção de bens jurídicos como função do Direito Penal. Org. e trad. André Luís 
Callegari e Nereu José Giacomolli. 2. Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2009, p. 
19 
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 É assim que o bem jurídico supraindividual é tocado na sociedade atual. É bem 

verdade que ele já fora pensado desde o século passado, mas possui familiaridade com o 

mundo globalizado em que, não obstante a individualidade dos seres humanos ter se 

aflorado, a coletividade passa a ganhar mais destaque.  

 Numa terceira esfera, busca-se refletir a respeito do bem jurídico meta 

transcendente. Os bens jurídicos meta transcendentes são aqueles que transcendem 

gerações. São bens jurídicos que, se ofendidos, podem trazer malefícios aos quais ferirão 

gerações futuras107.  

 A proposição dos bens jurídicos meta transcendentes é inédita no ordenamento 

mundial, mas os fundamentos já vêm sendo investigados pelo autor alemão Stratenwerth 

e o que se quer, nesta pesquisa, é trazer à baila este novo conceito sobre a incidência e 

alcance de proteção dos novos bens jurídicos pelo Direito Penal. 

 Como exemplo de bens jurídicos meta transcendentes, tem-se a proteção dos 

animais, ou seja, a ofensa aos animais como gerador de um problema futuro para as novas 

gerações. 

 Com efeito, algumas espécies de animais que em outrora foram extintas, se hoje 

ainda protegidas, poderiam trazer grandes benefícios para o desenvolvimento da 

humanidade. 

 Outro exemplo a ser dado a respeito dos bens meta transcendentes é o ataque à 

humanidade como prejuízo a gerações futuras. O ataque à humanidade pode trazer 

consequências tão trágicas sob o risco do desaparecimento do próprio homo sapiens. Se 

nada for feito, corre-se o risco de acontecer tal feito, o que seria o desaparecimento de 

todos.     

Oportuno lembrar o genocídio promovido por Hitler e o seu famigerado nacional-

Socialismo. Hitler tinha por objetivo, dentre outros, pulverizar uma raça e criar outra. O 

problema é que tentar eliminar uma raça e criar outra geraria consequências trágicas para 

a humanidade. Os atos irresponsáveis por ele praticados trouxeram consequências 

nefastas para a humanidade que, até os dias atuais, ferem e ofendem gerações. Os fatos 

perpetrados pelo Nazismo são exemplos de bens jurídicos meta transcendentes. 

                                                
 
107 PESSÔA, U. O Direito Penal e o bem jurídico: a proteção dos animais como garantia das 
futuras gerações. In: Ulisses Pessôa; Cristiane Dupret. (Org.). Os Direitos dos animais e as novas 
reflexões no mundo moderno. 1ed.Belo Horizonte: Casa do Direito/ Letramento, 2018, v. 1, p. 
99-113 
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 O cuidado que se deve ter é não confundir bens jurídicos supraindividuais com os 

bens jurídicos meta transcendentes. Os bens jurídicos supraindividuais são aqueles, como 

já proferido, relacionados ao Direito Penal Econômico; são aqueles que atingem, 

objetivamente falando, a coletividade. Os bens jurídicos meta transcendentes, proposto 

nesta investigação, vão muito além, ou seja, transcendem gerações, afetam gerações, 

como demonstrado em outrora.  

 Assim, nesta seção, buscou-se trabalhar objetivamente as modalidades de bens 

jurídicos mais desenvolvidas no campo de aplicação do Direito Penal. Ou seja, os bens 

jurídicos individuais e os bens jurídicos supraindividuais (este diretamente voltado para 

o estudo do Direito Penal Econômico). 

 Ademais, procurou-se inserir esta nova mentalidade em termos de bem jurídico, 

qual seja, os bens jurídicos meta transcendentes. Sabe-se que esta análise é absolutamente 

inédita, mas que já teve introdução no próprio Direito Alemão.  

A seguir, à guisa de entendimento, esta investigação passará a trabalhar os temas 

relacionados ao compliance e suas características. Neste sentido, conceitos e reflexões 

filosóficas serão pensadas para a redução da corrupção e a contenção do próprio Direito 

Penal. 
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3. COMPLIANCE, GOVERNANÇA CORPORATIVA E AUDITORIA: 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS NECESSÁRIOS PARA A COMPREENSÃO 
DOS RESPECTIVOS TEMAS 
 

 

Neste capítulo serão elucidados pontos relevantes acerca do tema compliance. Neste 

segmento, conceitos, peculiaridades e características serão abordados para um 

entendimento mais amplo e sistemático no tocante ao tema em questão, pois é de grande 

valia os pontos substanciais acerca da investigação proposta. 

Com efeito, não somente o tema compliance será destrinchado, mas, ademais, 

assuntos como Governança corporativa e auditoria precisam, necessariamente, de uma 

abordagem técnica e precisa, vez que é normal a confusão108 produzida, rotineiramente, 

por profissionais da área e, outrossim, estudantes e curiosos que resolvem ingressar na 

pesquisa e investigação a respeito dos referidos apontamentos. 

Assim, conceito e fundamentos de compliance, peculiaridades e ensinamentos sobre 

governança corporativa e o que é, verdadeiramente, auditoria, são assuntos que serão 

enfrentados daqui para frente.  

Sem embargos, o primeiro assunto a ser enfrentado será, justamente, o compliance, 

até, pelo fato, de ser o cerne desta investigação e o ponto principal da pesquisa como o 

mecanismo de combate à corrupção e da própria contenção do Direito Penal.   

 

 

3.1 CONCEITO, FUNDAMENTO E APLICABILIDADE DO COMPLIANCE: 

BREVE HISTÓRICO A RESPEITO DA PROTEÇÃO DE MECANISMOS 

INTERNOS 

 

Contemporaneamente, tem-se que buscar estratégias novas e modernas de inovação 

para qualquer segmento do mercado. Não somente do mercado, mas, também, para a 

ciência como um todo e isso leva em consideração a academia jurídica. 

                                                
 
108 É muito comum a confusão técnica produzida entre os conceitos de compliance, Governança 
corporativa e auditoria. A análise técnica equivocada não acontece, tão somente, entre 
estudantes e curiosos acerca dos assuntos, mas, outrossim, entre profissionais das respectivas 
áreas os quais não sabem, tecnicamente, demonstrar com precisão cirúrgica os referidos 
conceitos, fundamentações e aplicações. Por isso, esta investigação tratará de manusear de 
maneira técnica os respectivos conceitos para sanar quaisquer dúvidas, discrepâncias e 
utilizações equivocadas. 
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Hodiernamente, busca-se inovar em todos os segmentos. A academia jurídica precisa 

sair do campo teórico e agir, ou seja, atuar para que, efetivamente, mudanças aconteçam 

do ponto de vista prático. Busca-se a o alinhamento entre a teoria e a prática, isto é, teorias 

que realmente sejam utilizadas no mundo prático, sem devaneios ou discussões vazias ou 

sem aplicabilidade. 

Com o avanço da tecnologia e o desenvolvimento acelerado da inteligência artificial, 

as diversas áreas da ciência têm de se adequar para o novo mundo, para os novos desafios. 

E isso não seria diferente no Direito. Precisa-se de uma adequação rápida, sobretudo, 

prática. 

Por isso, o compliance surge como meio prático de inovação no Direito. E aqui não 

se está falando especificamente em Direito Penal109, mas em quase todos os ramos do 

Direito que tenham a possibilidade de se adequarem e, consequentemente, utilizarem o 

compliance como medida efetiva de inovação para quaisquer desses ramos.  

Nesta máxima, pensar diferente é uma das maneiras de se adequar neste mundo novo 

e cheio de propostas. Qualquer ferramenta interessante e que seja passível de adequação 

ao Direito, deve ser enxergada com bons olhos e numa concepção futurística ou, como 

alguns dizem, vanguardista. 

 Aqui, pretende-se buscar e aplicar meios possíveis de se utilizar o compliance dentro 

do Direito Penal (já que é a proposta da pesquisa), mas, ademais, fazer com que os 

pensadores do Direito enxerguem novas possibilidades e saiam do mais do mesmo. 

Nesta senda, a importância de se discutir, primeiramente, o conceito de compliance 

antes de ingressar no próximo capítulo e atacar, definitivamente, o criminal compliance 

é de extrema importância para se depreender, didaticamente, o que é, deveras, esta 

ferramenta e como utilizá-la no Direito, já que não tem sua origem e aplicação no meio 

jurídico110. 

Neste sentido, o compliance surge pela extrema necessidade do próprio mercado de 

desenvolver controles internos e estar em conformidade com as leis, regulamentos e toda 

                                                
 
109 Quando se pensa em Direito Penal, está-se falando em Criminal compliance (ponto a ser 
abordado no capítulo seguinte), mas há que se falar, outrossim, na utilização da ferramenta 
compliance em qualquer ramo do Direito. Por exemplo, hoje já se fala em compliance ambiental, 
trabalhista, tributário, previdenciário e outros ramos do Direito. 
110 O compliance, como será vislumbrado posteriormente, não tem sua origem na ciência jurídica, 
mas, sim, na Administração, como forma de organização preventiva no direcionamento das 
grandes companhias espalhadas pelo mundo a fora. 
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a estrutura técnica e legal para a realização do respectivo segmento da economia. Afinal 

de contas, estar em compliance é estar em conformidade com os ditames veiculados. 

Por isso, é relevante asseverar que o compliance representa uma ferramenta necessária 

imposta pela Globalização com o fim de combater excessivamente quaisquer fraudes e 

irregularidades no interior das diversas organizações como, por exemplo, a lavagem de 

dinheiro, a corrupção como um todo e, além disso, o financiamento ao terrorismo. 

É uníssono a ideia de que a referida palavra “compliance” tem sua origem a partir do 

verbo em inglês “to comply”, o qual tem por significado as expressões “cumprir”, 

“realizar”, “satisfazer”, executar todas as diretrizes que foram impostas para que a 

organização específica pudesse agir e desenvolver seus trabalhos e atividades. 

Nesta máxima, o compliance pode ser compreendido como o dever de cumprir, algo 

em torno de estar em conformidade e fazer cumprir leis, diretrizes, regulamentos internos 

e externos, impostos às atividades da organização, com o objetivo de mitigar o risco 

concernente à reputação e o risco legal/ regulatório111.    

Não há um consenso exato de onde surgiu o termo compliance. Por exemplo, as 

instituições financeiras e bancárias nos Estados Unidos da América já usufruem da 

aplicação do instituto compliance há várias décadas como forma de estratégia para 

conceder transparência aos seus investidores e ao público em geral.  

Diferentemente, Tomaz Rotsh112 assevera que o instituto eclodiu a partir da medicina 

num critério analógico ao que seria tachado como fidelidade do respectivo paciente ao 

tratamento estabelecido pelo médico.  

Se o instituto teve origem nas instituições bancárias, financeiras, médica, 

farmacêutica ou em quaisquer outras, isso pouco importa, já que o compliance pode ser 

utilizado em qualquer atividade e instituição, seja ela pública ou privada113. 

                                                
 
111 COIMBRA, M. A; BINDER, V. A. M. Manual de compliance: preservando a boa governança e 
a integridade das organizações. São Paulo: Editora Atlas, 2010, p. 2 
112 A referida informação pode ser encontrada no texto desenvolvido por Maira Marques, criminal 
compliance. Disponível em: www.penalempresarial.com.br/maira/2010/05/27/criminal-
compliance. P. 1. Acesso em: 05 de janeiro de 2018 
113 Vale lembrar que, não obstante o compliance ser utilizado em qualquer atividade e 
organização, a presente investigação traz o enfoque do criminal compliance na Administração 
Pública como forma de prevenção contra a corrupção. 
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Corroborando o parágrafo anterior, o compliance pode ser aplicado a todos os tipos 

de instituições, tanto empresas e entidades do terceiro setor como entidades públicas, 

empresas de capital aberto e fechadas de todas as regiões do planeta114. 

Com efeito, seguindo tal raciocínio, contemporaneamente, o compliance é uma 

ferramenta essencial para a empresa115 do futuro ínsita ao mercado globalizado e que 

almeja uma repercussão positiva, ética, proba e respeitosa.  

É clarividente que a transparência produzida pelo compliance proporciona ao 

empreendedor uma captação maior e lucros mais significativos116. Assim, qualquer 

empresário que pense num mercado globalizado e aspirando o futuro, tem o dever de 

buscar uma atividade totalmente ética e transparente.  

No Brasil, o compliance teve destaque a partir dos anos 90 (noventa), sobretudo no 

que tange à lei de lavagem de capitais, lei 9.613/98 com significante alteração  posterior 

com a lei 12.683/12117.  

A lei de lavagem de capitais criou o denominado COAF118 com o escopo de 

disciplinar, verificar e identificar penas de cunho administrativo em relação às atividades 

contrárias ao regramento, ou seja, atividades ilícitas contrárias a lei. 

                                                
 
114 COIMBRA, M. A; BINDER, V. A. M. Op. Cit., 2010. p. 1 
115 Vale lembrar que a expressão “empresa”, tecnicamente tem uma outra roupagem em se 
tratando de Direito Empresarial. Coelho ensina que a empresa é, de fato, uma atividade que é 
organizada economicamente de produção ou circulação de bens ou serviços e, sendo uma 
atividade, a empresa não possui natureza jurídica de sujeito de Direito nem de coisa (COELHO, 
F. U. Curso de direito comercial. Vol. 1. Direito de empresa. 15 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 
33). Seguindo a mesma trilha intelectual, Wald desenvolve a ideia de que a empresa seria uma 
atividade econômica e desenvolve atribuições que envolvem uma gama muito maior de 
interesses como, por exemplo, empregados, consumidores, Fisco e outras mais (WALD, A. 
Comentários ao Novo Código Civil. V. XIV: livro II, do direito de empresa. Coordenadores: Sálvio 
de Figueiredo Teixeira. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 30). 
116A sociedade tem exigido intensamente empresas comprometidas com a Ética e, 
consequentemente, a moral. Estudos revelam que, quanto mais comprometidas com a 
responsabilidade social e a ética como um todo, maiores tendências ao crescimento elas 
verdadeiramente têm, pois passam credibilidade aos consumidores, acionistas e, mormente, ao 
mercado.  
117 A lei 12.683/12 será melhor esmiuçada em uma das seções do capítulo 5 (cinco) desta 
investigação. Lá serão abordadas as características e aprofundamentos debatidos pelas 
alterações promovidas no momento posterior à promulgação da lei de lavagem de capitais.  
118 Conselho de Controle de Atividades Financeiras. 
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A   lei 9.613/98 trouxe consigo os denominados “deveres de compliance”, intitula- 

dos pela doutrina especializada em compliance, em que os artigos 10119 e 11120 indicam 

                                                
 
 
 
 

119 Art. 10. As pessoas referidas no art. 9º: I - identificarão seus clientes e manterão cadastro 
atualizado, nos termos de instruções emanadas das autoridades competentes; II - manterão 
registro de toda transação em moeda nacional ou estrangeira, títulos e valores mobiliários, títulos 
de crédito, metais, ou qualquer ativo passível de ser convertido em dinheiro, que ultrapassar 
limite fixado pela autoridade competente e nos termos de instruções por esta expedidas; III - 
deverão adotar políticas, procedimentos e controles internos, compatíveis com seu porte e 
volume de operações, que lhes permitam atender ao disposto neste artigo e no art. 11, na forma 
disciplinada pelos órgãos competentes;                     (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012) 
IV - deverão cadastrar-se e manter seu cadastro atualizado no órgão regulador ou fiscalizador e, 
na falta deste, no Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), na forma e condições 
por eles estabelecidas; (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012) V - deverão atender às requisições 
formuladas pelo Coaf na periodicidade, forma e condições por ele estabelecidas, cabendo-lhe 
preservar, nos termos da lei, o sigilo das informações prestadas.                      (Incluído pela Lei 
nº 12.683, de 2012) § 1º Na hipótese de o cliente constituir-se em pessoa jurídica, a identificação 
referida no inciso I deste artigo deverá abranger as pessoas físicas autorizadas a representá-la, 
bem como seus proprietários. § 2º Os cadastros e registros referidos nos incisos I e II deste artigo 
deverão ser conservados durante o período mínimo de cinco anos a partir do encerramento da 
conta ou da conclusão da transação, prazo este que poderá ser ampliado pela autoridade 
competente. § 3º O registro referido no inciso II deste artigo será efetuado também quando a 
pessoa física ou jurídica, seus entes ligados, houver realizado, em um mesmo mês-calendário, 
operações com uma mesma pessoa, conglomerado ou grupo que, em seu conjunto, ultrapassem 
o limite fixado pela autoridade competente. Art. 10A. O Banco Central manterá registro 
centralizado formando o cadastro geral de correntistas e clientes de instituições financeiras, bem 
como de seus procuradores.                     (Incluído pela Lei nº 10.701, de 2003) 

120 Art. 11. As pessoas referidas no art. 9º: I - dispensarão especial atenção às operações que, 
nos termos de instruções emanadas das autoridades competentes, possam constituir-se em 
sérios indícios dos crimes previstos nesta Lei, ou com eles relacionar-se; II - deverão comunicar 
ao Coaf, abstendo-se de dar ciência de tal ato a qualquer pessoa, inclusive àquela à qual se 
refira a informação, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a proposta ou 
realização:                   (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012) a) de todas as transações 
referidas no inciso II do art. 10, acompanhadas da identificação de que trata o inciso I do 
mencionado artigo; e                      (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012) b) das operações 
referidas no inciso I;                   (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012) III - deverão 
comunicar ao órgão regulador ou fiscalizador da sua atividade ou, na sua falta, ao Coaf, na 
periodicidade, forma e condições por eles estabelecidas, a não ocorrência de propostas, 
transações ou operações passíveis de serem comunicadas nos termos do inciso 
II.                    (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012) § 1º As autoridades competentes, nas 
instruções referidas no inciso I deste artigo, elaborarão relação de operações que, por suas 
características, no que se refere às partes envolvidas, valores, forma de realização, instrumentos 
utilizados, ou pela falta de fundamento econômico ou legal, possam configurar a hipótese nele 
prevista. § 2º As comunicações de boa-fé, feitas na forma prevista neste artigo, não acarretarão 
responsabilidade civil ou administrativa. § 3o O Coaf disponibilizará as comunicações recebidas 
com base no inciso II do caput aos respectivos órgãos responsáveis pela regulação ou 
fiscalização das pessoas a que se refere o art. 9o.                   (Redação dada pela Lei nº 12.683, 
de 2012) Art. 11-A.  As transferências internacionais e os saques em espécie deverão ser 
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as regras de cumprimento pelas pessoas físicas e jurídicas, conforme consubstanciado nas 

determinações do art. 9121.   

                                                
 
previamente comunicados à instituição financeira, nos termos, limites, prazos e condições 
fixados pelo Banco Central do Brasil.                    (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012) 

121 Art. 9o  Sujeitam-se às obrigações referidas nos arts. 10 e 11 as pessoas físicas e jurídicas 
que tenham, em caráter permanente ou eventual, como atividade principal ou acessória, 
cumulativamente ou não:                    (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012) I - a captação, 
intermediação e aplicação de recursos financeiros de terceiros, em moeda nacional ou 
estrangeira; II – a compra e venda de moeda estrangeira ou ouro como ativo financeiro ou 
instrumento cambial; III - a custódia, emissão, distribuição, liqüidação, negociação, 
intermediação ou administração de títulos ou valores mobiliários. Parágrafo único. Sujeitam-se 
às mesmas obrigações: I – as bolsas de valores, as bolsas de mercadorias ou futuros e os 
sistemas de negociação do mercado de balcão organizado;                          (Redação dada pela 
Lei nº 12.683, de 2012) II - as seguradoras, as corretoras de seguros e as entidades de 
previdência complementar ou de capitalização; III - as administradoras de cartões de 
credenciamento ou cartões de crédito, bem como as administradoras de consórcios para 
aquisição de bens ou serviços; IV - as administradoras ou empresas que se utilizem de cartão 
ou qualquer outro meio eletrônico, magnético ou equivalente, que permita a transferência de 
fundos; V - as empresas de arrendamento mercantil (leasing) e as de fomento comercial 
(factoring); VI - as sociedades que efetuem distribuição de dinheiro ou quaisquer bens móveis, 
imóveis, mercadorias, serviços, ou, ainda, concedam descontos na sua aquisição, mediante 
sorteio ou método assemelhado; VII - as filiais ou representações de entes estrangeiros que 
exerçam no Brasil qualquer das atividades listadas neste artigo, ainda que de forma eventual; 
VIII - as demais entidades cujo funcionamento dependa de autorização de órgão regulador dos 
mercados financeiro, de câmbio, de capitais e de seguros; IX - as pessoas físicas ou jurídicas, 
nacionais ou estrangeiras, que operem no Brasil como agentes, dirigentes, procuradoras, 
comissionárias ou por qualquer forma representem interesses de ente estrangeiro que exerça 
qualquer das atividades referidas neste artigo; X - as pessoas físicas ou jurídicas que exerçam 
atividades de promoção imobiliária ou compra e venda de imóveis;                       (Redação dada 
pela Lei nº 12.683, de 2012) XI - as pessoas físicas ou jurídicas que comercializem jóias, pedras 
e metais preciosos, objetos de arte e antigüidades. XII - as pessoas físicas ou jurídicas que 
comercializem bens de luxo ou de alto valor, intermedeiem a sua comercialização ou exerçam 
atividades que envolvam grande volume de recursos em espécie;                     (Redação dada 
pela Lei nº 12.683, de 2012) XIII - as juntas comerciais e os registros 
públicos;                     (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012) XIV - as pessoas físicas ou jurídicas 
que prestem, mesmo que eventualmente, serviços de assessoria, consultoria, contadoria, 
auditoria, aconselhamento ou assistência, de qualquer natureza, em 
operações                : (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012) a) de compra e venda de imóveis, 
estabelecimentos comerciais ou industriais ou participações societárias de qualquer 
natureza;                        (Incluída pela Lei nº 12.683, de 2012) b) de gestão de fundos, valores 
mobiliários ou outros ativos;                     (Incluída pela Lei nº 12.683, de 2012) c) de abertura ou 
gestão de contas bancárias, de poupança, investimento ou de valores 
mobiliários;                    (Incluída pela Lei nº 12.683, de 2012) d) de criação, exploração ou 
gestão de sociedades de qualquer natureza, fundações, fundos fiduciários ou estruturas 
análogas;                    (Incluída pela Lei nº 12.683, de 2012) e) financeiras, societárias ou 
imobiliárias; e                       (Incluída pela Lei nº 12.683, de 2012) f) de alienação ou aquisição 
de direitos sobre contratos relacionados a atividades desportivas ou artísticas 
profissionais;                       (Incluída pela Lei nº 12.683, de 2012) XV - pessoas físicas ou 
jurídicas que atuem na promoção, intermediação, comercialização, agenciamento ou negociação 
de direitos de transferência de atletas, artistas ou feiras, exposições ou eventos 
similares; (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012) XVI - as empresas de transporte e guarda de 
valores; (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012) XVII - as pessoas físicas ou jurídicas que 
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A lei 9.613/98 inclui no artigo 12122 os administradores das respectivas Pessoas 

Jurídicas, quando deixarem de observar, detidamente, as regras veiculadas nos artigos 10 

e 11, conforme suscitado anteriormente e discriminados nas notas de rodapé.   

Cumpre ressaltar que a lei 9.613/98 não utilizou a expressão “compliance”, mas as 

questões previstas na norma representam, pormenorizadamente, a utilização do 

compliance, vez que as informações ali petrificadas representam a prevenção dos próprios 

crimes que podem ser perpetrados. 

Outro ponto interessante é que a lei 9.613/98 transfere toda a responsabilidade, que 

seria do Estado, para o âmbito privado. Ou seja, o Estado deixa de agir, deixa de prevenir 

o ilícito para passar para o setor privado a responsabilização de obstar ou prevenir o ilícito 

penal.  

                                                
 
comercializem bens de alto valor de origem rural ou animal ou intermedeiem a sua 
comercialização; e                        (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012) XVIII - as dependências 
no exterior das entidades mencionadas neste artigo, por meio de sua matriz no Brasil, 
relativamente a residentes no País.                    (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012) 

122 Art. 12. Às pessoas referidas no art. 9º, bem como aos administradores das pessoas jurídicas, 
que deixem de cumprir as obrigações previstas nos arts. 10 e 11 serão aplicadas, 
cumulativamente ou não, pelas autoridades competentes, as seguintes sanções: I - advertência; 
II - multa pecuniária variável não superior:                      (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 
2012) a) ao dobro do valor da operação;                    (Incluída pela Lei nº 12.683, de 2012) b) ao 
dobro do lucro real obtido ou que presumivelmente seria obtido pela realização da operação; 
ou                       (Incluída pela Lei nº 12.683, de 2012) c) ao valor de R$ 20.000.000,00 (vinte 
milhões de reais);                      (Incluída pela Lei nº 12.683, de 2012) III - inabilitação temporária, 
pelo prazo de até dez anos, para o exercício do cargo de administrador das pessoas jurídicas 
referidas no art. 9º; IV - cassação ou suspensão da autorização para o exercício de atividade, 
operação ou funcionamento.                      (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012) § 1º A 
pena de advertência será aplicada por irregularidade no cumprimento das instruções referidas 
nos incisos I e II do art. 10. § 2o  A multa será aplicada sempre que as pessoas referidas no art. 
9o, por culpa ou dolo:                     (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012) I – deixarem de 
sanar as irregularidades objeto de advertência, no prazo assinalado pela autoridade competente; 
II - não cumprirem o disposto nos incisos I a IV do art. 10;                      (Redação dada pela Lei 
nº 12.683, de 2012) III - deixarem de atender, no prazo estabelecido, a requisição formulada nos 
termos do inciso V do art. 10;                      (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012) IV - 
descumprirem a vedação ou deixarem de fazer a comunicação a que se refere o art. 11. § 3º A 
inabilitação temporária será aplicada quando forem verificadas infrações graves quanto ao 
cumprimento das obrigações constantes desta Lei ou quando ocorrer reincidência específica, 
devidamente caracterizada em transgressões anteriormente punidas com multa. § 4º A cassação 
da autorização será aplicada nos casos de reincidência específica de infrações anteriormente 
punidas com a pena prevista no inciso III do caput deste artigo. 
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A grande visão dentro do compliance é que a empresa e, ademais, o indivíduo (seja o 

administrador, o gerente, o chefe ou qualquer outra expressão técnica ou atécnica dentro 

do organograma organizacional) fomentem, dentro de si, a conduta, sobretudo ética de 

agir corretamente, agir com ética , estar em compliance, com o objetivo total de agir em 

conformidade com as regras estatais. 

 Nesta vertente, o instituto compliance eclodiu nos anos noventa, mas, tão somente, 

nos últimos anos passou a ser campo de estudos e estratégias jurídicos. O referido instituto 

só passa a ter bastante relevância jurídico-penal com a lei 9.613/98 e a Resolução n. 

2.554/98 do Conselho Monetário Nacional123.  

Ponto interessante a ser comentado dentro desta parte conceitual é a divisão do campo 

de aplicação, qual seja, subjetivo e objetivo. O campo de aplicação subjetivo tem a ver 

com os regulamentos internos de cada organização, o desenvolvimento e implementação 

de boas práticas no interior e fora das empresas e a criação de mecanismos que sejam 

coerentes com a legislação em vigor. 

Já em relação ao campo objetivo, a empresa deve estar em conformidade com todo o 

aparato legal concernente à atividade empresarial. Então, por exemplo, se a empresa 

pertencer ao ramo alimentício, deverá estar de acordo com todas as normas concernentes 

ao referido setor. Se a empresa corresponder ao setor financeiro, deverá estar atenta a 

todas as leis que regulamentem o setor financeiro. Da mesma forma que, se a empresa 

pertencer ao setor de telecomunicações, deverá resguardar-se com todo o aparato legal 

atinente ao campo de aplicação respectivo. E assim, por diante, em qualquer área de 

atuação. 

Muito mais que a área objetiva, a área subjetiva possui um alcance ético-legal 

exorbitante, tendo em vista a responsabilidade singular da empresa e dos seus diversos 

colaboradores, seja da área do compliance, seja de qualquer outra área, pois a organização 

deve estar comprometida eticamente com a implementação do programa. Não basta 

somente que o departamento de compliance esteja comprometido, mas toda a 

organização, sobretudo, o alto escalão. 

Assim, diante de tudo que fora visto, o compliance tem sido visto, institucional e 

corporativamente, como o conjunto de disciplinas desenvolvidas na instituição para que 

                                                
 
123 SAAVEDRA, G. A. “Reflexões iniciais sobre o criminal compliance”. In: Boletim IBCCRIM. São 
Paulo: IBCCRIM, ano 18, n. 218, pp. 11-12, jan., 2011; 
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haja, verdadeiramente, o cumprimento de normas legais e internas, políticas e 

determinações para suas atividades, assim como, ferramenta que obste e auxilie na 

percepção e detecção de quaisquer irregularidades que tragam algum risco para a 

atividade. 

Com efeito, poder-se-ia dizer que os programas de compliance trazem resultados 

absolutamente maravilhosos para o dia a dia das organizações, havendo, de fato, um 

comprometimento a partir de todo o corpo de colaboradores, conforme já citado alhures. 

Os programas permitem que a atuação das organizações esteja de acordo com os 

padrões de conduta condizentes com as melhores práticas do mercado. Auxiliam na 

inibição de fraudes, asseguram o adimplemento de normas internas, verificam e 

estabelecem controles com o intuito de impedir a corrupção, incentiva a ética nos 

negócios e, consequentemente, reúne as estratégias necessárias para o cumprimento das 

leis, impedindo a ocorrência de danos aos Stakeholders124. 

 Outro fator crucial na implementação dos programas de compliance é a comunicação. 

Sem ela é inviável que haja a disseminação dos projetos, dos objetivos e do código de 

ética da organização, seja pública ou privada. 

 A comunicação é um procedimento que deve ser praticado com a máxima frequência, 

tanto para os empregados, quanto para o conselho de Administração da empresa e da 

própria presidência125. Conforme suscitado em linhas anteriores, toda a organização 

precisa estar envolvida em compliance, caso contrário, o programa estará fadado ao 

fracasso, pois o comprometimento deve ser de todos.    

Assim, a ação de comunicar traz uma série de pontos positivos para alavancar o 

sucesso da organização. A ação de comunicar faz com que o código de ética seja 

desenvolvido, divulga a importância da proliferação do compliance dentro de toda a 

instituição, auxilia no conhecimento dos regulamentos internos pertencentes ao nicho da 

empresa e às leis que englobam todo o segmento e na prevenção, obviamente, de 

                                                
 
124 O termo stakeholders é oriundo da língua inglesa e tem o significado de “grupo de interesse”, 
ou seja, grupo de pessoas que possui um interesse nos resultados de uma determinada empresa 
ou organização. Os Stakeholders atuam no sentido de buscarem o melhor resultado, do ponto 
de vista positivo, da instituição. O lucro é absolutamente o mais aspirado no quesito institucional.   
125 NEGRÃO, C. L.; PONTELO, J. F. Compliance, controles internos e riscos: a importância da 
área de gestão de pessoas. Brasília: Editora Senac, 2014, p. 84.  
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quaisquer condutas que possam atrapalhar o correto andamento e propósito da pessoa 

jurídica. 

Cumpre ainda salientar que o compliance é desenvolvido, trabalhado e gerenciado 

pelos denominados compliance officers126, ou seja, profissionais altamente gabaritados 

que são incumbidos de perfazer análise dos riscos e, além disso, descobrir formas e 

estratégias de controlar os riscos no interior da respectiva organização com o intuito de 

prevenir e mitigar os riscos da responsabilidade legal.  

O compliance é uma ferramenta diametralmente positiva para toda e qualquer 

organização. E a legislação brasileira já provou isso desenvolvendo-a dentro da lei 

9.613/98 (lei de lavagem de capitais), conforme vislumbrado anteriormente. 

Com efeito, o legislador brasileiro não se acomodou e avançou no sentido de 

aperfeiçoar e corroborar o instituto compliance além da lei de lavagem de capitais. Por 

isso, entendeu o legislador que o referido instituto deve ser trabalhado de forma mais 

abrangente, como, por exemplo, alcançar e enfrentar a corrupção como um todo. 

Assim, resolveu-se tratar o compliance dentro da lei anticorrupção e, outrossim, da 

lei que versa sobre a responsabilidade das estatais, ou seja, um enorme avanço no 

amadurecimento do tema dentro da sociedade brasileira. 

À guisa de entendimento, a próxima seção tratará exatamente sobre isso, as normas 

de compliance e a sua aplicabilidade dentro das leis anticorrupção e responsabilidade das 

estatais. Nesta seção será verificado a aplicabilidade do instituto em questão e suas 

características.      

 

3.1.1 As normas de Compliance no Brasil e as leis 12846/2013 

(Anticorrupção) e 13303/16 (responsabilidade das estatais): 

verificação sobre a sua aplicabilidade prática 

 

       Nesta seção, a presente pesquisa buscará uma análise mais técnica e dogmática das 

leis 12.846/13 e 13.303/16, as quais versam, respectivamente, sobre anticorrupção e 

responsabilidade das estatais, conforme proferido no último parágrafo da última seção. 

                                                
 
126 Por mais que o texto já explicite o que seria o compliance officer, ou seja, os profissionais 
especialistas em compliance que procuram perfazer a gestão da referida ferramenta, o próximo 
capítulo desta investigação pormenorizará, de fato, a sua atividade e as consequentes 
responsabilidades trazidas por tal profissão. 
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      Nesta máxima, serão abordados os padrões estabelecidos pelo legislador em cada 

diploma legal e, sobretudo, a atuação do compliance em cada uma delas, ou seja, qual a 

forma de utilização e como fora arquitetada dogmaticamente falando. 

      Esta investida é importante, pois ataca, definitivamente, o que o legislador pensara 

em termos de compliance tanto na temática da corrupção quanto na vertente da 

responsabilidade das estatais. Mas é claro que toda a visão será realizada de maneira 

pragmática, ou seja, tão somente com um alcance legal. 

       Inicialmente, tem-se por oportuno atacar a lei 12.846/13, qual seja, a lei que versa 

sobre questões relacionadas à anticorrupção. É interessante que, como dito alhures, se 

faça uma elucidação de cunho objetivo, ou seja, dos principais pontos. 

        Neste sentido, a lei n. 12.846/13127 teve a sua promulgação em primeiro de agosto 

de 2013 e como principal objetivo, trazer subterfúgios e estratagemas para o combate 

sólido e eficaz à corrupção e, também, desenvolve mecanismos referentes à prevenção. 

        A referida lei vem colmatar lacunas deixadas pela legislação no trato do tema 

“corrupção”. Inobstante já existir um conjunto amplíssimo de leis no ordenamento 

jurídico, não havia um instrumento incisivo no trato do combate à corrupção, sobretudo, 

nos que diz respeito às pessoas jurídicas inseridas no contexto brasileiro. 

 Por isso, a importância de se ter um diploma legal específico corroborando temas 

tão importantes como os já ditos nesta seção. Isso só demonstra que o Brasil inicia um 

processo de comprometimento no combate à corrupção que tanto maltrata e denigre a 

imagem da Democracia e impede o crescimento do país em todos os aspectos. 

 A corrupção destrói uma nação e, deste modo, deve ser combatida ferozmente e 

com inteligência. A promulgação de uma lei que ataque frontalmente tal temática, 

demonstra o cuidado e perseverança no combate aos atos praticados na seara privada e 

pública128.  

                                                
 
127 A lei 12.846/13 tratada responsabilização administrativa e civil concernente às pessoas 
jurídicas pela prática de ações contra a Administração Pública, nacional ou estrangeira e traz, 
ademais, outros pontos importantes no que tange ao tema da corrupção.  
128 Recentemente, episódios como a “lava-jato” têm demonstrado a especialista e leigos que a 
corrupção tem caminhado e contaminado todos os setores da sociedade, seja o público ou o 
privado. E o pior é quando envolve o público e o privado nos mesmos cases com o intuito e 
objetivo de destruição de um projeto de nação com o Brasil. A “lava-jato” demonstrara 
exatamente tal propósito nefasto de extermínio de uma Democracia.  
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 Por isso, a relevância e importância que a lei anticorrupção possui. O legislador 

teve a preocupação de trazer ao mundo fenomênico um diploma quem pudesse preencher 

o buraco deixado em outros diplomas legais. 

 Por mais que a lei n. 9. 613/98 chamasse a atenção de todos no combate à lavagem 

de capitais e tenha trazido fundamentos e arrazoados no que tange ao compliance, 

conforme demonstrado anteriormente, não havia particularizado o tema “corrupção”.   

 Nesta senda, a lei anticorrupção cumpre um compromisso internacional que o 

Estado brasileiro assumiu de combater todos os fatores concernentes à corrupção. É 

cediço que, acordos internacionais129, têm sido propagados para combater o avanço deste 

mal que tem se alojado em todas as camadas da sociedade. 

                                                
 
129 Por exemplo, a convenção interamericana contra a corrupção de 29 de março de 1996, 
realizada em Caracas, capital da Venezuela, contou com a presença e a assinatura dos 
membros da Organização dos Estados Americanos (OEA), ratificado pelo governo 
brasileiro através do Decreto presidencial n. 4.410, em 07 de outubro de 2002. Outro 
exemplo de cooperação internacional foi a Convenção da Nações Unidas contra a 
Corrupção, realizada em 31 de outubro de 2006, a qual também aduz em seus artigos 49 
e 50, determinações concernentes aos esforços a serem desenvolvidos no combate contra 
à corrupção no contexto internacional, traçando regras para a criação de mecanismos de 
combate à corrupção, troca de informações, e estímulo à assistência mútua e gratuita de 
informações. Neste sentido, seguem os respectivos artigos:  “Art. 49. Os Estados Partes 
considerarão a possibilidade de celebrar acordos ou tratados bilaterais ou multilaterais em 
virtude dos quais, em relação com questões que são objeto de investigações, processos 
ou ações penais em um ou mais Estados, as autoridades competentes possam estabelecer 
órgãos mistos de investigação. Na falta de tais acordos ou tratados, as investigações 
conjuntas poderão levar-se a cabo mediante acordos acertados caso a caso. Os Estados 
Partes interessados velarão para que a soberania do Estado Parte em cujo território se 
efetua a investigação seja plenamente respeitada”; “Art. 50. 1. A fim de combater 
eficazmente a corrupção, cada Estado Parte, na medida em que lhe permitam os princípios 
fundamentais de seu ordenamento jurídico interno e conforme às condições prescritas por 
sua legislação interna, adotará as medidas que sejam necessárias, dentro de suas 
possibilidades, para prever o adequado recurso, por suas autoridades competentes em seu 
território, à entrega vigiada e, quando considerar apropriado, a outras técnicas especiais 
de investigação como a vigilância eletrônica ou de outras índoles e as operações secretas, 
assim como para permitir a admissibilidade das provas derivadas dessas técnicas em seus 
tribunais. 2. Para efeitos de investigação dos delitos compreendidos na presente 
Convenção, se recomenda aos Estados Partes que celebrem, quando proceder, acordos ou 
tratados bilaterais ou multilaterais apropriados para utilizar essas técnicas especiais de 
investigação no contexto da cooperação no plano internacional. Esses acordos ou tratados 
se apoiarão e executarão respeitando plenamente o princípio da igualdade soberana dos 
Estados e, ao pô-los em prática, cumprir-se-ão estritamente as condições neles contidas. 
3. Não existindo os acordos ou tratados mencionados no parágrafo 2 do presente Artigo, 
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 Por oportuno, vale recordar que a lei anticorrupção, se bem efetivada, pode trazer 

transparência e gerar confiança para investidores estrangeiros no tocante ao Brasil, tendo 

em vista seguir padrões veiculados nos Estados Unidos da América consubstanciados no 

FCPA130 e, também, no Reino Unido no bojo do UK Bribery Act131. 

 É clarividente que medidas bem alicerçadas contra a corrupção em um 

determinado país, trazem, consequentemente, grandes investimentos, pois a empresa 

interessada em investir, sente-se mais segura e confiante para consignar parte do seu 

dinheiro e auferir lucros, sabendo que não será surpreendida negativamente no decorrer 

do percurso e trabalhos132. 

                                                
 
toda decisão de recorrer a essas técnicas especiais de investigação no plano internacional 
se adotará sobre cada caso particular e poderá, quando seja necessário, ter em conta os 
tratados financeiros e os entendimentos relativos ao exercício de jurisdição pelos Estados 
Partes interessados. 4. Toda decisão de recorrer à entrega vigiada no plano internacional 
poderá, com o consentimento dos Estados Partes interessados, incluir a aplicação de 
métodos tais como interceptar bens e fundos, autorizá-los a prosseguir intactos ou retirá-
los ou substituí-los total ou parcialmente.”  
130 A sigla FCPA significa Foreign Corrupt Act, lei Americana Anti-corrupção promulgada pelo 
Congresso americano no ano de 1977 com a função de criar sanções cíveis, administrativas e 
penais no combate à corrupção comercial internacional. A Foreign Corrupt Act destina-se a 
pessoas e empresas americanas que, desenvolvendo alguma atividade comercial internacional, 
usam a corrupção no poder público estrangeiro para lograr ou identificarem informações 
relevantes para as transações naquele país. Assim, através desta lei, criou-se um arcabouço 
amplo e estratégico de combate à corrupção em atividades comerciais internacionais. 
131 O UK Bribery Act foi assinado em 8 de abril de 2010 e teve sua real atividade a partir do dia 
1 de julho de 2011. É considerada uma das legislações mais drásticas do mundo em relação ao 
tema concernente ao combate à corrupção nas empresas. Para se ter uma ideia, nos aspectos 
que são semelhantes com a FCPA, seu rigor, literalmente, ultrapassa as questões. Possui um 
alcance transnacional quando diz respeito às pessoas coletivas, as quais possuem sede no 
Reino Unido (Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte), mas, outrossim, àquelas 
que praticam negócios com as pessoas coletivas sediadas no próprio Reino Unido. O UK Bribery 
Act cria quatro crimes, quais sejam: corrupção ativa de sujeitos públicos ou privados; corrupção 
passiva de sujeitos públicos ou privados; corrupção de agentes públicos estrangeiros; falha das 
empresas na prevenção da corrupção. A principal inovação introduzida pelo UK Bribery Act foi 
exatamente o crime da seção 7, qual seja, falha dads empresas na prevenção da corrupção. Se 
analisado detidamente, perceber-se-á que vale muito mais apena prevenir do que reprimir. Os 
benefícios são muito maiores e melhores para a empresa que possuir relevantes cultura e 
consciência. Sem embargos, o Ministério da Justiça Britânico publicou no mês de março de 
2011orientações. Neste sentido, regras gerais norteadoras podem ser resumidas em 6 (seis) 
princípio: Procedimentos proporcionais, compromisso de hierarquia superior, avaliação de risco, 
Due diligence, comunicação e monitoração e avaliação.  
132 Mais uma vez, vale lembrar o escândalo envolvendo polítucos, empresários, servidores 
públicos, empresas e todo um Governo. Com efeito, os rotineiros escândalos de corrupção 
envolvendo, mormente, o Governo brasileiro, impediu o avanço de investimento e estrangeiros 
e aumentou demasiadamente o grau de desconfiança e segurança no Brasil. Sem contar que a 
nota de risco para investimentos na República Federativa do Brasil fora rebaixada gerando, desta 
feita, uma insatisfação exacerbada e uma desconfiança exagerada. Sem contar a fata de 
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 Seguindo na elucidação da lei anticorrupção, seu objetivo principal é o combate à 

fraude e à corrupção que responde ao Princípio do pacto Global das Nações Unidas, o 

qual estabelece que as empresas devem, verdadeiramente, combater a corrupção em todas 

as suas formas e aparições.  

 A lei anticorrupção versa e dispõe a respeito da responsabilização objetiva 

administrativa e civil correspondente às pessoas jurídicas em relação às condutas que 

versem contra a Administração Pública, nacional e estrangeiras e, conforme o próprio 

diploma legal transmite, dá outras providências importantes.  

 Outro ponto importante a comentar é que a lei 12846/13 tem aplicação direcionada 

às sociedades empresárias e sociedade simples, fundações, associações ou sociedades 

estrangeiras que tenham sede, filial ou representação em todo o território brasileiro e 

pessoas naturais como, por exemplo, dirigentes, administradores e qualquer pessoa 

autora, coautora ou partícipe do ato contrário à lei. 

 O art. 5133 da lei anticorrupção traz um rol de atos contrários e lesivos em face da 

Administração pública nacional ou estrangeira. Assim, o legislador demonstra quais os 

tipos de atos lesivos podem ser caracterizados para efeito de combate à corrupção. 

                                                
 
motivação dos grandes grupos internacionais em investir no Brasil. Claro, com todo o 
crescimento desenfreado em relação à corrupção, sem qualquer combate efetivo, nào como 
haver, verdadeiramente, investimento. Outro ponto foi a falta de credibilidade em relação aos 
outros países no tocante aos acordos internacionais. Como acordar com um país em que o 
Governo é totalmente corrupto e afeto a ilicitudes? Por isso que combater à corrupção traz, de 
fato, segurança para os investidores e investimentos. 
133Art. 5º Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, para 
os fins desta Lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no 
parágrafo único do art. 1º, que atentem contra o patrimônio público nacional ou 
estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos 
internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos: I - prometer, oferecer ou dar, direta 
ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou terceira pessoa a ele 
relacionada; II - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo 
subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei; III - comprovadamente, 
utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais 
interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados; IV - no tocante a 
licitações e contratos: a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer 
outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público; b) impedir, 
perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público; c) 
afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de 
qualquer tipo; d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; e) criar, de modo 
fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar 
contrato administrativo; f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, 
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 Ponto sensível a ser vislumbrado é quanto ao grau de responsabilização que estão 

sujeitas a organização. Neste sentido, tem-se a responsabilidade administrativa134 

concernente às pessoas jurídicas responsáveis, obviamente, pelos atos lesivos; a 

responsabilidade civil concernente à reparação de danos e a responsabilidade criminal, 

aplicadas a penalização em relação à pessoa ou no patrimônio do infrator do que na esfera 

jurídica do ofendido. 

                                                
 
de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, 
sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos 
instrumentos contratuais; ou g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro 
dos contratos celebrados com a administração pública; V - dificultar atividade de 
investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua 
atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do 
sistema financeiro nacional. § 1º Considera-se administração pública estrangeira os 
órgãos e entidades estatais ou representações diplomáticas de país estrangeiro, de 
qualquer nível ou esfera de governo, bem como as pessoas jurídicas controladas, direta 
ou indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro. § 2º Para os efeitos desta Lei, 
equiparam-se à administração pública estrangeira as organizações públicas internacionais. § 3º 
Considera-se agente público estrangeiro, para os fins desta Lei, quem, ainda que 
transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública em órgãos, 
entidades estatais ou em representações diplomáticas de país estrangeiro, assim como em 
pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro ou 
em organizações públicas internacionais. 
134 Art. 6º Na esfera administrativa, serão aplicadas às pessoas jurídicas consideradas 
responsáveis pelos atos lesivos previstos nesta Lei as seguintes sanções: I - multa, no 
valor de 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) do faturamento bruto do 
último exercício anterior ao da instauração do processo administrativo, excluídos os 
tributos, a qual nunca será inferior à vantagem auferida, quando for possível sua 
estimação; e II - publicação extraordinária da decisão condenatória. § 1º As sanções serão 
aplicadas fundamentadamente, isolada ou cumulativamente, de acordo com as 
peculiaridades do caso concreto e com a gravidade e natureza das infrações. § 2º A 
aplicação das sanções previstas neste artigo será precedida da manifestação jurídica 
elaborada pela Advocacia Pública ou pelo órgão de assistência jurídica, ou equivalente, 
do ente público. § 3º A aplicação das sanções previstas neste artigo não exclui, em 
qualquer hipótese, a obrigação da reparação integral do dano causado. § 4º Na hipótese 
do inciso I do caput, caso não seja possível utilizar o critério do valor do faturamento 
bruto da pessoa jurídica, a multa será de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a R$ 60.000.000,00 
(sessenta milhões de reais). § 5º A publicação extraordinária da decisão condenatória 
ocorrerá na forma de extrato de sentença, a expensas da pessoa jurídica, em meios de 
comunicação de grande circulação na área da prática da infração e de atuação da pessoa 
jurídica ou, na sua falta, em publicação de circulação nacional, bem como por meio de 
afixação de edital, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias, no próprio estabelecimento ou 
no local de exercício da atividade, de modo visível ao público, e no sítio eletrônico na 
rede mundial de computadores. 
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 A lei traz, ainda, a ideia de responsabilização judicial e explicita quais são as 

sanções judiciais135 e ensina que no âmbito administrativo, a responsabilidade da pessoa 

jurídica não afasta a possibilidade de responsabilização na esfera judicial136.  

 O instituto do acordo de leniência pode ser vislumbrado na lei anticorrupção, ou 

seja, a Administração Pública pode celebrar o respectivo acordo com as pessoas jurídicas 

responsáveis pela realização dos atos ilícitos, desde que as organizações se manifestem 

em colaborar efetiva e espontaneamente com cada passo da investigação da infrações e 

de todo o processo administrativo, por intermédio de delações e, ademais, da admissão 

dos ilícitos137. 

                                                
 
135 Art. 19. Em razão da prática de atos previstos no art. 5º desta Lei, a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios, por meio das respectivas Advocacias Públicas ou 
órgãos de representação judicial, ou equivalentes, e o Ministério Público, poderão ajuizar 
ação com vistas à aplicação das seguintes sanções às pessoas jurídicas infratoras: I - 
perdimento dos bens, direitos ou valores que representem vantagem ou proveito direta ou 
indiretamente obtidos da infração, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-
fé; II - suspensão ou interdição parcial de suas atividades; III - dissolução compulsória da 
pessoa jurídica; IV - proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou 
empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou 
controladas pelo poder público, pelo prazo mínimo de 1 (um) e máximo de 5 (cinco) anos. 
§ 1º A dissolução compulsória da pessoa jurídica será determinada quando comprovado: 
I - ter sido a personalidade jurídica utilizada de forma habitual para facilitar ou promover 
a prática de atos ilícitos; ou II - ter sido constituída para ocultar ou dissimular interesses 
ilícitos ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados. § 2º (VETADO). § 3º As 
sanções poderão ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa. § 4º O Ministério Público 
ou a Advocacia Pública ou órgão de representação judicial, ou equivalente, do ente 
público poderá requerer a indisponibilidade de bens, direitos ou valores necessários à 
garantia do pagamento da multa ou da reparação integral do dano causado, conforme 
previsto no art. 7º, ressalvado o direito do terceiro de boa-fé. 
136 Art. 18. Na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa jurídica não afasta a 
possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial. 
137 Art. 16. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública poderá celebrar 
acordo de leniência com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos previstos 
nesta Lei que colaborem efetivamente com as investigações e o processo administrativo, 
sendo que dessa colaboração resulte: I - a identificação dos demais envolvidos na 
infração, quando couber; e II - a obtenção célere de informações e documentos que 
comprovem o ilícito sob apuração. § 1º O acordo de que trata o caput somente poderá ser 
celebrado se preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: I - a pessoa jurídica 
seja a primeira a se manifestar sobre seu interesse em cooperar para a apuração do ato 
ilícito; II - a pessoa jurídica cesse completamente seu envolvimento na infração 
investigada a partir da data de propositura do acordo; III - a pessoa jurídica admita sua 
participação no ilícito e coopere plena e permanentemente com as investigações e o 
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 Outro fator bastante interessante no tocante à lei anticorrupção é o previsto no art. 

7138 do referido diploma legal. Ou seja, o referido artigo aduz no inciso VIII, em outras 

palavras, que, conhecer e aplicar mecanismos de compliance e controles internos, por 

exemplo, serão sopesados quando da aplicação da sanção. 

 Mais um motivo para perceber a importância de se desenvolver programas de 

combate à corrupção como o compliance. As instituições modernas e preocupadas com 

um futuro e que estejam antenadas com a Globalização, sabem da importância que é 

manter programas desta magnitude. 

                                                
 
processo administrativo, comparecendo, sob suas expensas, sempre que solicitada, a 
todos os atos processuais, até seu encerramento. § 2º A celebração do acordo de leniência 
isentará a pessoa jurídica das sanções previstas no inciso II do art. 6º e no inciso IV do 
art. 19 e reduzirá em até 2/3 (dois terços) o valor da multa aplicável. § 3º O acordo de 
leniência não exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano 
causado. § 4º O acordo de leniência estipulará as condições necessárias para assegurar a 
efetividade da colaboração e o resultado útil do processo. § 5º Os efeitos do acordo de 
leniência serão estendidos às pessoas jurídicas que integram o mesmo grupo econômico, 
de fato e de direito, desde que firmem o acordo em conjunto, respeitadas as condições 
nele estabelecidas. § 6º A proposta de acordo de leniência somente se tornará pública 
após a efetivação do respectivo acordo, salvo no interesse das investigações e do processo 
administrativo. § 7º Não importará em reconhecimento da prática do ato ilícito 
investigado a proposta de acordo de leniência rejeitada. § 8º Em caso de descumprimento 
do acordo de leniência, a pessoa jurídica ficará impedida de celebrar novo acordo pelo 
prazo de 3 (três) anos contados do conhecimento pela administração pública do referido 
descumprimento. § 9º A celebração do acordo de leniência interrompe o prazo 
prescricional dos atos ilícitos previstos nesta Lei. § 10. A Controladoria-Geral da União 
- CGU é o órgão competente para celebrar os acordos de leniência no âmbito do Poder 
Executivo federal, bem como no caso de atos lesivos praticados contra a administração 
pública estrangeira. Art. 17. A administração pública poderá também celebrar acordo de 
leniência com a pessoa jurídica responsável pela prática de ilícitos previstos na Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, com vistas à isenção ou atenuação das sanções 
administrativas estabelecidas em seus arts. 86 a 88. 
138 Art. 7º Serão levados em consideração na aplicação das sanções: I - a gravidade da 
infração; II - a vantagem auferida ou pretendida pelo infrator; III - a consumação ou não 
da infração; IV - o grau de lesão ou perigo de lesão; V - o efeito negativo produzido pela 
infração; VI - a situação econômica do infrator; VII - a cooperação da pessoa jurídica 
para a apuração das infrações; VIII - a existência de mecanismos e procedimentos 
internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação 
efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica; IX - o valor dos 
contratos mantidos pela pessoa jurídica com o órgão ou entidade pública lesados; e X - 
(VETADO). Parágrafo único. Os parâmetros de avaliação de mecanismos e 
procedimentos previstos no inciso VIII do caput serão estabelecidos em regulamento do 
Poder Executivo federal. 
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  Sem contar que o próprio legislador deixou claro isso, conforme comentado 

acima, na lei 12846/13. Assim, é imprescindível a manutenção e reflexão de mecanismos, 

ferramentas e reflexões no tocante ao combate à corrupção. 

 Por fim, em relação à lei anticorrupção, existem algumas ações preventivas que 

as organizações e empresários podem promover para uma adequação à lei anticorrupção. 

Por exemplo, viabilizar uma área de compliance dentro da organização, estabelecer 

estratagemas para infirmar desvios de condutas, fomentar e especializar os controles 

internos, implementar e disseminar o código de conduta Ética para todos os 

colaboradores, desenvolver o processo de due diligence139 para terceiros em operações 

societárias, viabilizar canais de denúncias, proporcionar programa de integridade 

corporativa através de treinamentos e conscientização periódica a respeito do programa e 

análises e avaliações acerca de punições para os específicos colaboradores que 

inobservarem as normas internas. 

 Vencidos os apontamentos concernentes à lei anticorrupção, faz-se mister iniciar 

a análise, também pragmática, da lei 13.303/16, lei que versa sobre a responsabilidade 

das estatais e que rompeu e, consequentemente, fez com que se avançasse no que diz 

respeito aos temas referentes ao compliance, governança corporativa e transparência. 

 Neste sentido, a lei 13.303/16 fora promulgada em 30 de junho de 2016 e dispõe 

sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e, 

outrossim, de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios.  

 Basicamente, a lei de responsabilidade das estatais veicula diretrizes jurídicas 

mais bem definidas e precisas para o funcionamento das empresas estatais e, 

especialmente, traz regras relacionadas à governança corporativa140, compliance e 

transparência. 

 O art. 6141 da lei 13.303/16 traz diretrizes que devem ser salvaguardadas pelo 
Estatuto. Neste diapasão, caberá ao Estatuto observar ditames como Governança 
                                                
 
139 Pragmaticamente falando, o due diligence seria o conjunto de atos investigativos prévios com 
o objetivo de conhecer a real situação não aparente de uma cooperação para que todos os riscos 
aparentes e não aparentes atrelados vinculados à operação sejam, devidamente, avaliados e 
bem consolidados.  
140 Para lembrar, o tema concernente à governança corporativa será enfrentado na seção 
posterior. Por isso, não serão observados detalhadamente suas peculiaridades.  
141 Art. 6o O estatuto da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias 
deverá observar regras de governança corporativa, de transparência e de estruturas, práticas de 
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Corporativa, transparência, práticas de gestão de risco e controle interno e a composição 
da administração e proteção dos acionistas. É bastante interessante perceber que a lei de 

                                                
 
gestão de riscos e de controle interno, composição da administração e, havendo acionistas, 
mecanismos para sua proteção, todos constantes desta Lei.  
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responsabilidade das estatais traz regras concernentes à transparência142, à governança 
corporativa e às bases e práticas de gestão de risco e controles internos143. 
                                                
 
142 Art. 8o  As empresas públicas e as sociedades de economia mista deverão observar, no 
mínimo, os seguintes requisitos de transparência:  I - elaboração de carta anual, subscrita 
pelos membros do Conselho de Administração, com a explicitação dos compromissos de 
consecução de objetivos de políticas públicas pela empresa pública, pela sociedade de 
economia mista e por suas subsidiárias, em atendimento ao interesse coletivo ou ao 
imperativo de segurança nacional que justificou a autorização para suas respectivas 
criações, com definição clara dos recursos a serem empregados para esse fim, bem como 
dos impactos econômico-financeiros da consecução desses objetivos, mensuráveis por 
meio de indicadores objetivos;  II - adequação de seu estatuto social à autorização 
legislativa de sua criação;  III - divulgação tempestiva e atualizada de informações 
relevantes, em especial as relativas a atividades desenvolvidas, estrutura de controle, 
fatores de risco, dados econômico-financeiros, comentários dos administradores sobre o 
desempenho, políticas e práticas de governança corporativa e descrição da composição e 
da remuneração da administração; IV - elaboração e divulgação de política de divulgação 
de informações, em conformidade com a legislação em vigor e com as melhores 
práticas;  V - elaboração de política de distribuição de dividendos, à luz do interesse 
público que justificou a criação da empresa pública ou da sociedade de economia 
mista;  VI - divulgação, em nota explicativa às demonstrações financeiras, dos dados 
operacionais e financeiros das atividades relacionadas à consecução dos fins de interesse 
coletivo ou de segurança nacional;  VII - elaboração e divulgação da política de 
transações com partes relacionadas, em conformidade com os requisitos de 
competitividade, conformidade, transparência, equidade e comutatividade, que deverá ser 
revista, no mínimo, anualmente e aprovada pelo Conselho de Administração;  VIII - 
ampla divulgação, ao público em geral, de carta anual de governança corporativa, que 
consolide em um único documento escrito, em linguagem clara e direta, as informações 
de que trata o inciso III;  IX - divulgação anual de relatório integrado ou de 
sustentabilidade.  § 1o O interesse público da empresa pública e da sociedade de economia 
mista, respeitadas as razões que motivaram a autorização legislativa, manifesta-se por 
meio do alinhamento entre seus objetivos e aqueles de políticas públicas, na forma 
explicitada na carta anual a que se refere o inciso I do caput.  § 2o  Quaisquer obrigações 
e responsabilidades que a empresa pública e a sociedade de economia mista que explorem 
atividade econômica assumam em condições distintas às de qualquer outra empresa do 
setor privado em que atuam deverão:  I - estar claramente definidas em lei ou 
regulamento, bem como previstas em contrato, convênio ou ajuste celebrado com o ente 
público competente para estabelecê-las, observada a ampla publicidade desses 
instrumentos;  II - ter seu custo e suas receitas discriminados e divulgados de forma 
transparente, inclusive no plano contábil.  § 3o Além das obrigações contidas neste artigo, 
as sociedades de economia mista com registro na Comissão de Valores Mobiliários 
sujeitam-se ao regime informacional estabelecido por essa autarquia e devem divulgar as 
informações previstas neste artigo na forma fixada em suas normas.  § 4o Os documentos 
resultantes do cumprimento dos requisitos de transparência constantes dos incisos I a IX 
do caput deverão ser publicamente divulgados na internet de forma permanente e 
cumulativa.  
143 Art. 9 e seguintes da lei 13.303/16 
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 Ponto relevante a ser vislumbrado, ademais, são as regras e o arcabouço de gestão 

de risco e os controles internos. Preliminarmente, o controle interno seria exatamente o 

compliance. Em outras palavras, o que o legislador quis fazer foi isso, ou seja, demonstrar 

que as regras de controle interno são os mecanismos de compliance. 

 O art. 9144 deixa claríssimo quando assevera que deverá haver, minimamente, um 

conteúdo a ser observado no que diz respeito ao controle interno e à gestão de risco, isto 

é, pontos sensíveis a serem abordados na implementação do compliance.  

 Com efeito, ações devem ser observadas para a implementação de controles 

internos (compliance). A primeira ação relaciona-se com a atuação dos administradores 

                                                
 
144 Art. 9o  A empresa pública e a sociedade de economia mista adotarão regras de 
estruturas e práticas de gestão de riscos e controle interno que abranjam: I - ação dos 
administradores e empregados, por meio da implementação cotidiana de práticas de 
controle interno; II - área responsável pela verificação de cumprimento de obrigações e 
de gestão de riscos;  
III - auditoria interna e Comitê de Auditoria Estatutário. § 1o  Deverá ser elaborado e 
divulgado Código de Conduta e Integridade, que disponha sobre: I - princípios, valores e 
missão da empresa pública e da sociedade de economia mista, bem como orientações 
sobre a prevenção de conflito de interesses e vedação de atos de corrupção e fraude; II - 
instâncias internas responsáveis pela atualização e aplicação do Código de Conduta e 
Integridade; III - canal de denúncias que possibilite o recebimento de denúncias internas 
e externas relativas ao descumprimento do Código de Conduta e Integridade e das demais 
normas internas de ética e obrigacionais; IV - mecanismos de proteção que impeçam 
qualquer espécie de retaliação a pessoa que utilize o canal de denúncias; V - sanções 
aplicáveis em caso de violação às regras do Código de Conduta e Integridade; VI - 
previsão de treinamento periódico, no mínimo anual, sobre Código de Conduta e 
Integridade, a empregados e administradores, e sobre a política de gestão de riscos, a 
administradores. § 2o  A área responsável pela verificação de cumprimento de obrigações 
e de gestão de riscos deverá ser vinculada ao diretor-presidente e liderada por diretor 
estatutário, devendo o estatuto social prever as atribuições da área, bem como estabelecer 
mecanismos que assegurem atuação independente. § 3o  A auditoria interna deverá: I - ser 
vinculada ao Conselho de Administração, diretamente ou por meio do Comitê de 
Auditoria Estatutário; II - ser responsável por aferir a adequação do controle interno, a 
efetividade do gerenciamento dos riscos e dos processos de governança e a confiabilidade 
do processo de coleta, mensuração, classificação, acumulação, registro e divulgação de 
eventos e transações, visando ao preparo de demonstrações financeiras. § 4o  O estatuto 
social deverá prever, ainda, a possibilidade de que a área de compliance se reporte 
diretamente ao Conselho de Administração em situações em que se suspeite do 
envolvimento do diretor-presidente em irregularidades ou quando este se furtar à 
obrigação de adotar medidas necessárias em relação à situação a ele relatada. 
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da organização, ou seja, estes atuando nas práticas cotidianas da implementação dos 

controles internos 

 A segunda ação diz respeito à verificação e cumprimento de obrigações e gestão 

de riscos. Ou seja, as empresas estatais deverão, veementemente, viabilizar uma área de 

controle de riscos para que, diuturnamente, tal aferição seja realizada e, 

consequentemente, concretizada. É isto que se espera de uma estatal de acordo com os 

padrões viabilizados na lei 13.303/16. 

 A terceira ação seria concernente aos programas de auditoria145 interna e comitê 

de auditoria estatutário. Neste sentido, as estatais precisam desenvolver regras de 

auditoria para a análise de dados e observação de critérios positivos ao tratamento das 

regras de responsabilização. 

 O parágrafo primeiro do artigo 9 (já explicitado na nota de rodapé 83) preleciona 

que o código de conduta e integridade deve demonstrar os princípios e valores que 

fundamentam a respectiva estatal e regras que orientem tal código, como canal de 

denúncias, mecanismos de proteção e possíveis sanções aplicáveis. 

 A lei 13.303/16 é vanguardista no trato de controles internos (compliance) e 

estabelece uma série de característica e diretrizes para que tudo seja viabilizado de forma 

a proteger as estatais e trazer uma transparência na prática, desenvolvimento e realização 

dos ditames veiculados pelo legislador. 

 O reconhecimento de técnicas como governança, transparência, compliance, 

auditoria e controles internos em geral demonstram a preocupação, não só do legislador, 

mas de toda a República Federativa do Brasil em construir estratégias para o combate à 

corrupção. 

 Conforme visto alhures, a lei 13.303/16 chamou a atenção com temas como 

governança corporativa e auditoria. Temas diferentes, mas relacionados ao compliance. 

O que acontece é que muitos estudiosos, técnicos e profissionais, não poucas vezes, 

confundem os referidos institutos. 

                                                
 
145 É importante que se diga que auditoria é diferente de compliance. Em seções 
posteriores deste capítulo, estabelecer-se-á os conceitos e peculiaridades a respeito dos 
programas de auditoria, o que, por via de consequência, demostrará que é absolutamente 
diferente de compliance. Assim, todo o detalhamento será difundido e realizado 
ulteriormente.  
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 Por ocorrerem tais confusões, faz-se premente estabelecer as diferenças entre os 

temas, já que, inicialmente, consolidou-se o conceito e fundamentos mais importantes do 

compliance, já que este último é o tema central desta pesquisa que enfocará, 

posteriormente, o criminal compliance. 

 Então, à guisa de entendimento, a próxima seção enfrentará, justamente, os 

conceitos, fundamentos e princípios norteadores deste tema tão instigante que é a 

governança corporativa. Vale lembrar, finalmente, que o ataque ao tema em questão será 

objetivo e pragmático.  

 

  

3.2 Conceito de Governança Corporativa e seus sustentáculos: necessidade de se 

alicerçar o respectivo tema 

 

 Como dito ao final da última seção, o tema governança corporativa será 

enfrentado de maneira pragmática e objetiva. Destarte, esta seção será utilizada, 

mormente, para que dúvidas sejam sanadas e o conceito seja bem alicerçado. 

 Vale lembrar que o tema em tela é totalmente pertinente com a temática geral e 

principal, qual seja, o compliance. Até pelo fato de estar atinente à questão concernente 

aos controles internos de uma organização e seu respectivo controle. Por isso a 

importância de se comentar e refletir a respeito do tema. 

 A nomenclatura “governance” eclode a partir de pensamentos conduzidos, 

mormente, pelo Banco Mundial em virtude de aprofundar o conhecimento e estudo das 

condições que tragam uma garantia de um Estado extremamente eficiente146. 

 Interessante que, o documento governance and development de 1992 do banco 

Mundial, conceitua governança como uma espécie de autoridade, controle, administração 

e, até mesmo, poder de governo. A governança traz uma ideia de domínio e controle de 

uma organização, em qualquer modelo de atuação. 

 Um dos grandes problemas dentro do contexto conceitual de governança é a 

imprecisão dos conceitos trabalhados dentro deste campo de pesquisa prático. Ou seja, as 

                                                
 
146 DINIZ, Eli. “Governabilidade, Democracia e Reforma do Estado: Os Desafios da Construção 
de uma Nova Ordem no Brasil dos Anos 90”. In: DADOS – Revista de Ciências Sociais. Rio de 
Janeiro, volume 38, no 3, 1995. pp. 385-415, p.400 
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pessoas a utilizam de uma forma amplíssima sem uma visão analítica, o que acaba 

trazendo uma problemática quanto aos fundamentos e orientações técnicas. 

 As pesquisas em Governança Corporativa têm por costume focar setores não 

regulamentados, fomentados, geralmente, por instituições ou entidades fora do contexto 

financeiro de grandes instituições deste segmento147.  

 Por exemplo, no âmbito das empresas é muito comum a utilização da expressão 

governança corporativa que seria o conjunto de práticas e relacionamentos entre os 

acionistas, cotistas, Conselho de administração, Diretoria, Auditoria independente e 

conselho fiscal, com o escopo de otimizar a performance da instituição e tornar mais fácil 

o acesso ao capital148.  

 Assim, existem vários campos de aplicação no que tange à governança. Um outro 

campo de alcance da governança é o próprio Direito internacional o qual traz 

especificidades em relação à sua realidade prática e contextual. 

 Mas esta seção tem por objetivo tratar da governança utilizada nas organizações, 

logo, a governança corporativa. Justamente para contrastar com o compliance e a 

auditoria e observar com mais precisão os seus fundamentos. 

 Antes de avançar na temática da governança corporativa, faz-se mister diferenciar 

governança de governabilidade. Nesta máxima, governar significa lograr uma posição de 

força a partir da qual haja a possibilidade de desempenhar uma função imediatamente 

ligada ao poder de decidir e comandar pessoas149.    

 Diferentemente, as expressões governabilidade e governança possuem um alcance 

distinto, pois são mais qualitativas, isto é, representam qualidades – no caso da 

governabilidade – ou meios de processo – como na governança -. 

  A governabilidade diz respeito às condições sistêmicas e institucionais sob as 

quais há o exercício do verdadeiro poder, como, por exemplo, características do sistema 

                                                
 
147 ADAMS, R.; MEHRAN, H. Is Corporate Governance different for Bank Holding Companies? 
FRBNY Economic Policy Review, v. 9, n. 1, Apr., 2003. pp. 123-142. 
148 Conceito inspirado nas propostas fundamentadas pelo Instituto Brasileiro de Governança 
Corporativa. 
149 NOGUEIRA, M. A. Em defesa da política. São Paulo: Ed. Senac, 2001, p. 99 
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político, forma de governo, relações entre os Poderes e o sistema de intermediação de 

interesses150. 

 Ademais, a governança seria diferente de governabilidade, pois aquela tem um 

alcance mais amplo, ou seja, refere-se a um modus operandi das políticas 

governamentais151. 

 Prosseguindo,  a Governança corporativa lida com estratégia que tentam assegurar 

que haja o retorno de investimentos para as corporações. Controlar e administrar os 

investimentos é algo que deve ser bem gerido na instituição e, consequentemente, 

controlado152. 

 Outro fator interessante é que um sistema de governança só tende a ser eficiente 

se conseguir combinar mecanismos internos153 e externos154 com o escopo de assegurar 

decisões que beneficiem de forma consistente os acionistas155.  

 O tema governança corporativa teve sua extrema relevância em meados dos anos 

80 nos Estados Unidos e um desenvolvimento considerável nos últimos 20 anos no Brasil. 

Fatos contrários aos bons costumes conduzidos por executivos de grandes empresas norte 

americanas nos anos 80 agitaram investidores, que forçaram os altos gestores das 

respectivas empresas a desenvolverem melhores práticas de governança corporativa156. 

 Em 2002 ocorreu um marco histórico concernente a fraudes corporativas e 

práticas de governança, quando o Congresso americano criou a lei Sarbanes-Oxley, 

conhecida como “Lei contra fraude corporativa”, motivada pelas fraudes ocorridas em 

                                                
 
150 SANTOS, Maria Helena de Castro. “Governabilidade, Governança e Democracia: Criação da 
Capacidade Governativa e Relações Executivo-Legislativo no Brasil Pós- Constituinte”. In: 
DADOS – Revista de Ciências Sociais. Rio de Janeiro, volume 40, no 3, 1997. pp. 335-376. 
151 Ibidem, pp. 335-376. 
152 SHLEIFER, A.; VISHNY, R. W. A survey of corporate governance. Journal of Finance, v. 52, 
p. 737-783, 1997. 
153 Por exemplo, poder-se-ia dizer que Conselho de Administração, o sistema de remuneração 
dos executivos, a concentração acionária e a atuação dos investidores institucionais são 
espécies de mecanismos internos. 
154 Em relação aos mecanismos externos, poder-se-ia trazer como exemplos a proteção legal 
dos investidores, a possibilidade de aquisição hostil, o grau de competição do mercado, a 
fiscalização dos agentes de mercado e a estrutura de capital. 
155 SILVEIRA, A. M. Governança corporativa no Brasil e no mundo: teoria e prática. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2010. 
156 BRUÈRE, A. J.; MENDES DA SILVA, W.; SANTOS, J. F. Aspectos da governança corporativa 
de empresas listadas na Bovespa: um estudo exploratório sobre a composição e perfil dos 
conselhos de administração. BASE – Revista de Administração e Contabilidade da Unisinos, v. 
4, n. 2, p. 149-159, maio/ago. 2007. 
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ralação aos investidores das empresas Enron, WorldCom e Arthur Andersen, o que trouxe 

reformas por todo o mundo no que diz respeito às práticas concernentes à governança 

corporativa157. 

 Diante de tudo isso, governança corporativa pode ser denominada como 

mecanismos institucionais que se movimentam em função do relacionamento que sucede 

entre investidores institucionais – principal – e os respectivos gestores da instituição – 

agente -158. 

 Assim, a governança corporativa é formada e desenvolvida por um grupo de 

estratégias de incentivos e de controle, internos e externos, à organização que tem por 

escopo principal a alimentação positiva ao acionista159. 

 Tais estratégias demonstram o diametral interesse e a grande preocupação dos 

gestores e acionistas. Nesta mesma máxima, as estratégias de governança têm o condão 

de obstar ou infirmar possíveis conflitos de interesses e garantir a salvaguarda dos 

acionistas160. 

 Como a literatura especializada sói dizer, o compliance não se confunde com a 

governança corporativa, mas está dentro dela. Ou seja, a governança corporativa pode ser 

caracterizada com uma grande reunião de domínios de governança como, por exemplo, 

governança de administração, gestão de pessoas, tecnologia da informação e 

conformidade de acordo com as regras e, neste último caso, estaria consubstanciado o 

compliance. 

 Neste sentido, fica muito clara a diferenciação entre os institutos da governança 

corporativa e do compliance. Este encontra-se instituído e direcionado dentro da 

governança corporativa auxiliando no bom andamento da instituição e protegendo os 

lucros dos acionistas investidores da organização. 

 Já que esta seção estabeleceu detidamente a diferença entre governança 

corporativa e compliance, cumpre ressaltar a importância de se elencar os pontos 

importantes relacionados aos princípios norteadores da governança corporativa. 

                                                
 
157 MATIAS, A. B. (org.). Finanças corporativas de longo prazo: criação de valor com 
sustentabilidade financeira. São Paulo: Atlas, v.2, 2007. 
158 LETHBRIDGE, E. Governança Corporativa. Revista BNDES, 1997. 
159 BACH, T. M.; KUDLAWICZ, C.; SILVA, E. D. Influência da estrutura de governança corporativa 
na eficiência financeira: evidências de empresas brasileiras de capital aberto. Revista Ibero-
Americana de Estratégia – RIAE, v. 14, n. 4. Out./Dez. 2015; 
160 CAMILO, S.; MARCON, R.; BANDEIRA DE MELO, R. Conexões Políticas e Desempenho: 
um Estudo das Firmas Listadas na BM&FBOVESPA. RAC, Rio de Janeiro, v. 16, n. 6, art. 2, p. 
784-805, 2012. 
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 À guisa de entendimento, a próxima seção continuará a desenvolver o tema 

governança corporativa. Entrementes, malgrado já ter havido o enfrentamento 

concernente ao conceito, a seguir, será vislumbrado, pormenorizadamente, os princípios 

norteadores que encorajam o estudo e aplicação da governança corporativa.  

3.2.1 Princípios concernentes à Governança Corporativa 

 

 Falar sobre princípios é sempre desafiador e, concomitantemente, instigante, já 

que existem vários autores que enfrentam o tema e sempre aplicam uma pitada única e 

original acerca dos fundamentos, conceitos e, outrossim, aplicabilidade. Toda teoria deve 

ter sua aplicação prática e especializada, seja em relação a qualquer tema, pesquisa e 

investigação.   

 Estudar sempre foi algo fascinante e libertador, sobretudo, quando se tem uma 

visão crítica e questionadora acerca do mundo em que se vive. Por exemplo, esta 

investigação tem questionado os métodos de utilização do Direito Penal. 

 Obviamente que não se quer questionar o tema governança corporativa, mas 

demonstrar a importância do tema através dos princípios que orientam este mecanismo 

tão importante no mundo corporativo, no mundo das empresas. 

Numa primeira perspectiva, princípios podem ser definidos como normas que 

trazem fundamentos com o objetivo de específicos fundamentos sejam vislumbrados e 

encontrados enquanto, que para ele, as regras determinam a própria decisão161. 

Numa outra perspectiva conceitual, os princípios podem ser definidos como 

normas de elevada relevância para o ordenamento jurídico, pois veiculam e definem, 

pormenorizadamente, fundamentos normativos com o fito de interpretar e aplicar o 

Direito, deles decorrendo, direta ou indiretamente, normas de comportamento162. 

É clarividente que a noção de princípios para o Direito não é a mesma análise feita 

para a Contabilidade ou para a Administração e, nestas duas últimas, encontra-se 

consubstanciado a governança corporativa. A elucidação é diametralmente distinta e o 

campo de aplicação é totalmente diferente, até pelo fato de serem ciências distintas. 

Mas uma coisa é certa, os princípios encontram-se na ratio de cada ciência e 

fundamentam os processos, ditames e os direcionamentos de cada vertente e ponto de 

                                                
 
161 ESSER, J. Grundsatz und Norm in der richterlichen Fortibildung des Privat-rechts. 4. Tir. 
Tübingen, Mohr, Siebeck, 1990; 
162 LARENZ, K. Richtiges Recht. München, Beck, 1979, p. 474. 
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aplicação, seja teórica ou prática, o que importa é que norteiam, efetivamente, a respectiva 

ciência. 

E é exatamente isso que será demonstrado no andamento desta seção, ou seja, 

princípios que fundamentam o interesse e aplicação da governança corporativa em sede 

das instituições. Assim, os princípios demonstrarão exatamente o que é necessário para 

que qualquer organização163 consiga estabelecer e viabilizar os padrões de governança 

corporativa. 

Neste sentido, passar-se-á a análise do princípio da Eticidade como um dos 

padrões a serem estabelecidos e cumpridos dentro das organizações. Lembrando que tais 

princípios corroboram a importância de se estabelecer a governança corporativa como 

arquétipo maior a ser vislumbrado e seguido. 

 

 

 

3.2.1.1 Eticidade 

 

Os códigos de governança corporativa estão aumentando gradativamente 

conforme a necessidade e esclarecimento no sentido de proteção das instituições e 

também. dos investidores, mas, ainda sim, escândalos dentro das corporações continuam 

eclodindo164. 

Por isso, desenvolver métodos e estratagemas para blindar toda e qualquer 

instituição contra fraudes e corrupções. Mas, é claro, que isso deve estar introjetado no 

DNA das organizações e, outrossim, dos seus administradores e gestores. 

Com efeito, o princípio da Eticidade, conforme o próprio nome justifica e indica, 

traz a ideia de ética, ou seja, para as organizações viabilizarem corretamente a governança 

                                                
 
163 Vale lembrar que os princípios os quais serão difundidos servem muito mais para sociedades 
limitadas, com mais de 10 (dez) sócios e as sociedades anônimas, pequenas, médias e grandes 
empresas. Mas o que se quer demonstrar através destes princípios é que qualquer empresa 
deve ter uma alicerce para estabelecer um conjunto de normas, escritas ou não, de cunho 
estritamente ético, que regulem os deveres de cuidado, diligência, lealdade, honra que uma 
organização deve demonstrar e, evidentemente, realizar. Tais deveres devem ser perpetrados 
para a prevenção da própria organização, dos acionistas e investidores, consumidores e, 
ademais, da própria sociedade.  
164 PLENDER, J. PERSAUD, A. Ética e governança precisam ir além do manual. Valor, 2005; 
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corporativa é imprescindível que toda a corporação esteja comprometida com padrões de 

ética consigo mesma e para com a sociedade. 

 Assim, o princípio da Eticidade é um autêntico paradigma das normas de 

governança corporativa e que impulsiona o ser humano a fazer aquilo que é certo diante 

da sociedade como um todo, através de comportamentos probos, dignos e valiosos165. 

 Reiteradamente, nos Estados Unidos da América, Europa e Ásia, toda informação, 

demonstração financeira ou qualquer outra, deve, sobremaneira, primar pela veracidade, 

dentro de uma perspectiva ética sedimentada na política organizacional da específica 

instituição166.   

 Nesta senda, trabalhar com ética dentro das organizações certamente busca 

infirmar erros que podem acabar levando a fraudes que, consequentemente, prejudiquem 

a sociedade e, obviamente, os investidores. 

 Outro fator crucial que surge em decorrência do princípio da Eticidade é, 

justamente, o efeito da transparência. Uma instituição voltada para os padrões 

concernentes à governança corporativa deve ser transparente em tudo. Isso deve ser 

demonstrado, principalmente, nos seus balanços, relatórios financeiros e decisões a serem 

tomadas. 

 A veracidade também é outro fator de extrema obrigatoriedade dentro do princípio 

da Eticidade, simplesmente pelo fato de que toda a informação deve ser, além de 

transparente, verdadeira. Não é ético que uma instituição séria e compromissada com 

modelos legais e verdadeiros divulguem informações mentirosas e inverídicas. 

 Por exemplo, empresas como a Enron, Arthur Andersen e outras, pagaram um 

preço altíssimo por divulgações mentirosas, falsas e sem o compromisso com padrões 

éticos. O resultado foi a derrocada total de suas histórias, sucessos, vitória e um futuro, 

ainda mais, promissor do que antes. 

 Seguindo, exatamente, esta linha de raciocínio, o princípio da Eticidade norteia a 

prática do dia a dia dos administradores de empresa (entenda-se: qualquer empresa), 

                                                
 
165 LOBO, J. Princípios de governança corporativa. Revista de Direito Mercantil, Industrial, 
Econômico e Financeiro, São Paulo: Malheiros Editores, abr,/ jun. 2006, n. 142, pp141-154; 
166 DINE, J. The governance of corporate groups. Cambridge, Cambridge University Press, 2000. 
P. 138. 
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direcionando o desenvolvimento de suas atribuições, deveres e funções sob a 

responsabilidade ética e honrosa167. 

 Vale recordar que o artigo 117, parágrafo primeiro, alínea “c” da lei n. 6.404/ 1976 
168enfatiza a necessidade de impedir condutas antiéticas do acionista controlador em 

relação à sociedade anônima. Ou seja, mais uma perspectiva legal determinando medidas 

que, muito mais que punir, traz reflexões acerca de como dever a realização das condutas 

dos administradores.  

 Com efeito, o princípio da Eticidade é, deveras, ponto relevantíssimo para o bom 

e correto andamento da organização e a ética é condição sine qua non para que a 

governança corporativa seja devidamente implementada e realizada com êxito. 

 A seguir, o princípio da moralidade será elucidado para que se depreenda a 

importância de sua aplicabilidade na formação e desenvolvimento da governança 

corporativa. Sem este princípio (juntamente com o princípio da Eticidade), não há como 

se ter alicerçado os pilares substanciais e fundamentadores da organização em questão.  

 

3.2.1.2 Moralidade  

 

                                                
 
167   LOBO, J. Op. Cit,, pp141-154; 

168 Art. 117. O acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados com 
abuso de poder. § 1º São modalidades de exercício abusivo de poder: a) orientar a companhia 
para fim estranho ao objeto social ou lesivo ao interesse nacional, ou levá-la a favorecer outra 
sociedade, brasileira ou estrangeira, em prejuízo da participação dos acionistas minoritários nos 
lucros ou no acervo da companhia, ou da economia nacional; b) promover a liquidação de 
companhia próspera, ou a transformação, incorporação, fusão ou cisão da companhia, com o 
fim de obter, para si ou para outrem, vantagem indevida, em prejuízo dos demais acionistas, dos 
que trabalham na empresa ou dos investidores em valores mobiliários emitidos pela companhia; 
c) promover alteração estatutária, emissão de valores mobiliários ou adoção de políticas ou 
decisões que não tenham por fim o interesse da companhia e visem a causar prejuízo a 
acionistas minoritários, aos que trabalham na empresa ou aos investidores em valores 
mobiliários emitidos pela companhia; d) eleger administrador ou fiscal que sabe inapto, moral ou 
tecnicamente; e) induzir, ou tentar induzir, administrador ou fiscal a praticar ato ilegal, ou, 
descumprindo seus deveres definidos nesta Lei e no estatuto, promover, contra o interesse da 
companhia, sua ratificação pela assembléia-geral; f) contratar com a companhia, diretamente ou 
através de outrem, ou de sociedade na qual tenha interesse, em condições de favorecimento ou 
não equitativas; g) aprovar ou fazer aprovar contas irregulares de administradores, por 
favorecimento pessoal, ou deixar de apurar denúncia que saiba ou devesse saber procedente, 
ou que justifique fundada suspeita de irregularidade. h) subscrever ações, para os fins do 
disposto no art. 170, com a realização em bens estranhos ao objeto social da 
companhia.  (Incluída dada pela Lei nº 9.457, de 1997) 
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A moral seria exatamente os apontamentos práticos consubstanciado pela ética. 

Ou seja, de forma mais esmiuçada, a moral, diferentemente da ética, seria prática, isto é, 

aplicabilidade prática. Isso demonstra que a ética e a moral caminham lado a lado nas 

angústias da vida humana e da própria sociedade, com suas diferentes facetas, culturas e 

particularidades. 

Não seria diferente com o manuseio e desenvolvimento da governança 

corporativa. Ética e moral precisam caminhar lado a lado para que a organização 

impulsionadora da governança tenha êxito e sucesso na transparência e na visibilidade 

para com a comunidade169. 

O princípio da moralidade ligado ao da Eticidade são os únicos que podem, 

realmente, lutar contra procedimentos fraudulentos e corruptivos das grandes empresas 

(sobretudo essas) e de empresários e administradores que se acham verdadeiros 

“intocáveis”, acima do bem e do mal170.  

É bem interessante arvorar a moral como princípio dentro da governança 

corporativa, pois ressalta a preocupação com padrões e dogmas há muito tempo já 

difundidos por todo o mundo, mormente, na Grécia. 

Mas de nada adianta colocar, tudo isso, no papel, em normas internas ou 

programas de treinamento se não for, deveras, introjetado no coração de cada colaborador 

e da alta cúpula171. 

Por isso, pode-se enfatizar que tanto o princípio da eticidade quanto o princípio 

da moralidade são normas que devem ser tiradas diretamente, metaforicamente falando, 

do coração. Neste sentido, há que ser uma mudança de atitudes, o que vale, muito mais, 

que uma diretriz operacional. 

A seguir, analisar-se-á o princípio do ativismo societário como mais um ponto 

principiológico na formação e desenvolvimento da governança corporativa para o bom 

andamento das instituições e, consequentemente, sua proteção contra fatores nefastos.       

                                                
 
169 Faz-se importante lembrar que o conceito de comunidade atualmente encontra-se 
fragilizado em virtude da globalização. O que é comunidade contemporaneamente? Será 
que o fenômeno da globalização estreitou tanto o conceito de comunidades que não se há 
como pensar em comunidade? São perguntas desafiadoras que fazem refletir sobre o 
mundo atual. 
170   LOBO, J. Op. Cit., pp141-154; 
171 Conforme já suscitado na parte de compliance, enfatizou-se qua de nada adianta normas 
internas, controles internos sem uma mudança de conduta e atitude. O mesmo raciocínio vale 
para a aplicação do Princípio da moralidade e, outrossim, da Eticidade em se tratando de 
governança corporativa. 
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3.2.1.3 Ativismo Societário 

 

Pela leitura do próprio princípio, há que se perceber que existe uma referência 

direta às questões atinentes ao trato societário. Neste sentido, pontos como quadro 

societário, sócios e outras pertinentes ao direcionamento do assunto, são tratadas como 

parâmetro para o correto desenvolvimento da governança corporativa. 

Este princípio está muito mais arrolado às sociedades anônimas, conforme 

suscitado na lei 6.404/76172, tanto que o próprio artigo primeiro173 da referida lei vem 

explicando que as sociedades anônimas terão seus capitais divididos em ações e, ainda, 

trabalha a ideia de responsabilização dos sócios ou acionistas. 

De acordo com o artigo 121174, a Assembleia geral tem a função de decidir os 

negócios relativos à companhia. Assim, ela tem uma atividade principal dentro da 

respectiva organização. Por isso, este princípio tem plena congruência com a referida 

temática. 

 De acordo com a lei nos artigos 132175 e 135176, respectivamente encontram-se as 

assembleias ordinária e extraordinária. Os artigos seguintes caminham explicando os 

                                                
 
172 A lei 6.404/76 versa sobre as sociedades por ações e traz uma série de peculiaridades. 
173 Art. 1º A companhia ou sociedade anônima terá o capital dividido em ações, e a 
responsabilidade dos sócios ou acionistas será limitada ao preço de emissão das ações 
subscritas ou adquiridas. 
174 Art. 121. A assembléia-geral, convocada e instalada de acordo com a lei e o estatuto, 
tem poderes para decidir todos os negócios relativos ao objeto da companhia e tomar as 
resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento. 
Parágrafo único.  Nas companhias abertas, o acionista poderá participar e votar a distância 
em assembleia geral, nos termos da regulamentação da Comissão de Valores 
Mobiliários. (Incluído pela Lei nº 12.431, de 2011). 
175 Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do 
exercício social, deverá haver 1 (uma) assembléia-geral para: I - tomar as contas dos 
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; II - deliberar 
sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; III - eleger 
os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o caso;  IV - aprovar a 
correção da expressão monetária do capital social (artigo 167). 
176 Art. 135. A assembléia-geral extraordinária que tiver por objeto a reforma do estatuto 
somente se instalará em primeira convocação com a presença de acionistas que 
representem 2/3 (dois terços), no mínimo, do capital com direito a voto, mas poderá 
instalar-se em segunda com qualquer número. § 1º Os atos relativos a reformas do 
estatuto, para valerem contra terceiros, ficam sujeitos às formalidades de arquivamento e 
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pormenores de cada assembleia, mas este não é o objetivo desta pesquisa, mas, 

pragmaticamente, dizer que elas existem, são importantes e estão em plena coadunação 

com o princípio consubstanciado nesta subseção.  

 Com efeito, o princípio do ativismo societário ensina que o quadro societário 

deverá se movimentar rotineiramente na visão de realizar o melhor para a sociedade e que 

as decisões a serem tomadas sejam sempre numa concepção positiva e benéfica para o 

seu avanço. 

 Isso demonstra que a participação dos acionistas não seria um mero capricho, uma 

certa vaidade ou uma forma qualquer para se ganhar dinheiro, mas, contemporaneamente, 

vem aumentando consideravelmente em virtude da preocupação enfática com a proteção 

da instituição e, ademais, com a própria situação dos acionistas. Algo impensável em 

décadas atrás177. 

 Na França, por exemplo, a lei aperfeiçoou as condições de funcionamento e de 

voto nos conclaves178, compeliu a eleição de administradores independentes, embaraçou 

as imitações ao direito de voto, facilitou a criação de associações de acionistas, dentre 

outras coisas mais179.  

O resultado dessa postura pode ser visto em duas situações marcantes, quais 

sejam: a primeira no âmbito administrativo (as reformas do regulamento da SEC para 

garantir vários direitos para os acionistas ativos) e, segundo, no societário (a pressão de 

investidores institucionais para a demissão de executivos)180.  

                                                
 
publicação, não podendo, todavia, a falta de cumprimento dessas formalidades ser oposta, 
pela companhia ou por seus acionistas, a terceiros de boa-fé. § 2º Aplica-se aos atos de 
reforma do estatuto o disposto no artigo 97 e seus §§ 1º e 2° e no artigo 98 e seu § 1º. § 
3o Os documentos pertinentes à matéria a ser debatida na assembléia-geral extraordinária 
deverão ser postos à disposição dos acionistas, na sede da companhia, por ocasião da 
publicação do primeiro anúncio de convocação da assembléia-geral.           (Incluído pela 
Lei nº 10.303, de 2001) 
177 Não se pensava numa responsabilidade tão grandiosa para os acionistas em tempos 
pretéritos. Os acionistas abarcavam uma posição mais passiva e leniente no tocante ao trato das 
operações, decisões e viabilizações de toda a organização. Hodiernamente, é inaceitável tal 
postura dentro de uma concepção de mundo moderno, globalizado e tecnológico. Por isso, uma 
mudança de paradigma no tocante à atuação dos acionistas como forma de alavancar a 
governança corporativa. 
 
179 LE JOLY, K; MOINGEON, B. Gouvernement d’ Entreprise : Débuis Théoriques et Pratiques. 
Paris, Ellipses, 2001, p.154. 
180 BLAIR, M. M. Owership and Control Rethinking Corporate Governance for the Twenty-First 
Century, Washington, DC., The Brookings Institution, 1995; 
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 Com efeito, o ativismo societário não tem trazido, somente, pontos positivos e 

benefícios para as grandes organizações e grandes investidores, mas, ademais, para as 

pequenas instituições e para pequenos acionistas181 como, por exemplo, na França182. 

 Com efeito, o princípio do ativismo societário é, deveras, uma grande perspectiva 

positiva e real para a introdução da governança corporativa nas organizações, bem como, 

para a proteção das sociedades e, ademais, como o principal foco deste princípio, gerar 

benefícios e melhores propostas para os acionistas, sejam grandes ou pequenos. 

 A seguir, abordar-se-á o princípio do acionista minoritário como movimentação 

positiva no que tange ao desenvolvimento preciso e oportunista da governança 

corporativa no âmbito das instituições, sejam pequenas ou de grande magnitude. 

  

3.2.1.4 Proteção ao acionista minoritário 

 

É notório que as pessoas físicas (ou naturais) têm crescido assustadoramente no 

mercado de ações183, seja no Brasil como em qualquer parte do planeta. Isso demonstra o 

despertamento e interesse deste estrato de pessoas para com o mercado de ações e os 

investimentos de alto risco.  

É clarividente que, para os especialistas, está-se diante de um novo e promissor 

mercado no qual pessoas mais interessadas e antenadas pelo mundo das ações vislumbram 

novas possibilidades e uma perspectiva ainda maior de mudança de paradigmas como 

vida profissional e novos empreendimentos. 

Já existem pessoas utilizando o mercado de capitais como possibilidade 

profissional real com grandes vantagens e projetos audaciosos. Por isso, o despertamento 

ainda maior para a abertura de novos mercados e novos projetos para uma ascensão 

profissional maior e muito mais empreendedora. 

                                                
 
181 LOBO, J. Op. Cit., pp141-154 
182 A legislação francesa assegura às associações que possuam apenas 1% (um por cento) do 
capital social, o direito de convocar assembleias gerais propor ações em juízo, inclusive para 
trazer responsabilização e criar exigência de indenização por perdas e danos dos 
administradores. 
183 A revista exame no seu exemplar 864 traz a pesquisa e constatação de que, à época, as 
pessoas físicas já representavam 25% dos negócios da BOVESPA. Informação relevante no que 
tange ao crescimento, alcance, aplicação e aprofundamento das pessoas físicas neste segmento 
do mercado. Demonstra-se que o interesse por este mercado tem crescido demasiadamente. 
Para se ter uma ideia, as pessoas têm buscado uma especialização maior e mais dedicada em 
relação ao mercado de ações, seu crescimento e o que há de mais moderno em se tratando da 
movimentação de ações. 
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Nesta máxima, passou-se a ter um olhar diferenciado para o acionista minoritário. 

Ou seja, a percepção para a sua proteção acabou tendo uma importância diferenciada 

frente às mudanças drásticas de atuação no mercado de ações, já que há um risco 

considerável para todos. 

A proteção aos acionistas minoritários é circunstância clara e antiga no direito 

norte-americano em virtude de estar sedimentada em valores institucionais básicos e as 

companhias financeiras, industriais, comerciais e de prestação de serviço são 

caracterizados como governos na sociedade civil e não, somente, empresas produtoras de 

bens e riquezas e molas geradoras de lucros184. 

Outro ponto interessante enfatizado é que os direitos da minoria qualificada são 

reunidos sob a vertente de determinações imperativas que limitam a força do controlador, 

e de direitos de bloqueio, quando o legislador, por intermédio das normas cogentes, as 

quais não são derrogáveis pela vontade dos acionistas, restringe, em benefício dos 

minoritários, a aplicação prática dos controladores da companhia185.  

Com efeito, por exemplo, dá-se quanto à forma especial de convocação das 

assembleias gerais dos acionistas; à exigência de constar as matérias as quais serão 

submetidas à deliberação; à prévia publicação dos documentos da administração; ao 

quórum qualificado para deliberar a respeito de determinadas matérias; ao uso do poder 

de controle; aos deveres de diligência , lealdade e informação dos administradores. 

Desta feita, percebe-se que há uma nova visão em relação ao acionista minoritário 

e que isso deve ser levado em consideração para a formação da governança corporativa 

no contexto da sociedade. 

Subsequentemente, abordar-se-á o princípio do tratamento equitativo como 

parâmetro no tocante a construção da governança corporativa. Tal princípio será 

analisado de forma objetiva com o intuito de esclarecer mais este campo de aplicação da 

sociedade.  

 

3.2.1.5 Tratamento equitativo 

 

O tratamento justo e razoável deve ser algo pensado em tudo em relação à vida. 

Para que o dia a dia seja bem trabalhado e difundido, deve ser tocado e direcionado 

                                                
 
184 LOBO, J. Op. Cit., pp141-154 
185 Ibidem, pp141-154 
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buscando-se um verdadeiro equilíbrio, uma razoabilidade em tudo. Assim, 

relacionamentos, vida profissional, família, lazer, devem ser conduzidos da maneira mais 

equilibrada possível.  

Não seria diferente com as companhias. É claro que com um alcance diferente, 

mas a essência é exatamente a mesma, qual seja, tratamento proporcional, razoável e justo 

no que diz respeito aos sócios e acionistas de determinada organização.  

 O princípio do tratamento equitativo diz respeito a tratar sócios e acionistas de 

forma equitativa, ou seja, de maneira justa e razoável, ajustando a norma legal ao caso 

concreto186. 

Na França, as sociedades são compelidas a conduzir suas práticas e condutas pela 

transparência em relação a seus acionistas, fornecedores, financiadores e o mercado 

genericamente falando, pelo respeito aos direitos dos acionistas minoritários e pelo 

adimplemento das leis e das normas regulamentadoras e estatutárias por parte dos 

administradores187.  

Outro ponto importante é que o artigo 254-A188 da lei 6.404/76, com alteração 

dada pela lei 10.303/2001, concede garantia aos acionistas minoritários a alienação de 

suas ações pelo valor pago ao acionista controlador. Ou seja, uma facilidade concedida 

pela lei das sociedades anônimas. 

                                                
 
186 Ibidem, pp141-154 
187 PARRAT, F. Le Gouvernement d’Entreprise. Paris, Máxima laurentdu Mesnil, 1999, p. 322. 

188 Art. 254-A. A alienação, direta ou indireta, do controle de companhia aberta somente poderá 
ser contratada sob a condição, suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente se obrigue a fazer 
oferta pública de aquisição das ações com direito a voto de propriedade dos demais acionistas 
da companhia, de modo a lhes assegurar o preço no mínimo igual a 80% (oitenta por cento) do 
valor pago por ação com direito a voto, integrante do bloco de controle. (Incluído pela Lei nº 
10.303, de 2001) § 1o Entende-se como alienação de controle a transferência, de forma direta 
ou indireta, de ações integrantes do bloco de controle, de ações vinculadas a acordos de 
acionistas e de valores mobiliários conversíveis em ações com direito a voto, cessão de direitos 
de subscrição de ações e de outros títulos ou direitos relativos a valores mobiliários conversíveis 
em ações que venham a resultar na alienação de controle acionário da sociedade. (Incluído pela 
Lei nº 10.303, de 2001)  § 2o A Comissão de Valores Mobiliários autorizará a alienação de 
controle de que trata o caput, desde que verificado que as condições da oferta pública atendem 
aos requisitos legais. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001) § 3o Compete à Comissão de Valores 
Mobiliários estabelecer normas a serem observadas na oferta pública de que trata 
o caput. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001) § 4o O adquirente do controle acionário de 
companhia aberta poderá oferecer aos acionistas minoritários a opção de permanecer na 
companhia, mediante o pagamento de um prêmio equivalente à diferença entre o valor de 
mercado das ações e o valor pago por ação integrante do bloco de controle. (Incluído pela Lei nº 
10.303, de 2001) 
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Por fim, vale salientar que a BOVESPA traz como regramento o tratamento 

igualitário entre os acionistas minoritários e os controladores, dentro dessa máxima 

concernente à igualdade, justiça e proporcionalidade entre os acionistas. Afinal de contas, 

deve-se haver um tratamento equitativo em relação a todos. 

À guisa de entendimento, na próxima subseção trabalhar-se-á o princípio da 

transparência como fator preponderante na construção da Governança corporativa, 

porque sem transparência, não há governança. 

 

3.2.1.6 Transparência e divulgação de informações 

 

Em tempos de corrupção, a transparência é um dos melhores remédios para trazer 

credibilidade às operações, seja de qualquer natureza, e, conseguintemente, acabar ou 

minimizar o ceticismo que existe no mercado. De fato, há uma desconfiança das pessoas 

para com as pessoas, quiçá, em relação às instituições. 

Assim, a transparência encontra-se num momento estrategicamente propício para 

demonstração de atitudes fidedignas e convictas no que diz respeito ao combate 

contundente a práticas fraudulentas, corruptas e que inobservam as leis em todos os 

sentidos.    

Não poderia ser diferente em relação à governança corporativa. Não há como se 

pensar em práticas de governança sem a devida transparência de tudo o que está sendo 

desenvolvido e aplicado pela respectiva instituição. Todas as informações devem ser 

passadas claramente para investidores, acionistas, consumidores e a sociedade civil como 

um todo.  

 Assim, poder-se-ia afirmar que o princípio da transparência é um dos pilares da 

governança corporativa, pois visa assegurar e garantir aos acionistas minoritários e 

preferencialistas, investidores de mercado e fornecedores de bens e serviços, rápido e 
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seguro acesso à informação relevantes sobre cada caso, fatos, atos e negócios jurídicos189 

fomentados pelas sociedades empresárias190. 

O princípio da transparência também atende aos interesses de potenciais 

investidores, mormente, quanto à avaliação do preço das ações, perspectivas concernentes 

à rentabilidade dos negócios e aos mecanismos viabilizados nas principais decisões 

tomadas pela organização191. 

 Nesta senda, percebe-se que a organização contemporânea para lograr sucesso e 

credibilidade em suas ações, deve agir diametralmente com transparência e dedicação no 

que tange à disponibilidade e divulgação de todas as informações. Por isso, o princípio 

da transparência é um grande pilar para a inserção e desenvolvimento da governança 

corporativa no âmbito das organizações.  

 A seguir, passar-se-á a analisar o princípio atinente à independência dos 

administradores da companhia. É claro que este princípio também é de grande 

importância para a arquitetura da governança corporativa, pois os administradores devem 

estar antenados ao correto procedimento das atividades empresariais. 

 

3.2.1.7  Independência dos administradores 

 

O artigo 138192 da lei 6.404/76 traz a diretriz de que a competência para a 

administração da companhia é do conselho de administração e da diretoria ou, somente, 

da própria diretoria.  

                                                
 
189 De acordo com Diniz, fato jurídico é o acontecimento, com previsão em norma jurídica, em 
virtude do qual nascem, se modificam, subsistem e se extinguem relações jurídicas (DINIZ, M. 
H. Curso de Direito Civil Brasileiro: Teoria Geral do Direito Civil; Saraiva; 2009, p. 399 . Silva 
Pereira (SILVA PEREIRA, C. M. Instituições de Direito Civil; 5ª ed.; Forense; 1977) afirma que, 
na categoria dos fatos jurídicos, atos há que se conformam com as regras legais e se 
apresentam como atos jurídicos lícitos ou simplesmente “atos jurídicos”; outros são 
contravenientes às normas jurídicas, e se qualificam como atos jurídicos ilícitos ou 
simplesmente “atos ilícitos” e negócio jurídico seria caracterizado declaração de vontade de um 
sujeito de direito voltada à produção dos efeitos jurídicos por ele pretendidos e predispostos, 
genérica ou especificamente, na lei. 
190 LOBO, J. Op. Cit, pp141-154 
191 Ibidem, pp141-154 
192 Art. 138. A administração da companhia competirá, conforme dispuser o estatuto, ao conselho 
de administração e à diretoria, ou somente à diretoria.  § 1º O conselho de administração é órgão 
de deliberação colegiada, sendo a representação da companhia privativa dos diretores. § 2º As 
companhias abertas e as de capital autorizado terão, obrigatoriamente, conselho de 
administração. 
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O conselho de administração é praticamente uma mini assembleia geral de 

acionistas em que representantes dos controladores e minoritários protegem direitos e os 

interesses dos grupos os quais os elegeram. 

Tanto a doutrina nacional quanto a doutrina internacional reconhecem que é 

absolutamente imprescindível que as companhias elejam conselhos inteiramente 

independentes sem qualquer vínculo com controladores, minoritários, me mesmo, com a 

própria sociedade193. 

Um ponto demasiadamente discutido é a quantidade ou o número ideal194 de 

administradores independentes para a pormenorizada análise da companhia e seus 

documentos. Além disso, tais administradores não podem ter qualquer ligação como 

mencionado em outrora. 

A eficácia da fiscalização fomentada através do conselho de administração 

depende da capacidade real de identificar episódicas insuficiências na gestão da empresa, 

entender a origem de tais insuficiências, estabelecer medidas corretivas atinentes e 

compelir tais medidas195. 

Nesta máxima, a total independência dos administradores é condição 

imprescindível para a análise das contas, investimentos, decisões e toda a gestão da 

companhia. Assim, a governança corporativa se perfaz, também, através da absoluta 

independência dos administradores, sob pena da inserção incorreta dos apontamentos da 

governança.  

Outro princípio que deve ser utilizado para a aplicação da governança corporativa 

nas organizações é o da responsabilidade dos administradores. Claro que os 

administradores precisam ter independência, mas com responsabilidade. 

Por isso que, a seguir, visualizar-se-á o princípio da responsabilidade dos 

administradores como fator preponderante na análise, aplicação e desenvolvimento da 

governança corporativa no âmbito das companhias.   

 

3.2.1.8 Responsabilidade dos administradores 

 

                                                
 
193 LOBO, J. Op. Cit., pp141-154 
194 O cadbury Report recomenda que deve ser tal que possa influenciar sobremaneira nas 
decisões do conselho de administração. 
195 LE JOLY, K; MOINGEON, B. Gouvernement d’ Entreprise : Débuis Théoriques et Pratiques. 
Paris, Ellipses, 2001; 
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É claro que toda atividade deve ter um cunho de responsabilização muito grande, 

independentemente da circunstância e natureza do objeto em si, o que traz uma 

importância ainda maior para o viés deste princípio fomentador da governança 

corporativa. 

No que tange à investigação em questão, malgrado haja uma independência na 

viabilização prática dos administradores, há limites em relação ao que eles podem 

perpetrar, à sua independência e em relação às tomadas de decisão. Ou seja, os 

administradores não podem fazer simplesmente o que der na cabeça, pois haverá, sim, 

uma responsabilização. 

Neste sentido, é de crucial importância tal princípio para o entendimento e 

compreensão referente à arquitetura da governança corporativa, já que tudo tem um limite 

na atividade, principalmente, dos administradores. 

O artigo 153196 da lei 6.404/76 traz o dever de diligência por parte do 

administrador, ou seja, o administrador deve ser diligente no exercício de suas funções 

agindo como um homem ativo e probo no exercício de suas funções. 

O artigo 155197 do mesmo diploma traz o dever de lealdade em relação ao 

administrador à empresa. Ou seja, para o sucesso da companhia, os administradores 

devem ser leais e manter a reserva sobre os negócios, obviamente, da empresa. 

                                                
 
196 Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o 
cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos 
seus próprios negócios. 
197  Art. 155. O administrador deve servir com lealdade à companhia e manter reserva sobre os 
seus negócios, sendo-lhe vedado:  I - usar, em benefício próprio ou de outrem, com ou sem 
prejuízo para a companhia, as oportunidades comerciais de que tenha conhecimento em razão 
do exercício de seu cargo; II - omitir-se no exercício ou proteção de direitos da companhia ou, 
visando à obtenção de vantagens, para si ou para outrem, deixar de aproveitar oportunidades de 
negócio de interesse da companhia;  III - adquirir, para revender com lucro, bem ou direito que 
sabe necessário à companhia, ou que esta tencione adquirir.  § 1º Cumpre, ademais, ao 
administrador de companhia aberta, guardar sigilo sobre qualquer informação que ainda não 
tenha sido divulgada para conhecimento do mercado, obtida em razão do cargo e capaz de influir 
de modo ponderável na cotação de valores mobiliários, sendo-lhe vedado valer-se da informação 
para obter, para si ou para outrem, vantagem mediante compra ou venda de valores mobiliários. 
§ 2º O administrador deve zelar para que a violação do disposto no § 1º não possa ocorrer 
através de subordinados ou terceiros de sua confiança.  § 3º A pessoa prejudicada em compra 
e venda de valores mobiliários, contratada com infração do disposto nos §§ 1° e 2°, tem direito 
de haver do infrator indenização por perdas e danos, a menos que ao contratar já conhecesse a 
informação. § 4o É vedada a utilização de informação relevante ainda não divulgada, por 
qualquer pessoa que a ela tenha tido acesso, com a finalidade de auferir vantagem, para si ou 
para outrem, no mercado de valores mobiliários. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001) 
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Outro dever interessante é aquele consubstanciado no artigo 157198 da lei das 

sociedades anônimas, qual seja, o dever de informar. O administrador tem o dever de 

informar um diagnóstico sobre termo de posse, número de ações, debêntures, opções de 

compra de ações e outras coisas mais. 

O artigo 156199 traz o dever de se abster de qualquer conflito de interesses em 

qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o da companhia, bem 

como no que tange à deliberação que a respeito tomarem os administradores. 

                                                
 
198 Art. 157. O administrador de companhia aberta deve declarar, ao firmar o termo de posse, o 
número de ações, bônus de subscrição, opções de compra de ações e debêntures conversíveis 
em ações, de emissão da companhia e de sociedades controladas ou do mesmo grupo, de que 
seja titular.     (Vide Lei nº 12.838, de 2013) § 1º O administrador de companhia aberta é 
obrigado a revelar à assembléia-geral ordinária, a pedido de acionistas que representem 5% 
(cinco por cento) ou mais do capital social: a) o número dos valores mobiliários de emissão 
da companhia ou de sociedades controladas, ou do mesmo grupo, que tiver adquirido ou 
alienado, diretamente ou através de outras pessoas, no exercício anterior; b) as opções de 
compra de ações que tiver contratado ou exercido no exercício anterior;  c) os benefícios ou 
vantagens, indiretas ou complementares, que tenha recebido ou esteja recebendo da companhia 
e de sociedades coligadas, controladas ou do mesmo grupo; d) as condições dos contratos de 
trabalho que tenham sido firmados pela companhia com os diretores e empregados de alto nível; 
e) quaisquer atos ou fatos relevantes nas atividades da companhia.  § 2º Os esclarecimentos 
prestados pelo administrador poderão, a pedido de qualquer acionista, ser reduzidos a escrito, 
autenticados pela mesa da assembléia, e fornecidos por cópia aos solicitantes. § 3º A revelação 
dos atos ou fatos de que trata este artigo só poderá ser utilizada no legítimo interesse da 
companhia ou do acionista, respondendo os solicitantes pelos abusos que praticarem.  § 4º Os 
administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente à bolsa de 
valores e a divulgar pela imprensa qualquer deliberação da assembléia-geral ou dos órgãos de 
administração da companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de 
modo ponderável, na decisão dos investidores do mercado de vender ou comprar valores 
mobiliários emitidos pela companhia. § 5º Os administradores poderão recusar-se a prestar a 
informação (§ 1º, alínea e), ou deixar de divulgá-la (§ 4º), se entenderem que sua revelação porá 
em risco interesse legítimo da companhia, cabendo à Comissão de Valores Mobiliários, a pedido 
dos administradores, de qualquer acionista, ou por iniciativa própria, decidir sobre a prestação 
de informação e responsabilizar os administradores, se for o caso. § 6o Os administradores da 
companhia aberta deverão informar imediatamente, nos termos e na forma determinados pela 
Comissão de Valores Mobiliários, a esta e às bolsas de valores ou entidades do mercado de 
balcão organizado nas quais os valores mobiliários de emissão da companhia estejam admitidos 
à negociação, as modificações em suas posições acionárias na companhia. (Incluído pela Lei nº 
10.303, de 2001) 
199 Art. 156. É vedado ao administrador intervir em qualquer operação social em que tiver 
interesse conflitante com o da companhia, bem como na deliberação que a respeito 
tomarem os demais administradores, cumprindo-lhe cientificá-los do seu impedimento e 
fazer consignar, em ata de reunião do conselho de administração ou da diretoria, a 
natureza e extensão do seu interesse. § 1º Ainda que observado o disposto neste artigo, o 
administrador somente pode contratar com a companhia em condições razoáveis ou 
eqüitativas, idênticas às que prevalecem no mercado ou em que a companhia contrataria 
com terceiros.§ 2º O negócio contratado com infração do disposto no § 1º é anulável, e o 
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Tanto a doutrina pátria quanto a doutrina internacional, pautada em determinações 

legais e regulamentares, que são deveres dos administradores: perseguir o interesse 

social; gerir os negócios sociais; informar-se sobre todos os assuntos de interesse da 

empresa; investigar, decorrente do dever de informar-se e do dever de fiscalizar os fatos, 

os atos e os negócios; fiscalizar os atos de cada administrador200. 

Além disso, o conselho de administração deve agir com fainess (senso de justiça 

e equidade), disclousure (transparência) e compliance (obediência e cumprimento das 

leis, regulamentos e estatutos sociais), prestando, sobretudo e permanentemente, conta de 

todos os seus respectivos atos (accountability)201. 

 Resumindo, os administradores têm responsabilidades quanto aos seus atos e não 

podem agir de qualquer maneira sem qualquer escrúpulo mediante as ações no interior 

das companhias.  

Os administradores devem agir com zelo, diligência, presteza e dedicação, sob 

pena de responsabilização em virtude dos seus atos. Lembrando, ainda, que a 

responsabilização poderá ser de cunho penal, cível e administrativo.  

A seguir, o princípio da razoabilidade será vislumbrado e diagnosticado nesta 

investigação como norte de aplicação para o desenvolvimento da governança corporativa, 

pois, afinal de contas, atividades dentro de uma razoabilidade geram crédito e uma 

aceitabilidade ainda maior. 

 

3.2.1.9 Razoabilidade 

 A razoabilidade enseja, inicialmente, uma ideia de adequação idoneidade, 

aceitabilidade e, além disso, equidade. É clarividente que tudo pautado numa 

razoabilidade, é muito melhor202. 

Conforme já suscitado nos princípios anteriores, o administrador pode agir de 

forma independente, com responsabilidade, dentro de deveres já petrificados pela própria 

                                                
 
administrador interessado será obrigado a transferir para a companhia as vantagens que 
dele tiver auferido. 
 
200 LOBO, J. Op. Cit., pp141-154 
201 LODI, J. B. Governança corporativa: o governo da empresa e o conselho de administração. 
Rio de Janeiro: Editora Campus, 2000, p. 19 
202 BARROS, S. T. O princípio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidade das leis 
restritivas de direitos fundamentais. 3. Ed. Brasília: Brasília Jurídica, 2003, p. 72 
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lei das sociedades anônimas, mas, sempre, tentando buscar uma razoabilidade dentro de 

suas ações. 

No desenvolvimento de suas atividades, é absolutamente normal passar por riscos 

em virtude das tomadas de decisão e, neste diapasão, cabe ao próprio administrador seguir 

e, consequentemente, agir sob riscos. A grande questão, e que se encontra coadunado com 

o princípio da razoabilidade, é se, ao agir com risco, o administrador imprimirá, deveras, 

razoabilidade.  

Isso quer dizer que o administrador deve conduzir suas atividades correndo riscos 

razoáveis, ou seja, entendendo, sobremaneira, o que é bom para a companhia e, aos seus 

olhos, interessante para a proteção e salvaguarda de toda a sociedade. 

Ponderar é a palavra mais interessante dentro deste princípio, pois os 

administradores precisam sopesar os pontos positivos e negativos dentro de cada tomada 

de decisão, o que retrataria a razoabilidade em cada caso fático elucidado. 

Assim, a razoabilidade é extremamente importante e necessária na ponderação de 

decisões de risco nas companhias. Por isso, a premência em viabilizar tal princípio no 

desenvolvimento da governança corporativa. Sem razoabilidade, não há como implantar 

devidamente práticas corretas de governança. 

À guisa de entendimento, na próxima subseção, encerrar-se-á a elucidação 

objetiva dos princípios concernentes à governança corporativa, esboçando-se o princípio 

da função social da empresa, tão discutido, seja no âmbito empresarial, seja no âmbito 

jurídico.  

 

3.2.1.10 Função social da empresa 

 

A função social da empresa encontra-se prevista em vários dispositivos legais 

espalhados pelo ordenamento jurídico. Por exemplo, o artigo 116203 da lei 6.404/76 versa 

                                                
 
203 Art. 116. Entende-se por acionista controlador a pessoa, natural ou jurídica, ou o grupo de 
pessoas vinculadas por acordo de voto, ou sob controle comum, que: a) é titular de direitos de 
sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações da 
assembléia-geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia; e b) usa 
efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos 
da companhia. Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a 
companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e responsabilidades 
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abertamente demonstrando que o administrador deve se preocupar com as razões 

concernentes à função social, ou seja, a companhia deve cumprir a função social. 

A Constituição da República chama a atenção para a função social da empresa, até 

mesmo, quando o próprio Estado passa dos limites no que tange à atividade econômica. 

Por isso que o artigo 173, parágrafo primeiro, inciso I204 da Constituição ressalta questões 

referentes à função social. 

Outro diploma legal que comenta claramente acerca da função social da empresa é o 

artigo 47205 da lei 11.101/05 a qual versa sobre a recuperação judicial, a extrajudicial e a 

falência do empresário e da sociedade empresária. Neste artigo o legislador deixa claro 

que, na recuperação judicial, deve ser preservada a função social da empresa. 

A função social da empresa representa um conjunto de fatores e circunstâncias 

importantes para toda uma coletividade e é condição sine qua nom para a diametral 

satisfação de todos os interesses referentes à atividade econômica206. 

Ainda, a função social da empresa tem por escopo difundir a criação de riquezas e de 

oportunidades de novos postos de emprego, qualificação e diversidade de força de 

trabalho, impulsionar o desenvolvimento científico através de tecnologia e melhoria de 

qualidade de vida através de atos de educação, cultura e ações voltadas para práticas 

assistenciais e de defesa ao meio ambiente207. 

Por isso, o princípio da função social da empresa é de suma importância para o 

desenvolvimento da governança corporativa que tem como ideologia o bem-estar da 

sociedade, dos colaboradores, dos investidores e do bom desenvolvimento econômico e 

político da nação. 

                                                
 
para com os demais acionistas da empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade 
em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender. 
204 Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade 
econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança 
nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. § 1º A lei estabelecerá o 
estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias 
que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de 
serviços, dispondo sobre:   (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) I - sua 
função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade;   (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 
205 Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise 
econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do 
emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação 
da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. 
206 ALMEIDA, M. C. A Função Social da Empresa na Sociedade Contemporânea: Perspectivas 
e Prospectivas. Marília, Unimar, 2003, p. 141 
207 LOBO, J. Op. Cit., pp141-154 
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Na próxima seção será enfrentado os conceitos e fundamentos de auditoria justamente 

para diferenciar cada instrumento, quais sejam, governança corporativa, compliance e 

auditoria, para que não haja qualquer discrepância e confusão em relação aos conceitos 

aqui estabelecidos e os fundamentos propostos para cada mecanismo. 

 

3.3 CONCEITO DE AUDITORIA E FUNDAMENTOS BÁSICOS: 

INFORMAÇÕES OBJETIVAS ACERCA DO INSTITUTO 

 

É extremamente necessário que se perfaça a diferenciação entre os conceitos de 

compliance, governança corporativa e auditoria. Conforme asseverado em outrora, é 

comum e natural que, até mesmo, especialistas da área confundam estes conceitos tão 

corriqueiros no dia a dia da prática corporativa. 

Por isso precisar cada instituto nesta investigação para que se depreenda o campo de 

aplicação de cada segmento e especialidade de cada instituto. Afinal de contas, está-se 

perfazendo tal intento já há algumas seções e não seria diferente que, a partir de agora, 

transitasse-se objetivamente pelo universo da auditoria.    

Assim, como efetivado no instituto do compliance e recentemente com a governança 

corporativa, analisar-se-á, objetivamente, o conceito e fundamentos da auditoria. Desta 

forma, definir e entender os pormenores de cada instituto aqui mencionado, não será um 

complicador intelectual na questão prática e especializada da matéria. 

Etimologicamente falando, o termo auditoria é originário do latim audire, ou seja, 

ouvir. Preliminarmente, os ingleses traduziram a expressão como auding com o intento 

de designar um conjunto de procedimentos estratégicos e dentro de uma técnica para 

revisão de registros contábeis. 

Contemporaneamente, prevalece a ideia de sentido mais dilargado em relação à 

auditoria, qual seja, um alcance amplo o qual se caracteriza na ação independente de se 

confrontar uma específica circunstância com um critério preestabelecido, que se 

configura como uma situação ideal, para que se possa perfazer uma análise a respeito.   
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Define-se auditoria como a comparação imparcial entre a situação concreta e o que é 

desejado, com o escopo de expressar uma opinião ou de exprimir comentários, 

materializados ou relatórios de auditoria208. 

Neste diapasão, a auditoria é a função superior de controle econômico-financeiro da 

instituição, onde se repousa, objetivamente falando, a base do controle interno da 

instituição209. 

  A auditoria, seja na área pública, seja na área privada, é uma especialização 

contábil com o fito de testar a eficiência e a eficácia do controle patrimonial, com o escopo 

de atestar sua validade a respeito de um dado específico210. 

Pode-se dizer, ainda, que a Contabilidade foi a primeira disciplina fomentada para 

auxiliar e dar informação ao administrador com enfoque estático e dinâmico a respeito de 

toda a evolução patrimonial211. 

Para medir adequadamente e de forma confiável os registros e as demonstrações 

contábeis, a contabilidade se utiliza de uma técnica que lhe é própria, qual seja, a 

auditoria, que tem por fito o exame de livros, documentos e registros e a obtenção de 

informações internas e externas obedecendo as normas apropriadas a cada 

procedimento212. 

Ademais, o objetivo da auditoria é a emissão de uma informação substancial e 

fundamentada, por uma pessoa totalmente independente (o auditor) e com capacidade 

extremamente técnica e profissional suficientes para concedê-la213.  

Como toda boa técnica, a auditoria é difundida através de várias classificações. Por 

mais que existam várias classificações, uma, em especial, é sobejamente utilizada pela 

doutrina, qual seja, a auditoria interna e a auditoria externa. 

A auditoria interna é aquela desenvolvida dentro da empresa. Pode ser viabilizada por 

um departamento, criado para este fim, dentro da empresa, com o direcionamento de 

verificar e avaliar os sistemas, documentos e procedimentos de algum setor em específico. 

                                                
 
208ARAÚJO, I. P. S. Introdução à auditoria operacional. 2. Ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2004, 
p. 15 
209 GONÇALVES, R. S. Contabilidade Controlada. Rio de Janeiro: Forense, 1967; 
210 ATTIE, W. Auditoria. Rio de Janeiro: Editora Atlas, 2000, p. 25  
211 LIMA, R. O. C. Auditoria. Curitiba: IESDE, 2012, p. 11 
212 FRANCO, H; MARRA, E. Auditoria Contábil: Normas de Auditoria, Procedimentos e Papéis 
de Trabalho, Programas de Auditoria e Relatórios de Auditoria. 4. Ed. São Paulo: Atlas, 2007. 
213 LIMA, R. O. C. Auditoria. Curitiba: IESDE, 2012, p. 11 
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Diferentemente, a auditoria externa encontra-se espraiada em diversos setores e 

atividades. Nesta modalidade o escopo é justamente o parecer técnico de um profissional 

externo e sem vínculo empregatício com a empresa auditada. 

Basicamente, o que diferencia as duas modalidades de auditoria é, sem sombra de 

dúvidas, o vínculo do auditor à empresa auditada ou não. Enquanto na auditoria interna 

há um departamento vinculado à empresa com auditores da própria empresa, de outra 

forma, na auditoria externa, não há um departamento da empresa e os auditores são 

independentes sem qualquer vínculo com a instituição. 

Basicamente, a auditoria eclodiu pela necessidade de verificação dos proprietários e 

investidores, no tocante à questão econômico-financeira das referidas instituições e 

empresas que tiveram o direcionamento dos seus capitais. 

Assim, a auditoria é um processo de revisão das demonstrações financeiras de uma 

respectiva organização, com a finalidade de analisar e avaliar se estão coerentes ou em 

conformidade com a estrutura e diretrizes contábeis estabelecidas214. 

O parecer final do auditor independente será o documento que trará esclarecimentos 

e tranquilidade aos usuários coadunados às demonstrações financeiras da organização, 

sejam acionistas atuais ou futuros potenciais investidores, organizações financeiras para 

elucidar a saúde financeira da empresa. 

Os pareceres são essenciais para um esclarecimento convicto no tocante às 

informações e demonstrações financeiras das empresas. Por isso, a atuação do auditor 

independente é de importância relevante para atestar documentos, verificar as 

demonstrações e, sobretudo, passar credibilidade para todos aqueles que, de certa forma, 

estejam vinculados à instituição. 

Isso demonstra que a atividade do auditor independente215 é garantir o máximo de 

confiabilidade para a boa atividade da instituição, de tal magnitude, que os relatórios, 

contas e informações em geral estejam em plena consonância com as diretrizes internas 

e as normas externas, quais sejam, a legislação em vigor. 

                                                
 
214 BERNINI, A. Auditoria: avaliação de riscos. São Paulo: Editora Senac, 2018; 
215 A profissão do auditor independente é regulamentada diretamente pelo Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC). O cadastro Nacional de Auditores independentes (CNAI) foi desenvolvido 
para que bacharéis em ciências contábeis com o interesse na profissão de auditor passassem 
por exame de qualificação técnica. Tão somente auditores independentes com o cadastro 
nacional de auditores independente estão habilitados a expedir relatório sobre as demonstrações 
financeiras de empresas de capital e aberto e realizarem parecer, 
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Para uma análise perfeita acerca das contas e demonstrações financeiras da 

organização, é imperioso asseverar que o auditor deve perpetrar um correto e brilhante 

planejamento referente ao seu trabalho antes de iniciar todos os procedimentos e métodos 

no traquejo da auditoria. 

Realizar um bom planejamento prévio é sinônimo de êxito para a realização de 

qualquer trabalho e atividade. O que não seria diferente para com o exercício do auditor 

independente. Ele precisa de uma organização minuciosa para que a elucidação seja feita 

de forma perfeita, sem qualquer erro e da maneira mais rápida possível, até pelo fato de 

os investidores exigirem respostas velozes e imediatas, já que se vive num mundo 

imediatista onde tudo é, literalmente, para ontem. 

Por mais que a atuação do auditor deva caminhar no intuito de uma perfeição, quando 

emite uma opinião através de um parecer, pode acertar ou, evidentemente, errar. Ou seja, 

há riscos de que as demonstrações disponibilizadas ao auditor pela instituição estejam 

adulteradas, o que pode gerar, como consequência, uma declaração errônea por parte do 

auditor. 

Tais discrepâncias podem ocorrer em virtude de fraudes ou erros216 que acabam 

levando o auditor independente a equívocos no que diz respeito às decisões, teses e 

pareceres acerca das contas e das demonstrações financeiras.  

Com efeito, o auditor independente deve prezar por uma razoabilidade na segurança 

das informações referentes às demonstrações financeiras217 com o fito de não haver 

alterações relevantes, realizando técnicas que, eventualmente, mitiguem ou infirmem o 

risco em relação uma emissão de parecer equivocado.  

Por isso, o auditor deve perguntar aos demais profissionais e à própria administração 

para o auxílio na compreensão dos ambientes de controles internos da instituição; 

execução de procedimentos analíticos, como o diagnóstico de atividades não usuais; 

                                                
 
216 O termo “erro” na auditoria é definido como incorreções sem qualquer voluntariedade nas 
demonstrações financeiras (CREPALDI, S. A. Auditoria Contábil: Teoria e Prática. 8. ed. São 
Paulo: Editora Atlas, 2012) 
217 O Conselho federal de Contabilidade (CFC) utiliza a nomenclatura “demonstrações contábeis” 
em todas as suas diretrizes e normas. Diferentemente disso, muitos profissionais da área de 
auditoria preferem a expressão “demonstrações financeiras”. O que, evidentemente, é 
amplamente franqueado. Note que nesta investigação, a preferência é pela nomenclatura 
“demonstrações financeiras”, pois é mais abrangente e alcança um público ainda maior, visto 
que não traz uma perspectiva tão técnica como a expressão “demonstrações contábeis”, 
específica da área de ciências contábeis. 
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observar e, consequentemente, examinar a empresa como um todo ou o departamento 

específico auditado. 

Fica clarividente que a auditoria é diametralmente diferente do instituto do 

compliance. Este tem uma aplicação preventiva, ou seja, há uma necessidade premente 

de antecipação de fatos ou possibilidade de fatos para que haja o completo equilíbrio no 

interior da organização.  

A auditoria é completamente diferente, pois não antevê que algo ocorra ou que 

qualquer fraude ou erro esteja ocorrendo no âmbito da instituição. Como vislumbrado 

anteriormente, o auditor independente atua em momento posterior, ou seja, quando o 

possível problema já estiver acontecendo, o auditor entra em ação para a verificação e 

análise das dificuldades que estejam impregnando o âmbito da organização, o 

departamento específico ou, às vezes, toda a empresa. 

Diferentemente do compliance, que, como visto em outrora, atua preventivamente, 

dentro de uma concepção de prevenção, obstando a perpetuação e avanço do problema 

específico. A atuação do compliance é sempre prévia e a da auditoria posterior. 

Independentemente de os dois institutos serem diferentes, ambos podem ser pensados 

concomitantemente na governança corporativa. Isto é, para uma boa governança, faz-se 

necessário que controles internos sejam bem elaborados e pensados dentro de uma esfera 

comum, uníssona e totalmente coerente. 

Na próxima seção, será feita uma reflexão objetiva acerca da movimentação futura e 

das novas perspectivas concernentes aos institutos do compliance, auditoria e governança 

corporativa. Ou seja, o que tais instituto podem trazer de benefícios constantes em relação 

à vida das empresas e à proteção do mercado e da própria sociedade.     

 

 

3.4 PERSPECTIVAS FUTURAS PARA O COMPLIANCE, 

GOVERNANÇA CORPORATIVA E A AUDITORIA: UMA 

REFLEXÃO NECESSÁRIA PARA O MUNDO MODERNO   

    

 

É sempre bom que se pense no futuro, porquanto o tempo tem passado, sobremaneira, 

rápido e novas perspectivas devem ser pensadas e, acima de tudo, implementadas com o 

escopo de se alcançar o sucesso em relação aos lucros, transparência e ética. 
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Mas, sabe-se, que nem tundo é lucro ou business. Com efeito, deve-se pensar e aplicar 

transparência, ética e compromisso com a verdade. O foco central deve estar calcado na 

lealdade, respeito e comprometimento para com investidores, acionistas, colaboradores, 

clientes e a própria sociedade. 

Neste diapasão, é preciso pensar diferente, com novas estratégias e um jeito inovador 

a respeito da gestão que está sendo, contemporaneamente, desenvolvida no âmbito das 

pequenas e grandes instituições espalhadas pelo mundo afora. Mas, principalmente, no 

Brasil, deve-se pensar mecanismos diferenciados para uma gestão mais apurada e 

sofisticada. 

Por isso, temas como compliance, auditoria e governança corporativa precisam ser 

pensados, repensados e revisitados no atual cenário das instituições. Como vislumbrado 

em outrora, as empresas possuem uma responsabilidade social exorbitante e, com isso, 

devem ter um pensamento todo voltado para um grau de maturidade maior e um 

comprometimento maior ainda, sobretudo, em relação à sociedade. 

Em tempos de corrupção, faz-se necessário e premente que se viabilizem técnicas 

para combater qualquer tipo de prática corruptiva que atinja a sociedade e traga prejuízos. 

Lutar contra a corrupção não é dever, tão somente, do Estado, mas de todos e em 

quaisquer circunstâncias. 

A própria Globalização trouxe possibilidades inovadoras para que empresas se 

amoldem a padrões de certificação218 e propaguem o acesso à informação. Para se ter uma 

ideia, empresas sérias e comprometidas com o conhecimento 219investem, sobremaneira, 

                                                
 
218 As normas ISO seriam exemplos de certificação apregoados pelas empresas modernas. A 
série de normas ISO, foram criadas pela Organização Internacional de Padronização (ISO), com 
o desiderato de aperfeiçoar e melhorar a qualidade de produtos e serviços. A ISO, é uma das 
maiores organizações que fomenta normas em todo o planeta, e foi cunhada a partir da união da 
International Federation of the National Standardizing Associations (ISA) e a United Nations 
Standards Coordinating Committee (UNSCC). Neste sentido, a ISO começou a funcionar 
oficialmente no ano de 1947. 
219 Por exemplo, no Brasil, existem três empresas que possuem Universidades Corporativas com 
o fito de desenvolver e treinar seus colaboradores, quais sejam, Ambev e seu pioneirismo no 
que tange o universo das Universidades Corporativas, Universidade Corporativa da Caixa 
Econômica Federal e a Universidade Corporativa do Banco do Brasil (UNIBB).Tais empresas 
entenderam que a criação das Universidades Corporativas são investimentos de grande 
repercussão com um retorno diametral, trazendo investimentos e inovações. Nestas 
universidades, o objetivo é disseminar a informação dentro das corporações, desenvolver 
treinamentos padronizados, preparar as equipes para a realização dos respectivos trabalhos e 
tarefas, f ocar em resultados e fomentar vantagem competitiva para a empresa. 
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em informação para que seus colaboradores estejam aptos e atualizados no tocante ao 

objeto de sua atividade e, ademais, ao combate à corrupção. 

Neste sentido, a informação caminha para o aprendizado e a solidificação do 

conhecimento. Treinar, focar e aprender, é um tripé que certamente alavanca 

investimentos, potencializa a marca e gera, evidentemente, sucesso para a empresa. 

No entanto, todos esses fatores somente ocorrem se houver, deveras, uma mudança 

de cultura, ou seja, cultura organizacional. Esta seria o conjunto de hábitos e crenças, 

definidos por intermédio de normas, valores, atitudes e expectativas compartilhadas por 

todos os integrantes e colaboradores da organização220. 

Por isso que há que se ter uma mudança de paradigmas dentro da instituição. Em 

pleno século XXI, mundo globalizado e acesso rápido à informação, não dá para 

continuar pensando e executando da mesma forma que no passado. Métodos tradicionais 

e ortodoxos são importantes, mas é preciso inovar, reviver e se modernizar. 

Por exemplo, relatórios tradicionais que serviam para uma análise posterior ao 

problema eram e, ainda são, excelentes. Mas o mundo mudou e a forma de se detectar 

riscos também transmudou.  

Neste sentido, o Compliance eclode com o objetivo primeiro de agir preventivamente 

e obstar o problema. Assim, modernamente, a inovação ensina que se deve, de todas as 

formas, identificar e agir contra o risco. 

Se antes as empresas caminhavam sem qualquer monitoramento ou um 

monitoramento precário, hoje, faz-se necessário que programas de auditoria, através de 

auditores independentes, perfaçam toda a análise dos possíveis problemas e 

incongruências existentes nas demonstrações financeiras.  

Ou seja, hodiernamente existem técnicas mais modernas para a observação e 

constatação de possíveis erros que possam levar a respectiva empresa a ter problemas. 

Lembrando que a auditoria atua posteriormente à dificuldade existente no âmbito 

empresarial, diferentemente do compliance. 

Se em tempos pretéritos os departamentos das empresas caminhavam isoladamente, 

de forma independente e harmônica, modernamente não se pode pensar de acordo com 

essas diretrizes. 

                                                
 
220 CHIAVENATO, I. Gestão de Pessoas: o novo papel dos Recursos Humanos nas 
organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010; 



109 
 
 

Uma empresa moderna caminha para frente com todos os departamentos interligados, 

pensando igual, de forma uníssona, e utilizando todas as estratégias e subterfúgios para o 

combate à corrupção, proteção dos acionistas (majoritários ou minoritários) e investidores 

e satisfação dos seus clientes e sustentabilidade da própria instituição, porquanto 

credibilidade é demasiadamente importante para o crescimento no mercado. 

Por isso que hoje, modernamente, fala-se tanto em Governança corporativa. Nesta 

vertente, portanto, qualquer empresa deve ter no seu DNA a cultura da governança 

corporativa. 

E, não somente, a cultura, mas agir na prática, implementando e desenvolvendo todas 

as especificidades da governança corporativa como já suscitado em outrora nesta 

investigação. Com efeito, não se está aqui advogando simplesmente uma teoria, mas, sim, 

uma atividade que deve ser perpetrada na prática da organização. 

Assim, as empresas precisam se modernizar de tal forma que o seu capital intelectual 

possa trazer benefícios, não somente no tocante à proteção, mas, também, em relação a 

novas oportunidades que estejam eclodindo no respectivo nicho de atuação. 

Com o avanço da criminalidade e as novas facetas do Direito Penal (por exemplo o 

Direito Penal Econômico), a modernidade trouxe consigo novas modalidades de crimes. 

Nesse diapasão, a corrupção corre a passos largos na liderança como modalidade 

vitoriosa. 

É claro que a corrupção é o gênero o qual possui especificidades221. Ela penetra nos 

mais profundos detalhes da Administração Pública, das empresas e, quase sempre, nas 

                                                
 
221Como especificidades da corrupção, por exemplo, tem-se o peculato - Art. 312 - Apropriar-se 
o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de 
que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio: Pena - reclusão, 
de dois a doze anos, e multa. – inserção de dados falsos em sistema de informação -  Art. 313-
B. Modificar ou alterar, o funcionário, sistema de informações ou programa de informática sem 
autorização ou solicitação de autoridade competente:                          (Incluído pela Lei nº 9.983, 
de 2000) Pena - detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos, e multa.                     (Incluído pela 
Lei nº 9.983, de 2000) Parágrafo único. As penas são aumentadas de um terço até a metade se 
da modificação ou alteração resulta dano para a Administração Pública ou para o administrado. 
– Concussão - Art. 316 - Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora 
da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida: Pena - reclusão, de 
dois a oito anos, e multa. – a corrupção passiva -  Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para 
outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão 
dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 
(doze) anos, e multa.                     (Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003)  -  e a 
corrupção ativa - Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para 
 
 



110 
 
 

próprias individualidades de cada indivíduo. É uma luta constante sofrear pensamentos, 

práticas e atitudes que direcionam cada pessoa para caminhos tortuosos. 

Por isso, o combate à nova criminalidade deve começar, primeiramente, na mente de 

cada indivíduio, por intermédio, principalmente, de práticas e atitudes que caminhem 

contrariamente às nefastas atitudes e circunstâncias corruptivas.   

Ademais, não se pode olvidar que se vive em uma sociedade de risco222 e, por isso, 

as empresas precisam, urgentemente, proteger-se para o impedimento ou a solução de 

riscos que possam eclodir no dia a dia da sua vida útil. 

Neste sentido, o compliance, a auditoria e a governança corporativa possuem, sim, 

uma perspectiva de vida muito longa tendo em vista a necessidade de proteção e 

desenvolvimento das empresas que realmente queiram se encaixar numa concepção, de 

fato, moderna. 

Com efeito, o mercado atual tem exigido, ainda mais, que empresas tenham tal cultura 

para que celebrações de contratos sejam, rigorosamente, viabilizados. O contexto social 

tem obrigado que empresas se preocupem com medidas relacionadas à ética, 

transparência e proteção das atividades que estejam sendo perpetradas. 

Exemplo simbólico a respeito do que está sendo abordado é a vinda ao mundo 

fenomênico da lei 7.753/17223 no Estado do Rio de Janeiro, que orienta acerca da 

instituição do programa de integridade nas empresas que vierem a contratar com a 

Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro.  

O próprio artigo primeiro224 da lei já traz a exigência do programa de integridade às 

empresas. Isso demonstra a preocupação do legislador estadual em determinar que as 

                                                
 
determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) 
anos, e multa.                           (Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003) - . 
222Este tema já fora elaborado e pensado no início desta investigação. Assim, convém o 
direcionamento para o primeiro capítulo deste trabalho com o intento de um melhor detalhamento 
no que diz respeito ao tema, tão em voga na sociedade contemporânea. Afinal de contas, vive-
se, verdadeiramente, numa sociedade em que os risco são claros e iminentes. 
223 A lei 7.753 de 17 de outubro de 2017 trouxe consigo grande inovação no quesito segurança, 
proteção, transparência e ética. A referida lei mudou a concepção no que tange os métodos de 
contratação de empresas no Estado do Rio de Janeiro. Pelo menos, houve uma drástica 
mudança de paradigma com relação à concepção de controles internos. Sinal que todos os 
acontecimentos negativos que ocorreram no Brasil, trouxeram pontos positivos e benefícios no 
que diz respeito à coisa pública. 
224 Art. 1º - Fica estabelecida a exigência do Programa de Integridade às empresas que 
celebrarem contrato, consórcio, convênio, concessão ou parceria público-privado com a 
administração pública direta, indireta e fundacional do Estado do Rio de Janeiro, cujos limites 
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empresas que contratem com a Administração Pública tenham responsabilidade com a 

integridade.  

O próprio artigo segundo225 explicita quais as finalidades e objetivos no que tange à 

implantação do programa de integridade. Proteger a administração pública, garantir a 

execução dos trabalhos e contratos de acordo com a lei, redução de riscos e problemas e 

evidentemente, lograr uma melhor performance e qualidade nas relações contratuais são 

os objetivos sustentados pela lei. 

No artigo terceiro226, o legislador estadual traz a ideia do que seria o programa de 

integridade. Fica explícito a ideia do compliance e, literalmente, o raciocínio referente à 

auditoria. Inclusive, o artigo terceiro enfatiza que hajam denúncias que tragam à baila 

irregularidades, fraudes e qualquer tipo de corrupção.  

Outro fator importante trabalhado pela lei estadual é, justamente, os meios necessários 

para a avaliação do programa de integridade. O artigo quarto227 da lei estadual traz como 

                                                
 
em valor sejam superiores ao da modalidade de licitação por concorrência, sendo R$ 
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) para obras e serviços de engenharia e R$ 
650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) para compras e serviços, mesmo que na forma de 
pregão eletrônico, e o prazo do contrato seja igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias. 
225 Art. 2º A exigência da implantação do Programa de Integridade tem por objetivo: I – proteger 
a administração pública estadual dos atos lesivos que resultem em prejuízos financeiros 
causados por irregularidades, desvios de ética e de conduta e fraudes contratuais; II – garantir a 
execução dos contratos em conformidade com a Lei e regulamentos pertinentes a cada atividade 
contratada; III – reduzir os riscos inerentes aos contratos, provendo maior segurança e 
transparência na sua consecução; IV – obter melhores desempenhos e garantir a qualidade nas 
relações contratuais; 
226 Art.3º O Programa de Integridade consiste, no âmbito de uma pessoa jurídica, no conjunto de 
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de 
irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com 
o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a 
administração pública do Estado do Rio de Janeiro. Paragrafo único. O Programa de Integridade 
deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as características e riscos atuais das 
atividades de cada pessoa jurídica, a qual, por sua vez, deve garantir o constante aprimoramento 
e adaptação do referido programa, visando a garantir a sua efetividade. 
227 Art.4º O Programa de Integridade será avaliado, quanto a sua existência e aplicação, de 
acordo com os seguintes parâmetros: I – comprometimento da alta direção da pessoa jurídica, 
incluídos os conselhos, quando aplicado, evidenciados pelo apoio visível e inequívoco ao 
programa; II – padrões de conduta, código de ética, políticas e procedimentos de integridade, 
aplicáveis a todos os empregados e administradores, independentemente de cargo ou função 
exercidos; III – padrões de conduta, código de ética e políticas de integridade estendidos, quando 
necessário, a terceiros, tais como, fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários 
e associados; IV – treinamentos periódicos sobre o Programa de Integridade; V – análise 
periódica de riscos para realizar adaptações necessárias ao Programa de Integridade; VI – 
registros contábeis que reflitam de forma completa e precisa as transações da pessoa jurídica; 
VII – controles internos que assegurem a pronta elaboração e confiabilidade de relatórios e 
demonstrações financeiras da pessoa jurídica; VIII – procedimentos específicos para prevenir 
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critérios de avaliação o comprometimento da pessoa jurídica, padronização do código de 

ética, treinamentos periódicos, análise de riscos, controles internos, e outros fatores 

estabelecidos na lei.  

Por fim, a lei versa que existe prazo para a implementação do programa de integridade 

a partir da celebração do contrato228, multa concernente ao atraso da implementação229 e 

impossibilidade de contratação230, caso a empresa deixe de observar e descumpra 

qualquer das diretrizes consubstanciadas na lei estadual. Sem contar que, qualquer 

alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária, será de 

responsabilidade da pessoa jurídica231. 

Uma empresa que tenha e desenvolva programas de integridade, necessariamente, 

tem arraigado em sua cultura organizacional o DNA da governança corporativa. 

                                                
 
fraudes e ilícitos no âmbito de processos licitatórios, na execução de contratos administrativos 
ou em qualquer interação com o setor público, ainda que intermediada por terceiros, tal como 
pagamento de tributos, sujeição a fiscalizações, ou obtenção de autorizações, licenças, 
permissões e certidões; IX – independência, estrutura e autoridade da instância responsável pela 
aplicação do Programa de Integridade e fiscalização de seu cumprimento; X – canais de 
denúncia de irregularidades, abertos e amplamente divulgados a funcionários e terceiros, e de 
mecanismos destinados à proteção de denunciantes de boa-fé; XI – medidas disciplinares em 
caso de violação do Programa de Integridade; XII – procedimentos que assegurem a pronta 
interrupção de irregularidades ou infrações detectadas e a tempestiva remediação dos danos 
gerados; XIII – diligências apropriadas para contratação e, conforme o caso, supervisão, de 
terceiros, tais como, fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados; 
XIV – verificação, durante os processos de fusões, aquisições e reestruturações societárias, do 
cometimento de irregularidades ou ilícitos ou da existência de vulnerabilidades nas pessoas 
jurídicas envolvidas; XV – monitoramento contínuo do Programa de Integridade, visando seu 
aperfeiçoamento na prevenção, detecção e combate à ocorrência dos atos lesivos previstos no 
art. 5º da Lei Federal nº 12.846 de 2013; e XVI – ações comprovadas de promoção da cultura 
ética e de integridade por meio de palestras, seminários, workshops, debates e eventos da 
mesma natureza. 
228 Art. 5º - A implantação do Programa de Integridade no âmbito da pessoa jurídica dar-se-á no 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de celebração do contrato. 
§ 2º Para efetiva implantação do Programa de Integridade, os custos/despesas resultantes 
correrão à conta da empresa contratada, não cabendo ao órgão contratante o seu ressarcimento. 
229 Art. 6º - Pelo descumprimento da exigência prevista nesta Lei, a Administração Pública direta, 
indireta e fundacional do Estado do Rio de Janeiro aplicará à empresa contratada multa de 0,02% 
(dois centésimos por cento), por dia, incidente sobre o valor do Contrato. §1º - O montante 
correspondente a soma dos valores básicos das multas moratórias será limitado a 10% (dez por 
cento) do valor do contrato. §2º - O cumprimento da exigência da implantação fará cessar a 
aplicação da multa. §3º - O cumprimento da exigência da implantação não implicará 
ressarcimento das multas aplicadas. 
230 Art. 8º O não cumprimento da exigência durante o período contratual acarretará na 
impossibilidade da contratação da empresa com o Estado do Rio de Janeiro até a sua regular 
situação. 
231 Art. 9º Subsiste a responsabilidade da pessoa jurídica na hipótese de alteração contratual, 
transformação, incorporação, fusão ou cisão societária. § 1º A sucessora se responsabilizará 
pelo cumprimento da exigência na forma desta Lei. § 2º As sanções descritas nos arts. 6º e 8º 
desta Lei serão atribuídas à sucessora. 
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Lembrando que compliance, auditoria e outras coisas mais, encontram-se coadunados no 

bojo da governança. Por isso que programas de integridade estão umbilicalmente 

vinculados à governança corporativa.  

A verdade é que, cada vez mais, os gestores de grandes e pequenas empresas têm se 

atentado para a importância de programas de integridade e sabem que a viabilização de 

tais mecanismos compactua para o crescimento da instituição e o acúmulo de 

oportunidades financeiras.  

A lei 7.753 de 17 de outubro de 2017 do estado do Rio de Janeiro que implementou 

os programas de integridade para empresas que queiram contratar com a Administração 

Pública Estadual é somente um exemplo claríssimo da grandiosidade dos programas de 

compliance, da viabilização da auditoria e da incorporação da filosofia da governança 

corporativa.  

Isso demonstra que as perspectivas para tais institutos são demasiadamente vantajosas 

para qualquer empresa comprometida com a ética e o combate à corrupção. O que faltava, 

verdadeiramente, era a implementação de tal cultura na sociedade brasileira. Mas com 

todos os acontecimentos negativos que, infelizmente, mancharam e macularam a 

sociedade brasileira, todos, inclusive o povo brasileiro, passaram a olhar e identificar a 

importância de se cultivar ética e transparência. 

Por derradeiro, resta clarificado que todos esses mecanismos continuarão crescendo 

e sendo desenvolvidos de forma a cultivar ética e trazer soluções para o melhoramento 

das empresas e, mormente, o combate incisivo à corrupção.  

A seguir, à guisa de entendimento, o próximo capítulo passará a analisar o criminal 

compliance como ferramenta de combate à corrupção e contenção do Direito Penal dentro 

da Administração Pública Federal. 
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4  O CRIMINAL COMPLIANCE COMO FERRAMENTA DE PREVENÇÃO DE 

CRIMES E CONTENÇÃO DO DIREITO PENAL DENTRO DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 

Sabe-se que onde há pessoas, há conflitos. Esta é uma máxima verdadeira desde que 

o mundo passou a existir. Com efeito, vários são os tipos de conflitos. Conflitos de ordem 

familiar, ordem, política, ordem cultural e etc., mas o que se quer aqui enfatizar é o 

conflito jurídico que traz uma consequência penal, basicamente a pena. 

Se há um crime, a resposta é sempre, ou quase sempre, solucionada pelas “mãos” do 

Direito Penal. Há, de fato, um fetiche por este ramo do Direito232, de tal maneira, que 

muitos233 consideram que ele é, praticamente, a solução para todos os males e é, 

exatamente, ele que tem a capacidade de solucionar todos os problemas dentro da 

sociedade.  

A sociedade, portanto, caminha no direcionamento de um Direito Penal como o 

remédio rápido, eficaz e libertador de qualquer conflito existente na comunidade. Não se 

pensa em outra consequência que não seja a pena. Mas será que a pena é a melhor medida 

dentro da realidade existente? Será que o Direito Penal é o melhor remédio? Será que não 

existe um outro meio para impedir a atuação drástica do Direito Penal?   

Foucault já demonstra as atrocidades da prisão e denuncia que a pena privativa de 

liberdade é algo desumano, atroz, bárbaro e que, verdadeiramente, impede o objetivo da 

ressocialização e, consequente, transformação do indivíduo neste local inserido234. 

O sistema punitivo do Estado caracteriza-se como o mais rigoroso instrumento de 

controle da sociedade235. Nesta máxima, o Estado se organiza utilizando o Direito Penal 

como ferramenta para a demonstração da sua força institucionalizada.   

                                                
 
232 Günter Jakobs já demonstra com profundidade este fetiche pelo Direito penal em seu 
Strafrecht, Allgemeiner Teil, enfatizando, através do Funcionalismo radical, o Direito Penal do 
inimigo 
233 Este clamor pelo Direito Penal solucionador de qualquer conflito, mostra-se muito claramente 
no clamor da sociedade brasileira contemporânea. É notório o anseio do corpo social por 
políticas criminais mais duras. Nesta vertente, segue o Governo do Presidente Jair Messias 
Bolsonaro nesta linha de atuação, impulsionado pelo atual Ministro da Justiça Sérgio Moro.  
234 FOUCAULT, M. Vigiar e Punir: Nascimento da Prisão. Trad. Raquel Ramalhete. 39. Ed. 
Petrópolis, Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2011; 
235 FRAGOSO, H. Op. Cit., 2004, p. 122 
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Realmente, parece haver um controle punitivo institucionalizado da sociedade, em 

que, aquele que viabiliza a lei, o mais forte, impõe coativamente suas diretrizes aos 

demais236. 

Como se pode observar, o sistema penal age de maneira desproporcional, atingindo, 

quase sempre, o estrato mais enfraquecido da sociedade. Por isso, o Direito Penal deve 

sofrer uma contenção para que equívocos sejam extirpados da sociedade, não somente a 

brasileira, mas em qualquer outra. 

Afinal, a função principal do Direito Penal é limitar o poder punitivo Estatal e impedir 

um jus puniendi fora do contexto Constitucional, ou seja, pautado na proporcionalidade 

e garantias previstas.  

Portanto, o próprio Direito Penal é o instrumento que deve controlar todos os 

mecanismos arbitrários do Estado em face dos menos favorecidos e vulneráveis, ou seja, 

a própria sociedade. 

 Neste sentido, novas perspectivas e possibilidades acerca do manuseio do Direto 

Penal devem ser pensadas e aquilatadas. Primeiro, o Direito Penal não pode ser a panaceia 

para todo e qualquer problema. Segundo, se o Estado está utilizando o Direito Penal de 

qualquer maneira, ele precisa ser, imediatamente, contido sob pena de riscos para o 

próprio Estado e para toda a sociedade. 

 Por isso, pensar na utilização do criminal compliance como uma ferramenta de 

combate à corrupção e contenção do Direito Penal é uma destas novas perspectivas e 

possibilidades de se repensar a utilização do Direito Penal.  

 O que é melhor, prevenir ou reprimir? Será que atuar de forma preventiva 

impedindo que o ilícito aconteça, não seria a melhor forma de agir? Impedir a atuação do 

Direito Penal, necessariamente, não faria com que a máquina estatal não fosse utilizada 

de qualquer maneira? A utilização do criminal compliance não reduziria algumas 

injustiças provocadas pelo Estado através do Direito Penal? 

São indagações que trazem uma série de reflexões acerca do que pensar sobre o 

Direito Penal na contemporaneidade. Por isso, a necessidade de reflexão a respeito do 

criminal compliance, sua esfera de atuação e seus fundamentos, sobretudo, no Direito 

Penal Econômico. 

                                                
 
236 ZAFFARONI, E. R.; PIERANGELI, J. H. Manual de Direito Penal Brasileiro. Vol. 1. 6. Ed. 
Revista e atualizada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006; 
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Assim, à guisa de entendimento, a partir do próximo item, esta investigação 

esclarecerá o conceito, fundamentos e objetivos do criminal compliance, buscando 

sempre uma análise crítica no tocante ao cenário atual da Administração Pública.  

 

 

4.1 O INSTITUTO DO CRIMINAL COMPLIANCE: UMA ANÁLISE 

SOBRE SEUS CONCEITOS, FUNDAMENTOS E OBJETIVOS 

 

Como dito anteriormente, este ponto da investigação terá por escopo a abordagem do 

que seria o criminal compliance, seus fundamentos e objetivos e a forma de atuação nas 

empresas. 

A priori, deve-se enfatizar que o criminal compliance tem uma atuação toda 

específica e especial. Isso, pelo fato de ser uma ferramenta utilizada, mormente, no 

interior de empresas e organizações, sejam pequenas, médias e grandes.  

A praxe mercadológica e acadêmica é, sobejamente, enfatizar a aplicação desta 

ferramenta em empresas privadas, mas o que se quer demonstrar neste trabalho é 

justamente a possiblidade de ampliação na Administração Pública. 

Não há que se falar, neste momento do trabalho, sobre o conceito de compliance, 

porquanto, em seções anteriores, abordou-se o tema compliance num sentido 

absolutamente amplo. E, como vislumbrado, o compliance é o termo lato o qual possui 

várias facetas no tocante à sua aplicação. 

Neste sentido, o criminal compliance é, portanto, uma das facetas do compliance, com 

atuação precisa e particularizada no alcance do Direito Penal. Pragmaticamente falando, 

seria a espécie do compliance que objetiva a prevenção de crimes.  

O conceito está bem objetivo e, por isso, faz-se necessário que a elucidação seja mais 

profunda e rica em detalhes, o que será feito a partir de agora. É importante saber que, 

mesmo que se venha pormenorizar o tema, ainda assim, existem várias linhas de 

pensamento a respeito. Mas todos os pontos aqui aquilatados terão congruência com o 

que há de mais pacífico acerca do estudo. 

Com efeito, o que importa identificar nesta pesquisa é a prevenção da 

responsabilidade penal através do instituto do Compliance, cuja denominação é criminal 

compliance. 
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Neste intento, o foco central é encontrar meios para que a responsabilidade penal não 

alcance a respectiva empresa e, até mesmo, sócios, administradores e, ademais, 

proprietários da instituição, sem contar os investidores. Uma empresa maculada por um 

escândalo de corrupção certamente afeta os investidores e, consequentemente, os 

investimentos. 

       A aplicação do fenômeno do criminal compliance se desenvolve a partir do 

surgimento de crimes econômicos e da persecução penal de instituições financeiras e, 

também, de empresários, pois apenas no momento em que os gerentes de empresas e 

grandes instituições passaram a ser investigados e, obviamente, processados, eclode, 

outrossim, a extrema necessidade de prevenção criminal no âmbito de suas atividades237.  

Assim, resta claro que o criminal compliance tem completa e diametral congruência 

com os delitos econômicos, alcançando, desta feita, a aplicação do Direito Penal 

Econômico, distanciando-se de uma vertente mais tradicional do Direito Penal, ou seja, 

o Direito Penal nuclear. 

        O aumento das regulações para as empresas de todos os segmentos, questão 

extremamente coadunada ao tema Globalização, o número de sanções, conseguintemente, 

também aumentou238. Assim, as empresas precisam de uma atualização forte e rápida no 

sentido de proteção contra possíveis arranjos criminais. 

Como já dito alhures, não somente a empresa em si, mas, ademais, diretores e 

administradores necessitam de uma proteção preventiva. Bacigalupo ressalta que a 

responsabilização penal aumentará sensivelmente para estes atores, o que restará, tão 

somente, uma profilaxia em relação às medidas a serem aplicadas. 

Isso demonstra a importância grandiosa do criminal compliance, já que é, sem sombra 

de dúvidas, uma ferramenta profilática, ou seja, preventiva, com a função principal de 

detectar possíveis práticas criminosas que possam ocorrer no interior das empresas, 

protegendo-as.   

Deste modo, aumentando consideravelmente o número de regulamentos e, 

consequentemente, o número de sanções, evidentemente que a responsabilização penal 

também é majorada e acaba se tornando uma preocupação ainda maior que o avanço nos 

                                                
 
237 SAAVEDRA, G. A. “Reflexões iniciais sobre o criminal compliance”. In: Boletim IBCCRIM. São 
Paulo: IBCCRIM, ano 18, n. 218, pp. 11-12, jan., 2011; 
238 BACIGALUPO, E. Compliance y Derecho Penal. Coordenação: Carmen Hermida. 1. Ed. 
Navarra: Aranzadi S.A e Tomsom Reuteurs, 2011; 
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lucros ou um posicionamento mais marcante no mercado capitalista. Com efeito, a 

empresa e o empresário precisam estar salvaguardados no mundo globalizado. 

Conforme vislumbrado na seção em que se abordou o tema referente à 

criminologia239, o fenômeno criminal está passando por uma verdadeira transmudação 

nos dias contemporâneos.  

Seguindo os ensinamentos criminológicos, mais especificamente no que concerne aos 

elementos e fundamentos da criminologia, está-se diante de novas perspectivas e 

concepções no que diz respeito aos elementos que trazem sustentação para a criminologia.  

O delito já não é o mesmo, pois a corrupção surge como uma faceta bem mais 

sofisticada que os delitos denominados tradicionais. O criminoso, por sua vez, passou a 

demonstrar uma maior sofisticação, deixando de ser uma pessoa simples sem qualquer 

informação e conhecimento; muito pelo contrário, passou a ter características essenciais 

para o êxito do engenho criminoso, qual seja, a inteligência e o conhecimento. A vítima 

passou a ter uma maior amplitude, ou seja, a individualidade passa a dar lugar para a 

coletividade. E o controle social, da mesma forma, passou a ser identificado de acordo 

com os padrões globalizados. 

Neste diapasão, a criminologia já ensina através dos seus elementos, modelos 

específicos de fundamentação que caminham ao encontro do universo das empresas. 

Corrupção, informação e amplo alcance, é a receita certa e primordial para o êxito e 

sucesso do engenho criminoso no interior das instituições não tão bem intencionadas, 

sejam públicas ou privadas. 

Diante da modernização criminosa, da velocidade da informação, da profundidade do 

conhecimento e da relativização de padrões éticos e morais, cumpre à empresa e aos 

diretores da mesma, a preocupação com o combate à corrupção, a viabilização de 

estrategemas que obstem a responsabilização penal da empresa, bem como, dos 

administradores. 

                                                
 
239 O tema referente à criminologia fora abordado no primeiro capítulo, na subseção 1.4, cujo 
título é “a criminologia na era da globalização: Discursos sobre a teoria da associação diferencial 
na pós-modernidade”. Nesta máxima, convém retornar à leitura desta para maiores detalhes. 
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Em relação à concepção de mundo e toda a hipertrofia legislativa contemporânea, o 

criminal compliance se posiciona no mundo fenomênico como uma ferramenta 

direcionada a evitar a imputação penal aos administradores e, outrossim, à própria 

empresa (nos casos em que haja o reconhecimento da responsabilidade penal da pessoa 

jurídica)240. 

        Aplicação do criminal compliance se perfaz a partir de uma aprovação 

institucionalizada, através de uma combinação de decisões com o fito de prevenir, por 

intermédio de uma série de condutas e manifestações, ou reduzir os riscos inerentes à 

respectiva atividade241. 

Sem embargos, o mundo globalizado aduz, sobremaneira, riscos e preocupações. A 

fomentação padronizada de controles internos nas empresas é uma exigência do novo 

mercado e o criminal compliance manifesta bem a ansiedade mercadológica. 

Os controles internos (criminal compliance) e outras estratégias, visam a diminuição 

do risco de infrações, com fulcro na estrita observância aos modelos legais e 

regulamentações aplicáveis a cada atividade fomentada no âmbito das empresas242.   

Como já suscitado alhures, os controles internos são estratégias para o combate à 

corrupção e impedimento da responsabilização penal. As empresas e os empresários 

                                                
 

240 Vale lembrar que a Constituição da República só confere imputação penal às empresas no 
caso de ofensa ao meio ambiente. Neste sentido, o art. 223, §3 diz o seguinte mandamento: “§ 
3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, 
pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da 
obrigação de reparar os danos causados.” Com efeito, vale lembrar, ainda, que a lei 9605, de 12 
de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas oriundas de 
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, traz no seu artigo terceiro e parágrafo único a 
seguinte máxima: “As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e 
penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por 
decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou 
benefício da sua entidade. Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui 
a das pessoas físicas, autoras, co-autoras ou partícipes do mesmo fato.” Para completar, o artigo 
4 do mesmo diploma legal alerta sobre a possibilidade da desconsideração da personalidade 
jurídica quando houver algum impedimento ou obstáculo ao ressarcimento do dano causado. 
Assim diz o artigo 4: “Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua 
personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio 
ambiente”. 

241 BRAGA, M. A. C. Aspectos econômicos e penais da corrupção no ambiente da empresa: as 
estruturas de governança e a compliance penal. Disponível em www.editoramagister.com.br, 
acesso em 02.02.2019; 
242 BIANCHI. E. Criminal compliance sob a ótica do estudo do risco. Disponível em 
www.ibccrim.org.br, acesso em 10.02.2019 
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precisam caminhar nesta máxima para se adequarem ao mundo moderno e às práticas 

empresariais contemporâneas. 

O escopo do criminal compliance é perfazer uma adequação das práticas empresariais 

individuais e institucionais às leis e todos os regulamentos que regem a atividade 

fomentada, assim como, fiscalizar de maneira contínua, a regularidade desses 

procedimentos com a visão de infrações e eventuais danos243. 

Neste contexto, poder-se-ia versar que o criminal compliance eclode a partir de um 

temor, qual seja, ser alcançado pela responsabilidade penal. E isso, na perspectiva 

individual e, outrossim, numa consequência jurídica em virtude do alcance social em 

relação ao escândalo de corrupção. 

Não se pode quedar-se estático sem uma atuação prática somente por sentir temor em 

relação à responsabilização penal. Pelo contrário, tem-se que agir em prol de mecanismos 

e estratégias para obstar possíveis responsabilizações no sentido penal, não somente, em 

questões administrativas que envolvam o dia a dia da instituição e de seus colaboradores.  

O criminal compliance é uma estrutura essencial para um ataque preventivo, mas, 

também, repressivo244 que obsta a prática de ilícitos e possibilita a devida 

responsabilização individual e coletiva nas circunstâncias em que a ação profilática não 

tenha sido devidamente eficaz245. 

      Ponto interessante a ser dito é quanto à inserção prática do criminal compliance. 

Quando se pensa em análise prática, tal ferramenta tem algumas formas de manifestação 

nas empresas e fora delas. Faz-se interessante que se observe, minimamente, como isso 

pode ser viabilizado. 

       Numa primeira elucidação, percebe-se que o criminal compliance pode ser 

desenvolvido no interior das empresas, através de um departamento específico que 

desenvolva e prolifere tais regras e ensinamentos referentes à ferramenta. É muito comum 

que empresas contratem escritórios de advocacia especializados para a implementação do 

departamento dentro de suas instalações, concomitantemente com os seus colaboradores. 

                                                
 
243 CABETTE, E. L. S; NAHUR, M. T. M. Criminal compliance e ética empresarial: novos desafios 
do Direito Penal Econômico. Porto Alegre: Núria Fabris, 2013, P. 17 
244 Não são todos os doutrinadores e especialistas que concordam com a máxima do controle 
repressivo através do criminal compliance, pelo fato da natureza do instituto ser preventiva. De 
toda forma, entende-se que esta atuação repressiva é, justamente, a ação ética do administrador 
em não aceitar a impunidade e, por conseguinte, fazer com que aja uma ação direta contra a 
corrupção. 
245 CABETTE, E. L. S; NAHUR, M. T. M. Op. Cit., p. 21 
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      Noutro sentido, também é comum que os mesmos escritórios de advocacia 

especializados sejam contratados para o desenvolvimento da ferramenta externamente, 

através de consultoria na área totalmente desvinculado, internamente, da instituição. Isso 

se faz quando a empresa se preocupa em não haver qualquer intervenção dos 

colaboradores ou algum administrador ou qualquer pessoa que venha atrapalhar no 

controle prévio. 

     Assim, a prática demonstra que a implementação do criminal compliance não depende 

somente da profundidade técnica, mas, além disso, da ação sistêmica e integrada por parte 

dos administradores, colaboradores e advogados especializados na área. 

     Vale lembrar que o compliance (notadamente o criminal compliance) atua no sentido 

de proteção para que as empresas estejam asseguradas de que as normas sejam cumpridas 

e que as infrações sejam descobertas e que os responsáveis sejam punidos246. 

     Outro ponto importante dentro da fundamentação é apontar que o criminal 

compliance, como qualquer estratégia de prevenção criminosa, não tem o objetivo de 

estabelecer o desaparecimento da ocorrência dos delitos. 

     O objetivo principal é demonstrar para investidores, colaboradores, consumidores e 

toda a sociedade que a respectiva empresa está trabalhando de forma intensa na 

adequação de suas práticas ao ordenamento vigente e contemporâneo.  

     As empresas, com o objetivo desta prevenção, têm criado mecanismos que 

oportunizam a formulação de denúncias com a devida proteção em relação a eventuais 

vinganças ou represálias247. 

      É comum que colaboradores responsáveis248 pelo departamento de compliance nas 

empresas sofram ameaças extremamente graves por parte de outros colaboradores 

internos e, outrossim, representantes de empresas externas que estejam transacionando e 

tentando efetivar alguns contratos.   

Não somente o indivíduo responsável pelo departamento de criminal compliance é 

ameaçado, mas o próprio instituto também sofre ameaças quanto à sua utilização, 

realização e análise nas respectivas empresas as quais esteja inserido. 

                                                
 
246 KUHLEN, L. Strafrechtliche Haftung von Führungskraäften, en Maschmann, Corporate 
Compliance und Arbeitsrrecht, 2009, p. 11 
247 FURTADO, R. H. F. F. A importância do compliance no novo Direito Penal Espanhol. Boletim 
IBCCrim. N. 235, p. 11, jun., 2012; 
248 Tais colaboradores são denominados de compliance officer e que serão investigados em 
seções posteriores deste capítulo. 
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É muito comum que os próprios indivíduos da organização tentem perverter o 

andamento correto do criminal compliance, por isso, que deve ser objetivado no 

profissional de compliance, padrões de ética e transparência para a realização dos 

trabalhos.  

De que adianta um departamento padronizado, moderno, atualizado e de acordo com 

padrões inovadores de combate à corrupção se os seus líderes e representantes não têm o 

compromisso com a ética, transparência e a verdade? 

É preciso que todos os colaboradores da organização estejam alinhavados aos padrões 

éticos e de transparência para que o criminal compliance seja corretamente viabilizado. 

Os profissionais precisam ser constantemente treinados e incomodados no sentido de 

agirem com padrões éticos. 

Na prática, em alguns casos, o departamento existe e funciona, porém, sem eficácia, 

pois os próprios funcionários subvertem padrões éticos para, por exemplo, a aprovação 

de contas irregulares corroborando, desta feita, a propagação da corrupção. Por isso, que 

a reciclagem e cursos voltados para a ética são imprescindíveis para o mundo corporativo 

e para a correta viabilização do criminal compliance. 

Corromper um bem significa, exatamente, deteriorá-lo, convertendo-o em algo fora 

da sua verdadeira essência, de tal magnitude, que a sua valoração passa a ser inferior à 

adequada, ou seja, fora da sua real essência249.   

Neste sentido, utilizar o instituto do criminal compliance de forma leviana e 

irresponsável, sem o reconhecimento de padrões éticos e transparentes é a mesma coisa 

que subverter a essência e vilipendiar sua ratio essendi. 

Verdadeiramente, vive-se numa sociedade que prioriza muito mais o ter ao ser. Isso 

é clarificado nas famílias, nas empresas, nas instituições e em toda a sociedade. A 

vantagem é sempre levada em consideração em detrimento daquilo que é bom e ético. 

O dinheiro e domínio de mercado podem comprar quase tudo, mas não compram tudo. 

A ética não pode se adquirida por intermédio de dinheiro e poder. A ética é não pode ser 

comprada, pois nasce de dentro do ser humano e é estabelecida a partir de atitudes 

diferenciadas em prol do outro. 

 Por isso que, sem embargos, acima de tudo, o criminal compliance só consegue 

ser operacionalizado se, o seu foco e intento, estiverem calcados e sedimentados em 

                                                
 
249 SANDEL, M. Op. Cit., p. 38 
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padrões éticos de comprometimento com as leis e todo o ordenamento. Sem isso, jamais 

será inequivocamente utilizado. 

 Por derradeiro, poder-se-ia dizer que a função principal do criminal compliance 

é, justamente, prevenir a prática de crimes no interior das empresas e prevenir a 

responsabilidade penal de seus dirigentes. E, neste sentido, seria uma ferramenta 

extremamente eficaz para prevenir os crimes na sociedade globalizada. 

 À guisa de entendimento, o próximo item enfrentará a reflexão relacionada entre 

o criminal compliance e o princípio da intervenção mínima. Faz-se necessário a 

discussão, tendo em vista o instituto ser uma forma de conter a aplicação do Direito Penal  

 

 

4.1.1 O Criminal Compliance e o Princípio da intervenção mínima: mecanismos para a 

contenção do Direito Penal  

 

O ponto principal desta investigação é justamente pensar numa forma de conter a 

aplicação máxima do Direito Penal. Afinal de contas, quanto menos Direito Penal, melhor 

para o próprio Direito, para o ser humano e, ademais, para a própria sociedade como um 

todo. 

Não se está querendo discutir sobre a abolição do Direito Penal250, muito menos 

defendê-la, mas alertar para uma possibilidade de menor inserção do Direito Penal na 

comunidade.       

Mas o que seria o mundo ideal? O mundo ideal é aquele em que as pessoas são 

ideais e perfeitas. Então, diante disso, não há um mundo ideal, pois a sociedade, 

constantemente, vive em conflitos e longe de um ideal de perfeição, pois não há ninguém 

perfeito, muito menos uma sociedade perfeita. 

Muitas ilações são viabilizadas para que se obtenham respostas e soluções para o 

problema das sociedades, mas que gravitam e retornam ao status quo da questão, qual 

seja, o próprio homem, o gerador dos problemas desde que o antropocentrismo se tornou 

a chave mestra das questões do mundo: o homem como centro de tudo. 

                                                
 
250 Louk Hulsman defende a extinção do Direito Penal, das penas. Em suas ideias, assevera que 
o sistema penal é um reprodutor de desigualdades e injustiças, ataca sobejamente os mais 
vulneráveis, o delito é uma realidade construída e arquitetada, a vítima não interessa ao sistema 
e há uma autopoiese e um isolamento social. 
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A questão é que o mundo é feito de pessoas e por pessoas, logo, é inevitável que 

os conflitos eclodam e se manifestem. Por isso, que, em determinados assuntos e 

circunstâncias, far-se-á necessária a utilização do Direito Penal. Entrementes, essa 

aplicação, caso necessária, deve ser razoável, proporcional e de acordo com padrões 

diametralmente constitucionais.  

Com efeito, acredita-se que possa haver uma diminuição drástica da aplicação do 

Direito Penal. Aboli-lo é uma grande falácia em se tratando de sociedades como a 

brasileira. Por exemplo, no Brasil a taxa de analfabetismo tem diminuído 

gradativamente251, mas o índice, infelizmente, continua alto. Isso demonstra que a 

sociedade brasileira continua com um viés não tão crítico em relação a discussões como, 

pena, crime e o próprio Direito Penal. 

Mas quem disse que em sociedades desenvolvidas não há a proliferação de 

crimes? Poder-se-ia tomar como exemplo a sociedade estadunidense, berço das 

oportunidades, santuário do capitalismo em que a meritocracia fala mais alto, mas, assim 

mesmo, continua havendo todo e qualquer tipo de crime. Não é à toa que em alguns 

Estados impera, ainda, a pena capital e, mesmo assim os crimes continuam se 

proliferando. 

                                                
 
251 O Brasil reduziu em 4,3 pontos percentuais o número de analfabetos de 2001 a 2014. A taxa 
de analfabetismo entre brasileiros com 15 anos ou mais foi estimada em 8,3%, o que significa, 
de acordo com o IBGE, 2,5 milhões de pessoas analfabetas a menos, em relação a 2001. Em 
entrevista coletiva realizada em São José dos Campos (SP), o então Ministro da Educação, 
Aloizio Mercadante, destacou que o desafio é a alfabetização dos brasileiros maiores de 60 anos. 
De acordo com a pesquisa, 23,1% dos analfabetos estão nesta faixa etária. Esse percentual 
reduziu 1,3 pontos em relação a 2012. “O analfabetismo se concentra especialmente na 
população com mais de 60 anos e, sobretudo, na área rural, concentrado no Nordeste, no 
semiárido do Brasil”, disse. “Nosso maior desafio é incentivar o trabalhador pobre, de mais idade, 
a voltar a estudar”, explicou Mercadante. O ex-ministro também destacou o avanço que o país 
vem obtendo na alfabetização de jovens entre 15 e 19 anos, faixa que tem o índice de 
analfabetismo de 0,9%. “Em 20 anos, nós praticamente erradicamos o analfabetismo no Brasil”, 
afirmou. De 2004 a 2014, a região Nordeste teve a maior redução do analfabetismo, em 5,8 
pontos, passando de 22,4% para 16,6% de sua população, mas ainda é a região com o maior 
número de analfabetos. A região Norte teve uma redução de 4 pontos, de 13% para 9%; o 
Centro-Oeste, 2,7 pontos (de 9,2% para 6,5%), o Sudeste, 2 pontos (6,6% para 4,6%) e o Sul, 
de 1,9 ponto (de 6,3% para 4,4%). De acordo com o estudo, a taxa de escolarização apresentou 
avanços significativos, principalmente na faixa de crianças de 4 a 5 anos de idade, em que 
avançou de 81,4% em 2013 para 82,7% em 2014. O desafio ainda persiste na faixa de 15 a 17 
anos, onde o indicador se manteve estável no período, permanecendo em 84,3%. Disponível em 
http://portal.mec.gov.br/busca-geral/211-noticias/218175739/31991-pesquisa-aponta-reducao-
no-indice-de-analfabetismo-no-pais. Acesso em: 24 de fevereiro de 2019. 
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Além disso, vale lembrar que o crime é um fenômeno social e que sempre existirá 

em qualquer sociedade, caso queira ou não. A Teoria da anomia, em criminologia, ensina 

que o crime é, sim, necessário para o avanço e desenvolvimento da sociedade252. Se há 

crime, indubitavelmente, haverá o Direito Penal. Mas a questão é: Qual Direito Penal que 

a sociedade deseja? 

 Questão controvertida é chegar a um denominador comum e decidir qual seria o 

melhor Direito Penal a ser aplicado. Será que depende de cada sociedade? Será que 

depende de cada cultura? Ou será que sua aplicação é aleatória e varia de governo para 

governo, Estado para Estado? 

 É bem verdade que muitos são os fatores que levam a aplicação do Direito Penal 

e isso acaba dependendo de cada contexto social, econômico, político e jurídico. Por 

exemplo, vale lembrar a Escola de Kiel propagada e arregimentada pelo Nacional-

Socialismo de Adolf Hitler em que a arbitrariedade do Estado, através do Direito Penal, 

era derramada sobre os ombros do cidadão da época. O nazismo destruiu muitas vidas e 

a escola de Kiel253 foi a demonstração clarificada da arbitrariedade desenvolvida pelo 

Estado.   

Outro exemplo é a guerra ao terror em que o Direito Penal é utilizado pelos 

Estados Unidos, após o atentado às torres gêmeas em 11 de setembro de 2001, com todo 

rigor e máxima seletividade254, ou seja, qualquer homem barbudo e que estivesse usando 

                                                
 
252 A teoria da anomia se biparte em dois períodos históricos diferentes. Distancia-se do padrão 
de interpretação do crime, por não caracterizá-lo como anomalia. Assim, o crime é resultado de 
um normal funcionamento da sociedade. Traz como características básicas a normalidade e a 
funcionalidade do crime. Anormal não é a existência do crime, mas o seu incremento súbito. 
253 Segundo Japiassú e Gueiros, os integrantes da escola de Kiel desafiaram e lutaram contra a 
ideia analítica do conceito de deleito, qual seja, ação típica, ilícita e culpável. Propuseram um 
totalitarismo desenfreado baseado na concepção de infração do dever, restringindo as 
possibilidades de excludentes de ilicitude e das causas de exculpação, insuflando o Direito Penal 
do autor, possibilitando a manipulação de vários conceitos, culminando no irracionalismo, 
decisionismo, no arbítrio protagonizado pela Gestapo, suprimindo a coerente essência da ciência 
penal (JAPIASSÚ, C. E. A.; GUEIROS, A. B. Curso de Direito Penal - Parte Geral. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2012, p. 143). 
254 A seletividade é muito difundida nos estudos concernentes à criminologia. Esta demonstra 
que o Direito Penal é seletivo e etiqueta determinados indivíduos dentro da sociedade. A teoria 
do Labeling Approach explica e orienta acerca do rotulacionismo existente, por exemplo, na 
sociedade brasileira onde negros, pobres e pertencentes a classes sociais desfavorecidas são 
constantemente estigmatizados e selecionados pelo bom e velho Direito Penal. Alessandro 
Barata ainda vive, através de suas obras, vociferando a respeito da seletividade do Direito Penal 
e da sua aplicação desarrazoada e desproporcional. Sempre foi e continua sendo firme na luta 
em prol dos mais necessitados e de um Direito Penal mais justo e proporcional. 
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um turbante era considerado terrorista e tinha seus Direitos Constitucionais e 

Convencionais255 suprimidos. 

Cumpre salientar que as correntes funcionalistas também trazem o raciocínio 

concernente à missão do Direito Penal para a compreensão do seu escopo para a 

sociedade.  

Poder-se-ia dizer que a missão imediata do Direito Penal, à luz da visão de Roxin, 

caracteriza-se no seu funcionalismo moderado em que a proteção do bem jurídico deve 

ser o norte de atuação. Diferentemente, Jakobs, à luz do seu funcionalismo sistêmico, 

versa que a missão do Direito Penal é assegurar a norma, ou seja, há um Direito Penal 

para o cidadão e outro para o inimigo. O inimigo deve se exterminado, pois não sabe 

viver em sociedade e não respeita a norma. 

Com efeito, Roxin e Jakobs, por exemplo, demonstram visões diferentes de 

aplicação e finalidade do Direito Penal contemporâneo. Se um está mais certo que o outro 

não vem ao caso, pois o que se quer afirmar é que os contextos levam o Estado 

(corroborado pela sociedade em questão) a utilizar, ao seu bel prazer, de acordo com seus 

interesses e necessidades, o Direito Penal.   

O problema é quando este sensível ramo do Direito é utilizado como mera moeda 

de troca. Governos, impulsionados por seus ideais de força, poder e violência, oferecem 

o pobre Direito Penal para ascenção dos seus projetos totalitários e arbitrários. Ou seja, 

ele se torna o principal projeto de governo para a solução de todo e qualquer problema 

gerado no corpo social. 

O que as pessoas leigas desconhecem é que o Direito Penal gera dor. Por exemplo, 

se um médico não tomar os devidos cuidados técnicos e direcionar o seu bisturi sem 

destreza, habilidade e acuidade, a falta de técnica ou o mero desleixo proporcionará dor 

e, até mesmo, consequências drásticas como a morte. Por quê? Porque na ponta do bisturi 

tem gente e gente sente dor. E dor intensa, sem a devida observação e compaixão, pode 

gerar a morte.  

Mutatis mutandis, tal metáfora se aplica como uma luva no Direito Penal. Se o 

Estado, presentado por seus atores, não tomar os devidos cuidados técnicos e direcionar 

o Direito Penal, o Processo Penal e o inquérito sem destreza, habilidade e acuidade, a 

                                                
 
255 Os Direitos convencionais são aqueles previstos em convenções e tratados e que devem ser 
salvaguardados e observados pelos Estados signatários. Ou seja, os direitos previstos precisam 
ser observados dentro de uma plausibilidade jurídica. 
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falta de técnica, coerência ou o mero desleixo com a vida alheia proporcionará dor e, até 

mesmo, consequências drásticas como a morte. Por quê? Porque na ponta do Direito 

Penal, do Processo Penal e do inquérito tem gente e gente sente dor. E a dor gerada pelo 

Direito Penal, pelo Processo Penal e pelo próprio inquérito, pode gerar a morte.  

Que ninguém se engane, pois o Direito Penal, quando utilizado sem a devida 

observância dos ditames constitucionais, gera dor e consequências drásticas. Da mesma 

forma, o inquérito policial e o Processo Penal também geram dor e resultados 

inimagináveis.  

Neste sentido, o Direito Penal é justamente esse dique limitador. Ele não pode ser 

utilizado de qualquer maneira sem um equilíbrio constante. É claro que o jus puniendi256 

pertence ao Estado que demonstra sua força e Poder a partir do próprio Direito Penal, mas 

necessita ser, obrigatoriamente, viabilizado através de uma carga sobremaneira 

constitucional e humana, pois na ponta da caneta, sempre existe o ser humano. 

 O enfoque é demonstrar que o jus puniendi, a força punitiva do Estado deve ser 

utilizada somente no momento de extrema necessidade e que outros meios para sanar a 

questão já tenham sido tentados. Caso nada tenha trazido êxito para a solução do conflito 

específico, aí sim, o Direito Penal deverá entrar em ação. 

A demonstração excessiva do Direito Penal, sem qualquer respeito ou coerência 

com os ditames constitucionais e democráticos, traduz uma sociedade doentia que, para 

sobreviver e ter tranquilidade, necessita da pílula salvadora e eficaz do bom, velho e 

arcaico Direito Penal. 

As políticas criminais são fomentadas e inseridas em uma respectiva sociedade 

com o objetivo estratégico de reduzir, ou até mesmo, impedir o avanço da criminalidade. 

Ou seja, a função básica da política criminal é justamente desenvolver estratégias para 

reduzir a criminalidade. 

Neste sentido, enquanto o Direito Penal se preocupa com o crime enquanto norma, 

numa atuação mais fria e pragmática, diferentemente, a política criminal se preocupa com 

o crime enquanto valor, isto é, fomenta estratégias para a redução de tal fato. 

 Acontece que o Direito Penal deve ser vislumbrado e acionado sempre em última 

instância, ou seja, sua intervenção deve ser a menor possível dentro da sociedade. Como 

visto, sua atuação direta e dominante representa uma sociedade doentia que não consegue 

                                                
 
256 O jus puniendi é justamente o poder de punir do Estado. Este o viabiliza através do Direito 
Penal. 
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estabelecer e solidificar padrões democráticos tradicionais e utiliza o Direito Penal como 

pretexto para argumentos arbitrários e totalitários. 

Nesta máxima, tem-se que pensar nos princípios limitadores do poder punitivo do 

Estado. A análise dos princípios é essencial para que se possa ter uma visão mais ampla 

acerca da utilização do Direito Penal e da própria limitação da força do Estado, até porque, 

os princípios servem para limitar o poder punitivo estatal.  

Assim, com efeito, os princípios limitadores são normas e se assim os são, devem 

ser pensados de maneira técnica e sensível, pois servem de instrumento para a 

viabilização de toda a prática e, outrossim, da reflexão concernente à ciência penal.  

Por isso, é crucial que as reflexões hauridas dos princípios sirvam de base para 

um Direito Penal coerente, proporcional e que, acima de tudo, limite o poder punitivo do 

leviatã. 

Quando se pensa em princípios limitadores do poder punitivo do Estado, tem-se 

que ter em mente que a doutrina desenvolve uma série de informações e pensamentos 

quem acabam gerando uma sequência elástica de espécies de princípios.  

Normas não são textos nem o conjunto deles, mas os sentidos engendrados a partir 

de uma interpretação sistemática dos textos normativos. É diante disso, que se tem a 

máxima que os dispositivos se caracterizam no objeto de interpretação e as normas o seu 

resultado257.  

Vale considerar que grande parte da doutrina internacional traz vários conceitos a 

respeito dos princípios258, por isso, a necessidade de conceitua-los e trazê-los para o corpo 

desta investigação. 

Vale lembrar, precisamente, que todo ordenamento positivo pressupõe sempre 

certos princípios gerais de Direito, o que se quer aqui chamar de princípios que limitam 

o jus puniendi do Estado259. 

Isso quer dizer que existem alguns princípios basilares norteadores do 

ordenamento jurídico. Tais princípios não deixam de possuir um sentido objetivo e 

                                                
 
257 GUASTINI, R. Teoria e Dogmatica dele Fonti. Milano, Giuffré Editore, 1998; 
258 Na parte que se trabalhou os princípios concernentes ao tema governança corporativa, os 
conceitos referentes a princípios de Esser e Larenz foram trabalhados como forma de introdução 
ao tema. Vale muito retornar ao capítulo para lembrar dos conceitos destes renomados 
doutrinadores. 
259 KAUFMANN, A. Antología y naturaleza de la cosa. Tradução de E. B. Bourie. Santiago: Ed. 
Jur. de Chile, 1976, p. 48   
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pragmático e demonstram ser uma base mínima para a aplicação do Direito Penal no 

respectivo Estado. 

Neste sentido, poder-se-ia expressar que o grande grupo princípios limitadores do 

poder punitivo do Estado possui uma série de princípios que definem a capacidade de 

controlar e administrar a força do Estrado sobre os indivíduos especificamente e, ademais, 

toda a sociedade na sua coletividade. Por isso, faz-se interessante trazê-los mesmo que de 

forma excessivamente pragmática. 

Quando se pensa em Direito Penal brasileiro e sociedade brasileira (como está 

sendo abordado nesta investigação), pode-se imaginar concretamente vários princípios 

que solidificam a contenção do jus puniendi estatal.  A reflexão sobre eles demonstra 

diametralmente a força contrária em relação a um Estado, muita vez, arbitrário e 

despótico no direcionamento da ciência penal. 

Nesta senda, vários são os princípios que precisariam ser abordados nesta 

investigação. Existem os princípios relacionados com a missão fundamental do Direito 

Penal, quais sejam, o princípio da exclusiva proteção dos bens jurídicos e o princípio da 

intervenção mínima.  

Outro grupo traz os princípios relacionados com o fato do agente, quais sejam, o 

princípio da exteriorização ou materialização do fato, o princípio da legalidade e o 

princípio da ofensividade.  

O terceiro grupo traz os princípios relacionados com o agente do fato, quais sejam, 

princípio da responsabilidade pessoal, princípio da responsabilidade subjetiva, princípio 

da culpabilidade, princípio da isonomia e o princípio da presunção de inocência. 

O quarto grande grupo evoca os denominados princípios relacionados com a pena, 

quais sejam, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da individualização 

da pena, o princípio da proporcionalidade, o princípio da pessoalidade e o princípio da 

vedação do bis in idem. 

Percebe-se que existem vários princípios que buscam a contenção do Direito Penal 

e assim o fazem. Todos esses princípios formam o conjunto dos princípios limitadores do 

poder punitivo do estado dentro, evidentemente, das suas respectivas especificidades. 

No entanto, tão somente um destes tem uma importância sobremaneira para a 

discussão desta investigação, qual seja, o princípio da intervenção mínima, um dos 

princípios pertencentes ao grupo que traz os princípios relativos à missão fundamental do 

Direito Penal. Por isso que, a partir de agora, o ataque à reflexão será concernente ao 
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porquê de o Direito Penal só ter a função de ser utilizado em último lugar dentro do 

ordenamento jurídico. 

Mas, o que seria o entendimento concernente ao princípio da intervenção mínima? 

Quais as propostas a serem analisadas? Por que tal princípio é, deveras, tão importante 

no bojo do estudo referente ao Direito Penal? São pontos que precisam ser elucidados 

para a compreensão e crítica no tocante à aplicação do Direito Penal. 

Entender minimamente a fundamentação do princípio da intervenção mínima é 

ponto nodal para se compreender quando e em qual momento a ciência penal deve ser 

aplicada. Poder-se-ia dizer que o referido princípio está entre os mais importantes para se 

pensar e aplicar o Direito Penal na prática.   

Estudar o Direito Penal é muito mais tranquilo que, verdadeiramente, vive-lo na 

prática do dia a dia. Diuturnamente, a ciência penal é deturpada e os ensinamentos 

técnicos e teóricos da academia vilipendiados para o atendimento de um clamor popular 

e, até mesmo, midiático. 

É muito comum que o Direito Penal seja viabilizado dentro de uma perspectiva 

de solução de todo e qualquer conflito. Os seja, o Direito Penal seria o melhor remédio 

para todos os problemas corriqueiros da sociedade moderna (na antiga também possuía o 

mesmo propósito). 

Esse é um erro crasso na concepção da ciência penal. O legislador o qual tem a 

função, objetivamente falando, de criar as leis, as cria baseado e impulsionado pelo 

clamor da sociedade e, outrossim, da mídia em geral. 

Isso é um dos motivos que faz surgirem classificações que denotam a ideia de uma 

expansão do Direito Penal. Primeiramente, poder-se-ia chamar a atenção para o 

famigerado Direito penal de emergência. Este surge a partir de um clamor social e, 

ademais, midiático no sentido de devolver a tranquilidade ou um estado de normalidade 

para a sociedade. O problema é que o Direito Penal de emergência eclode ofendendo 

direitos e garantias constitucionais.  

As regras constitucionais são deixadas de lado e vilipendiadas no anseio de 

resolver o problema em questão. Exemplo prático desta classificação foi o surgimento da 

lei 8072/90260.  

                                                
 
260 A lei 8072/90 dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos do art. 5º, inciso XLIII, da 
Constituição Federal, e aduz uma série de perspectivas e providência no que concerne ao tema 
central de proteção da lei. 
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À época, a lei 8072/90 surge em virtude do aumento da violência, sobretudo nas 

grandes urbes como São Paulo e Rio de janeiro. Para piorar a situação, o famoso e 

importante empresário Abílio Diniz, dono do grupo Pão de Açúcar, foi sequestrado 

aumentando, ainda mais, o anseio populacional por leis penais mais drásticas. 

Outra classificação é o Direito Penal demagogo, político ou promocional. São 

expressões sinônimas que caracterizam a utilização do Direito Penal como instrumento 

de transformação social, ou seja, o Estado, ao invés de utiliza políticas públicas para 

transformar positivamente a sociedade, serve-se do Direito penal para a solução dos 

problemas sociais na comunidade. 

Por exemplo, a contravenção de mendicância261 retratava bem o significado desta 

classificação. O Estado, arbitrariamente, utilizava-se do Direito Penal para resolver o 

problema social dos mendigos espalhados pelas ruas.  

Neste sentido, o Estado promovia o controle social, ou seja, deixava as ruas 

“limpas” removendo mendigos que dormiam debaixo das marquises dos prédios. Será 

que todos os mendigos que se encontram na rua realmente não querem nada ou estariam 

lá por falta de oportunidade por parte do próprio Estado? 

Outro exemplo, na mesma temática, seria a contravenção penal de vadiagem262 

também retratada e tipificada na lei de contravenções penais, decreto lei 3688 de três de 

outubro de 1941. A temática é a mesma, ou seja, o Estado resolvendo o problema da 

“vadiagem” através do “melhor” ramo do Direito, o Direito Penal. Por que não resolver 

com políticas públicas? Será que o Estado sabe gerir políticas públicas? 

                                                
 
261 Art. 60. Mendigar, por ociosidade ou cupidez:                (Revogado pela Lei nº 11.983, de 
2009) Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses.                   (Revogado pela Lei nº 
11.983, de 2009)  Parágrafo único. Aumenta-se a pena de um sexto a um terço, se a 
contravenção é praticada:                  (Revogado pela Lei nº 11.983, de 2009)   a) de modo 
vexatório, ameaçador ou fraudulento.                    (Revogado pela Lei nº 11.983, de 2009)  b) 
mediante simulação de moléstia ou deformidade;                   (Revogado pela Lei nº 11.983, de 
2009)  c) em companhia de alienado ou de menor de dezoito anos.                    (Revogado pela 
Lei nº 11.983, de 2009) 
 
262 Art. 59. Entregar-se alguém habitualmente à ociosidade, sendo válido para o trabalho, sem 
ter renda que lhe assegure meios bastantes de subsistência, ou prover à própria subsistência 
mediante ocupação ilícita: Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses. Parágrafo único. 
A aquisição superveniente de renda, que assegure ao condenado meios bastantes de 
subsistência, extingue a pena. 
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A terceira e última classificação seria o denominado Direito Penal simbólico. Este 

é muito semelhante ao Direito Penal de emergência. Tal qual o outro, ele também surge 

ofendendo direitos e garantias constitucionais com o anseio de devolver a sensação ou o 

sentimento de normalidade. A ideia do Direito Penal simbólico é lançar sobre a 

comunidade um sentimento de medo e opressão. 

Por exemplo, a lei 13.260 de 16 de março de 2016263, lei que versa sobre o tema 

terrorismo, é um exemplo clássico do que seria a imposição desse medo lançado sobre a 

comunidade. Mais especificamente, o seu art. 5264 afronta a técnica do Direito Penal no 

que concerne ao iter criminis quando permite a criminalização dos atos preparatórios. 

Para efeito de lembrança, o iter criminis significa o que a doutrina denomina de 

“caminho do crime”. No “caminho do crime”, há etapas que precisam ser realizadas para 

a formação completa do crime. Assim, são etapas do iter criminis: cogitação, preparação, 

execução e consumação265.  

A cogitação é aquilo que ainda está na mente do agente, sem haver, de fato, uma 

ofensa direta ao bem jurídico, logo, não há que se falar em alcance pelo Direito Penal 

sobre a conduta do indivíduo porquanto ainda não há conduta. 

 A preparação é o momento em que o agente ainda não está, verdadeiramente, 

ofendendo um bem jurídico, pois ainda se encontra numa atuação anterior à ofensa 

propriamente dita, logo, o Direito Penal não poderia alcançar o indivíduo266.  

                                                
 
263 Regulamenta o disposto no inciso XLIII do art. 5o da Constituição Federal, caracterizando e 
direcionando o que é o terrorismo, tratando de disposições investigatórias e processuais e 
reformulando o conceito de organização terrorista. Também altera as Leis nos 7.960, de 21 de 
dezembro de 1989, e 12.850, de 2 de agosto de 2013 e traz outros pormenores para o 
aprendizado. 
264 Art. 5o  Realizar atos preparatórios de terrorismo com o propósito inequívoco de consumar 
tal delito: Pena - a correspondente ao delito consumado, diminuída de um quarto até a metade. 
§ lo  Incorre nas mesmas penas o agente que, com o propósito de praticar atos de terrorismo: I 
- recrutar, organizar, transportar ou municiar indivíduos que viajem para país distinto daquele de 
sua residência ou nacionalidade; ou II - fornecer ou receber treinamento em país distinto daquele 
de sua residência ou nacionalidade. § 2o  Nas hipóteses do § 1o, quando a conduta não envolver 
treinamento ou viagem para país distinto daquele de sua residência ou nacionalidade, a pena 
será a correspondente ao delito consumado, diminuída de metade a dois terços. 
265 Parte doutrina (minoritária), entende que a exaurimento seria uma quinta etapa do iter criminis 
formando, desta feita, todo o percurso criminal. Entrementes, a doutrina majoritária, compreende 
que a punibilidade seria, tão somente, uma consequência jurídica da ação criminosa. Esta última, 
prevalece. Greco versa que o exaurimento é a etapa que somente ocorre em determinadas 
infrações em que o há o esgotamento pleno (GRECO, R. Curso de Direito Penal – Parte geral. 
18. ed. Rio de Janeiro: Editora Impetus, 2016, p. 356). 
266 Faz-se importante destacar as teorias que diferenciam os atos preparatórios dos atos 
executórios, pelo fato de existir uma controvérsia quanto à criminalização ou não dos atos 
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A execução realmente ofende o bem jurídico, ou seja, a partir desta etapa, 

indubitavelmente, o Direito Penal já pode alcançar o indivíduo. A consumação é o 

momento pelo qual há o esgotamento dos atos em relação ao delito.  

Consumação é o momento que o agente viabiliza, em todos os seus termos, o tipo 

ideal da figura delituosa, em que o bem jurídico penalmente tutelado sofreu a lesão efetiva 

ou a ameaça que se exprime no núcleo do tipo267. 

Quando se desconsidera o caráter mínimo do Direito Penal, está-se 

menosprezando a sua essência, deturpando fundamentos básicos para a utilização e 

aplicação da ciência penal. O Direito Penal nunca pode ser utilizado em primeira instância 

sob pena de fragilização de todo o sistema penal. 

Se o Direito Penal é utilizado numa concepção intervencionista, ou seja, com uma 

ingerência sobremaneira, estar-se-ia sucedendo a ideia capitaneada por Louk Hulsman 

em sua teoria do abolicionismo Penal, qual seja, o sistema penal se retroalimenta gerando 

um mal excessivo para toda a sociedade. E, logicamente, que o Direito penal faz parte 

disso tudo como um ator protagonista, até pelo fato, de estar umbilicalmente coadunado 

às ciências criminais.  

Diante disso, pode-se perceber que se está a verificar uma nova classificação, qual 

seja, o Direito Penal ornitorrinco. Mas o que é o ornitorrinco?268 Ele é um animal 

totalmente diferenciado. Tem bico de pato, mas não é pato; tem pés palmados e um rabo 

                                                
 
preparatórios. Diante mão, esta investigação se inclina para a não criminalização dos atos 
preparatório, entrementes, tem-se que evocar as teorias que diferenciam a preparação da 
execução. Neste sentido, As principais teorias são: 1- a teoria da hostilidade ao bem jurídico ou 
critério material: cunhada por Nélson Hungria que entende por atos executórios aqueles que, 
verdadeiramente, atacam o bem jurídico, criando-lhe uma situação de perigo concreto; 2- Teoria 
objetivo-formal: desenvolvida por Frederico Marques, compreende por atos executórios aqueles 
que iniciam a realização do núcleo do tipo; 3- Teoria objetivo-material: são atos executórios 
aqueles em que se inicia a prática do núcleo do tipo , assim como os atos imediatamente 
anteriores, com fulcro na visão de terceira pessoa alheia à conduta criminosa; 4- Teoria objetivo-
individual: pensada por Eugenio Raúl Zaffaroni, são atos executórios aqueles que, de acordo 
com o plano do agente, realizam-se no período imediatamente anterior ao começo da execução 
típica. Seria uma complementação (ajuste) ao critério objetivo-formal.  
267 BRUNO, A. Op. Cit., 1959; 
268 O Ornitorrinco (Ornithorhynchus anatinus) é considerado como um dos animais mais 
peculiares da face da Terra, sendo a única espécie viva da família Ornithorhynchidae e do 
gênero Ornithorhynchus. Tem características bem próprias. Assim, possui o corpo todo coberto 
por pelos de coloração marrom escura, seus membros são curtos e robustos, os pés possuem 
membrana interdigital e a cauda parece com a de um castor. O focinho é longo, parecido com 
um bico de pato. Os filhotes possuem pequenos dentes calcificados que são substituídos por 
uma placa queratinizada nos adultos. São animais semiaquáticos e adoram a noite.  
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como o de castor; botam ovos, mas são mamíferos; ou seja, dentro da cadeia evolutiva, é 

um animal com características evolutivas e involutivas.  

Assim é o Direito Penal contemporâneo. E dentro da análise do princípio da 

intervenção mínima, isso fica mais expressivo, ainda. Pela concepção deste princípio, o 

Direito Penal não deve ser utilizado para tudo, mas, somente, quando, verdadeiramente, 

houver uma necessidade. Por isso que este princípio expressa que o Direito Penal só pode 

ser utilizado em última instância.  

Não é à toa que este ramo do Direito tem sido caracterizado com peculiaridades 

evolutivas e involutivas. Por isso, a denominação Direito Penal ornitorrinco, ou seja, um 

Direito que segue evoluindo, mas, significativamente dominado por características 

anacrônicas e ultrapassadas como, por exemplo, sua aplicação em primeira instância. 

Seguindo a máxima do princípio da intervenção mínima, pode-se afirmar, então, 

que o Direito Penal só deve, deveras, intervir nas situações de ataques muito graves aos 

respectivos bens jurídicos mais substanciais no ordenamento, e as perturbações mais 

leves devem ser objeto dos demais ramos do Direito269. 

Ainda, o princípio da intervenção mínima determina que o Direito Penal não deve 

salvaguardar qualquer bem jurídico, mas tão somente, aquele que se concebe como um 

bem jurídico penal, ou seja, os valores mais caros à sociedade, sem os quais a sociedade 

não terá condições de permanecer como tal270. 

Bitencourt ainda ensina que o princípio da intervenção mínima, também 

conhecido por princípio da ultima ratio, norteia e, ademais, limita o poder incriminador 

do Estado, preconizando que a criminalização de uma determinada conduta somente de 

legitima se, indubitavelmente, constituir-se meio extremamente necessário para a 

prevenção de ataques contra bens jurídicos sobejamente importantes271.  

Vale lembrar ainda que, ao princípio da intervenção mínima, encontram-se 

vinculados duas características essenciais para sua fundamentação, quais sejam, a 

subsidiariedade e a fragmentariedade. Sem tais características fica inviável o fechamento 

do raciocínio do referido princípio. 

Por que subsidiariedade? Esta característica evoca a ideia de que o Direito Penal 

só pode ser utilizado depois que todos os demais ramos do Direito tiverem trabalhado 

                                                
 
269 MUNÕZ CONDE, F. Introducción al Derecho Penal. Barcelona: Ed. Bosch, 1975, p. 59 
270 JAPIASSÚ, C. E. A.; GUEIROS, A. B. Op. Cit., p. 64 
271 BITENCOURT, C. R. Op. Cit. p. 56 
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para resolver o problema na sociedade. Depois da utilização de todos os ramos sem, 

evidentemente, terem tido êxito, aí sim, o Direito Penal deverá entrar em ação. 

Por que a fragmentariedade? Esta característica traz a ideia de que o Direito Penal 

só poderá salvaguardar os bens jurídicos mais sensíveis na sociedade como, por exemplo, 

a vida o patrimônio, a dignidade sexual e etc. Por isso, entender que o Direito Penal só 

protege os fragmentos mais sensíveis e substanciais na sociedade contemporânea. 

 O caráter fragmentário do princípio da intervenção mínima contém um sistema 

compreensivo de proteção dos bens jurídicos de tal maneira, que limita, em cada caso, a 

eleição do desafiador critério de merecimento da pena272.  

De acordo com a característica da fragmentariedade, o Direito Penal de caracteriza 

em sua qualidade de Direito protetor como uma parte acessória do Direito, ou seja, ele 

deve proteger somente aquilo que for relevante dentro da sociedade. Por isso, o caráter 

fragmentário273. 

Com efeito, poder-se-ia asseverar que o princípio da intervenção mínima é 

justamente a compreensão de um Direito Penal menos intervencionista, com pouca 

ingerência sobre a sociedade, seguindo os caracteres da subsidiariedade e da 

fragmentariedade. Isto é, o Direito Penal deve ser subsidiário e fragmentário. 

Assim, como dito alhures, o princípio da intervenção mínima se caracteriza como 

um dos principais princípios limitadores do poder punitivo do Estado. Portanto, seu 

estudo e entendimento são exigências prementes e obrigatórias para a compreensão 

profunda em relação à aplicação do Direito Penal. 

O criminal compliance cai como uma luva no que diz respeito ao estudo do 

princípio da intervenção mínima. Se o criminal compliance tem o objetivo de sofrear a 

aplicação do Direito Penal, ou seja, inviabilizar ao máximo a utilização do Direito Penal, 

isso quer dizer que o referido instituto caminha de “mão dadas” com este princípio 

magistral do Direito Penal, pois faz com que previamente se detecte a possibilidade de 

uma ação criminosa.  

Sendo assim, age para a não aplicação do Direito Penal, ou seja, considera 

substancialmente a intervenção mínima do Estado através da ciência penal. Nada mais 

                                                
 
272 JESHECK, H. H.; WEIGEND, T. Tratado de Derecho Penal, Parte general. Trad. Miguel 
Olmedo Cardenete. 5. Ed. Granada: Comares Editormial, 2002, p. 57 
273 BINDING, K. Handbuch des Strafrechts, Tomo I, 1885, p. 9 



136 
 
 

que reconhecer a importância da atuação em ultima ratio, conforme suscitado por 

Bitencourt, de acordo com o conceito, em outrora, fomentado. 

Neste caso, poder-se-ia, com todas as letras, afirmar que o criminal compliance, 

de acordo com o princípio da intervenção mínima, fundamentado pelas características da 

subsidiariedade e fragmentariedade, é, verdadeiramente, um instrumento de contenção do 

Direito Penal, pois inviabiliza a sua atuação, limitando, desta feita, o jus puniendi do 

Estado. 

Ainda nesta temática de arbitrariedade do Estado, percebe-se que o criminal 

compliance é uma ferramenta de limitação referente à desproporcionalidade do Estado. 

Quanto à desproporcionalidade, poder-se-ia afirmar que a consequência disso é a própria 

desproporcionalidade. 

A arbitrariedade é percebível no Estado brasileiro. O passado demonstra o terrível 

processo histórico da sociedade brasileira que é refém de uma mentalidade fechada, 

despótica e totalmente totalitária, como se o Direito Penal fosse o instrumento do arbítrio 

para a solução do mal existente no corpo social. 

O passado pode ser mudado pelo presente. Mas, tudo isso, depende de uma 

volatilidade, de novas reflexões, depende de uma positiva atitude. Se a sociedade 

realmente quiser, tudo muda. Ou seja, só depende dela, nada mais. 

Tanto nações quanto pessoas, são moldadas pelo contínuo fluxo da experiência, 

pretérita e presente. Nada na vida recente de uma nação é tão revolucionário ao ponto de 

ser dissociado inteiramente dos acontecimentos pretéritos274. Tal qual outras nações, o 

Brasil necessita ser projetado sobre o pano de fundo da sua história.  

O Brasil tem marcas tristes e profundas na sua amarga e lúgubre história, mas que 

precisam ser deixadas de lado para que se caminhe na contramão do totalitarismo e da 

arbitrariedade.  

Acredita-se que o criminal compliance seria uma destas ferramentas para se 

reduzir o arbítrio estatal. Acredita-se que o criminal compliance também seria a 

ferramenta de força para a menor intervenção do Direito Penal, solidificando, desta 

maneira, o princípio da intervenção mínima ou, como alguns preferem, princípio da 

ultima ratio. 

                                                
 
274 LOEWENSTEIN, K. Brazil under Vargas. New York: Macmillan Company, 1942; 
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À guisa de entendimento, no próximo item, continuar-se-á no desenvolvimento 

do criminal compliance com o enfrentamento dos conceitos de compliance officer e Chief 

legal officer, dando prosseguimento aos pormenores do instituto.  

A análise referente aos conceitos supracitados serve de apoio para que se 

compreenda a atuação dos profissionais nos programas de compliance. Aqui, mais 

especificamente, nos programas de criminal compliance. 

  

4.1.2 Os conceitos de Complice officer e Chief Legal Officer: algumas reflexões acerca 

de suas atividades e do grau de responsabilização pela prática consultiva   

 

Uma vez trabalhado o conceito e os objetivos do criminal Compliance, sua relação 

com o Direito Penal e o paralelo analisado com o princípio da intervenção mínima, faz-

se extremamente necessária a abordagem em relação aos conceitos de compliance officer 

e Chief legal officer para a compreensão dos atores dentro da engrenagem profilática.  

Entender estas respectivas funções é crucial para inferir toda a dinâmica 

desenvolvida na estrutura do criminal compliance. Ou seja, a atuação, o desenvolvimento 

e as atribuições para a prevenção de práticas ilícitas dentro da empresa e por intermédio 

dela.  

Como suscitado alhures, o criminal compliance pode ser desenvolvido na 

específica empresa numa perspectiva interna ou externa. Interna, se houver a 

implementação de um departamento nestes moldes e com o fito de criar mecanismos 

preventivos através do compliance. O outro meio é o externo, através de uma consultoria 

própria e independente. No caso do criminal compliance, um escritório de advocacia 

criminal, monitorando, investigando e diagnosticando os possíveis riscos inerentes à 

instituição. 

Para o desenvolvimento das respectivas atividades, seja interna pelo departamento 

da empresa, seja externamente pelo respectivo escritório de advocacia criminal, precisar-

se-ão de atores responsáveis pela reunião de forças, pela dinâmica em relação à atividade 

de compliance a ser perpetrada. 

Por isso, a necessidade de se conhecer minimamente o que é o compliance officer 

e o Chief legal officer nos determinados campos de ataque de prevenção do crime. Assim, 

queda-se imprescindível a atividade e aplicação destes atores no arcabouço da empresa a 

ser analisada. 
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Nesta máxima, objetivamente, tais conceitos serão trabalhados, justamente com 

algumas reflexões acerca do desenvolvimento das respectivas atividades e, outrossim, do 

grau de responsabilização na seara penal quanto à dimensão das práticas consultivas em 

compliance. 

 Com efeito, temas como a possibilidade de adequação da figura do agente 

garantidor ao consultor em criminal compliance, será abordado para que qualquer 

dificuldade na elucidação se, indubitavelmente, extirpado. 

Neste sentido, para que o criminal compliance seja difundido de forma coerente e 

devidamente gerenciado, faz-se premente que o compliance officer esteja a frente de todo 

o monitoramento da ferramenta e do departamento responsável pela implementação e 

propagação das culturas de compliance. 

Desta feita, os compliance officers são profissionais dotados de uma expertise 

técnica toda própria com uma capacidade de gestão especializada para avaliar riscos, 

detectar possíveis falhas e fraudes e viabilizar controles internos para a instituição com o 

escopo de minimizar, reduzir e, até mesmo, impedir totalmente a responsabilização legal.  

Sem embargo, o objetivo principal do compliance officer é administrar 

perfeitamente o setor de compliance, objetivando que este analise, detecte e atue 

preventivamente para que práticas contrárias ao ordenamento jurídico e legal sejam 

obstadas. 

Assim, os compliance officers são os atores responsáveis pela viabilização do 

compliance na empresa objetivando, portando o impedimento de qualquer atividade ou 

atribuição fora dos padrões determinados pelo ordenamento jurídico.  

 Já o chief legal officer, objetivamente falando, é o advogado responsável pelo 

departamento de compliance. Em verdade, seguindo uma tradução pragmática, ele seria 

uma espécie de diretor do departamento jurídico.  

  Ele elabora todas as medidas contratuais de acordo com legislação criminal 

vigente com o objetivo dos envolvidos profissionalmente na instituição responderem, 

caso infringem as respectivas normas na medida da culpabilidade de cada um. 

 O Chief Legal Officer pode desenvolver seus trabalhos dentro da própria empresa 

ou através do escritório de advocacia de propriedade deles próprios. É o que acontece 

com escritórios criminais responsáveis pela implementação do criminal compliance nas 

respectivas instituições. 
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 Na prática, as medidas são elaboradas pelos advogados (Chief legal officers) e 

transferidas aos compliance officer os quais desenvolvem e executam as atividades dentro 

das empresas. Ou seja, eles cumprem todo o regulamento desenvolvido para que, na 

prática, haja o correto andamento. 

 Outra figura interessante trabalhada no mercado por algumas instituições 

financeiras é o compliance analyst275. Traduzindo seria o analista de compliance. Com 

uma atividade um pouco distinta, seria o profissional que perfaz a análise interna da 

instituição no que se refere aos mecanismos de compliance. 

 Na visão de organização e estratégia referente ao departamento de criminal 

compliance, ele seria uma peça fundamental no desenvolvimento do departamento dentro 

da instituição. A diferença objetiva entre o compliance analyst e o compliance officer é 

que este executa e aquele, tão somente, analisa. 

 Outro ponto referente às figuras, principalmente, do Chief Legal Officer e do 

Compliance officer é a questão concernente à responsabilização penal pelas suas 

respectivas atividades consultivas.  

A pergunta é: será que tanto o compliance officer quanto o Chief Legal officer 

podem ser responsabilizados quanto às suas atividades? Esta resposta não é tão 

perfunctória como alguns especialistas acham que são.  

Por exemplo, para que se responda com um alcance maior, faz-se até mesmo 

importante argumentar sobre os aspectos referentes à figura do “agente garantidor” 

insculpida no artigo 13, parágrafo segundo276 da parte geral do compêndio penal 

brasileiro. 

De toda forma, primeiramente será atacado a figura do compliance officer e a sua 

possível responsabilização diante de suas atividades no desenvolvimento do criminal 

compliance no interior da instituição correspondente à sua atividade. 

                                                
 
275 Por exemplo, instituições financeiras como o BTG pactual (empresa financeira global que 
desenvolve atividades nos mercados de investment banking, corporate lending, Sales and 
trading, Welth Manegement e Asset Manegement) utilizam a figura do compliance analyst. 
276 § 2º - A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o 
resultado. O dever de agir incumbe a quem:                          (Incluído pela Lei nº 7.209, de 
11.7.1984) a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância;                          (Incluído 
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o 
resultado;                           (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) c) com seu comportamento 
anterior, criou o risco da ocorrência do resultado.                         (Incluído pela Lei nº 7.209, de 
11.7.1984) 
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Neste sentido, como a atividade do compliance officer tem crescido 

demasiadamente no Brasil e no mundo, aumenta, outrossim, o risco sobre estes 

profissionais, principalmente no que toca aos padrões éticos.  

Paradoxalmente, alguns, ao invés de proteger, comungam com práticas 

corruptivas subvertendo e camuflando informações com o escopo de propagação da 

corrupção. 

Com efeito, as empresas precisam estar protegidas de colaboradores 

descomprometidos com a lei e a ordem. Neste caso, havendo a comprovação de tais 

condutas ilícitas promovidas pela ausência de ética, o profissional, qual seja, o 

compliance officer e, ademais, o compliance analyst, podem ser responsabilizados quanto 

às suas condutas. 

É o que ensina Saavedra277 quando explica um caso de responsabilização de um 

compliance officer, condenado pelo BGH (Bundesgerichthof)278, pelo fato deste Tribunal 

ter entendido que, ao assumir a responsabilidade pela prevenção de delitos no interior da 

instituição, o profissional assumiu também uma posição de garante e, por isso, deve ser 

punido criminalmente por ter assumido a responsabilidade de obstar o resultado e por ter 

obrigação de cuidado, proteção e vigilância. 

Vincular a atividade do compliance officer à figura do agente garantidor é uma 

situação extremamente sensível e desafiadora dentro da sociedade e da análise penal. Por 

isso, que é importante a elucidação de cada caso concreto, pois, toda e qualquer atuação 

do compliance officer sendo aderente à figura do agente garantidor pode gerar uma 

situação de trabalho insustentável.  

Deve-se se lembrar, portanto, que ele é uma espécie de consultor e a atividade de 

consultoria não pode estar coadunada com a visão de uma ação nos moldes da figura do 

agente garantidor, caso contrário, todos os consultores estarão diante de uma atribuição 

hercúlea. 

Mas antes de se avançar na questão explicativa desse instituto emblemático da 

dogmática penal, tem-se que abordar a possibilidade de responsabilização do Chief legal 

officer. Será que este deve ser elevado ao patamar de garante dentro das perspectivas e 

técnicas concernentes à dogmática penal brasileira? Será que a sua responsabilização 

deve ser tão elevada? 

                                                
 
277 SAAVEDRA, G. A. Op. Cit., pp. 11-12 
278 Tribunal de Justiça Federal da Alemanha 
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Respondendo a todas as indagações, o Chief Legal Officer, ou seja, o advogado, 

possui uma grande responsabilidade no que tange à prática do criminal compliance. Ele, 

praticamente, desenvolve uma atividade de consultoria ao analisar os padrões da empresa, 

auxiliando no direcionamento de todas as estratégias inibidoras referentes às práticas 

criminosas. 

É claro que o advogado pode ser responsabilizado se agir com dolo ou culpa. O 

próprio princípio da responsabilidade subjetiva ensina que o indivíduo somente pode ser 

alcançado pela carga penal se agir com dolo ou culpa. Caso contrário, a carga penal não 

poderá ser transferida a outrem. 

Da mesma forma, o próprio artigo 32279 da lei 8906 de 4 de julho de 1994280 ensina 

que o advogado será responsabilizado quando agir com dolo ou culpa. Ou seja, como todo 

o ser humano com capacidade de autodeterminação, caso o advogado aja com dolo ou 

culpa, evidentemente que terá de ser alcançado pela lei penal. 

Vale lembrar, ainda, que o artigo 33281 do Estatuto enfatiza que o advogado terá a 

obrigação de cumprir todas as diretrizes consubstanciadas no corpo do referido instituto 

e, outrossim, os deveres para com a comunidade. 

 Assim, emitir parecer técnico ou qualquer consulta jurídica, não pode justificar, 

de per si, a responsabilidade penal do advogado, sob pena de se admitir o terrível Direito 

Penal do Autor282. 

 Não custa lembrar que o Direito Penal é o do fato283, ou seja, o Direito Penal só 

pode alcançar o indivíduo pelo o que ele fez, nunca pelo o que ele é. Ou seja, se o 

                                                
 
279 Art. 32. O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo 
ou culpa. Parágrafo único. Em caso de lide temerária, o advogado será solidariamente 
responsável com seu cliente, desde que coligado com este para lesar a parte contrária, o que 
será apurado em ação própria. 
280 Tal lei traz as orientações e disposições sobre o estatuto da advocacia e a ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) 
281 Art. 33. O advogado obriga-se a cumprir rigorosamente os deveres consignados no Código 
de Ética e Disciplina. Parágrafo único. O Código de Ética e Disciplina regula os deveres do 
advogado para com a comunidade, o cliente, o outro profissional e, ainda, a publicidade, a recusa 
do patrocínio, o dever de assistência jurídica, o dever geral de urbanidade e os respectivos 
procedimentos disciplinares. 
282 O Direito Penal do autor pode ser identificado, também, pela expressão versari in re ilicita 
283 Art. 2º - Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, 
cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença 
condenatória.                       (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) Parágrafo único - 
A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda 
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indivíduo praticou um crime, ele responderá por sua conduta dolosa ou culposa, ou seja, 

ele não pode ser alcançado pelo Direito Penal simplesmente porque é homossexual, ou 

porque usa tatuagem, ou porque desenvolve uma atividade de consultoria. 

  É o que afirma o princípio da exteriorização ou materialização do fato284, ou seja, 

para o Direito Penal alcançar a pessoa, a conduta precisa ser externada ou materializada 

dolosa ou culposamente no mundo fenomênico sob pena da aplicação nefasta e totalitária 

do Direito Penal do Autor. 

Discutindo o tema a respeito da responsabilização do advogado frente a uma 

consultoria jurídica (lembrando que o criminal compliance é uma atividade de 

consultoria),  pode-se ensinar que a atividade de consultoria do advogado, seja em matéria 

tributária ou em qualquer outra, representa um exercício regular de Direito e em plena 

congruência com a lei 8906/94 (Estatuto da Advocacia), o que caracteriza a inexistência 

da ilicitude no comportamento profissional de elaboração de parecer em matéria tributária 

o qual venha aconselhar ou recomendar esta ou aquela conduta ao cliente solicitante, 

ainda que não haja um acolhimento pelo fisco285. 

Continuando na mesma concepção, somente poderá haver a responsabilidade 

penal do advogado parecerista em matéria tributária quando, indubitavelmente, haver a 

recomendação dolosa para que o cliente cometa condutas que se amoldem aos tipos 

                                                
 
que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.                        (Redação dada 
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
284 Vale lembrar que a doutrina trabalha o mesmo raciocínio no que tange à análise da 
culpabilidade, mais precisamente na culpabilidade do fato seria o Direito Penal do fato e a 
culpabilidade do autor seria o Direito Penal do autor. 
285QUEIJO, M. E. Responsabilidade peal do advogado parecerista em matéria tributária. In: 
TANGERINO, D. P. C; GARCIA, D. N. (Coord.). Direito Penal Tributário. São Paulo: Quartier 
Latin, 2007, p. 275 
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penais previstos nos artigos 1286 e 2287 da lei 8137 de 27 (vinte e sete) de dezembro de 

1990288, havendo, concurso de pessoas, cujos requisitos289 estarão preenchidos; mas se o 

parecer não for acatado pelo cliente, estará descaracterizado o concurso em virtude da 

conduta do advogado não ter, imprescindivelmente, a relevância causal290. 

 Os dois parágrafos anteriores são críticas quanto aos pareceres de cunho tributário, 

mas que se estende a qualquer matéria jurídica consultiva de cunho jurídico como, por 

exemplo, o criminal compliance. 

 Ou seja, a atividade consultiva não pode, por si só, responsabilizar o advogado, 

mas o que responsabiliza o advogado é sua responsabilidade subjetiva, ou seja, a ação 

sendo manifestada através da sua vontade e intelecção, isto é, o dolo. 

 Avançando, deve-se desenvolver o raciocínio se, tanto o compliance officer 

quanto o Chief Legal Officer (advogado), podem ser considerados agentes garantidores 

                                                
 
286 Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição 
social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:                (Vide Lei nº 9.964, de 
10.4.2000) I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias; II - 
fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer 
natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal; III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, 
duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo à operação tributável; IV - 
elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou 
inexato; V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento 
equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou 
fornecê-la em desacordo com a legislação. Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 
Parágrafo único. A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo de 10 (dez) dias, 
que poderá ser convertido em horas em razão da maior ou menor complexidade da matéria ou 
da dificuldade quanto ao atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso V. 
287 Art. 2° Constitui crime da mesma natureza:                 (Vide Lei nº 9.964, de 10.4.2000) I - fazer 
declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, 
para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo; II - deixar de recolher, no prazo 
legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito 
passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos; III - exigir, pagar ou receber, 
para si ou para o contribuinte beneficiário, qualquer percentagem sobre a parcela dedutível ou 
deduzida de imposto ou de contribuição como incentivo fiscal; IV - deixar de aplicar, ou aplicar 
em desacordo com o estatuído, incentivo fiscal ou parcelas de imposto liberadas por órgão ou 
entidade de desenvolvimento; V - utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que 
permita ao sujeito passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa daquela 
que é, por lei, fornecida à Fazenda Pública. Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, 
e multa. 
288 A lei 8137/90 dispõe sobre os crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as 
relações de consumo, e dá outras providências. 
289 São requisitos do concurso de pessoas: Pluralidade de condutas, identidade de infração 
penal, relevância causal e liame subjetivo entre os agentes. 
290 QUEIJO, M. E. Responsabilidade peal do advogado parecerista em matéria tributária. In: 
TANGERINO, D. P. C; GARCIA, D. N. (Coord.). Direito Penal Tributário. São Paulo: Quartier 
Latin, 2007, p. 276 
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diante da atividade fomentada para o direcionamento do criminal compliance. Mas, o que 

é o agente garantidor? 

 Assim, o agente garantidor é uma figura especial criada pela doutrina, 

caracterizada no artigo 13, parágrafo segundo do compêndio penal brasileiro. O 

garantidor é uma figura especial existente dentro da sociedade, ou seja, são pessoas 

especiais que têm a honrosa função de proteger ou salvaguardar outras pessoas na 

sociedade. 

 Diz o código penal no artigo 13 caput291, que a omissão destas pessoas é 

penalmente relevante quando devia e podia, de alguma forma, agir para obstar o resultado. 

Se possuem uma função diferenciada dentro da sociedade, precisam, verdadeiramente, 

agir, pois a lei assim determina. 

 Neste sentido, a lei penal evoca três possiblidades para o indivíduo se tornar 

agente garantidor, quais sejam: quando a lei determinar, previsto na alínea “a” do 

parágrafo segundo; quando de outra forma assumiu a responsabilidade; e quando, com o 

seu comportamento anterior, criou o risco292. 

 Na alínea “a”, por exemplo, ter-se-ia o bombeiro como agente garantidor, ou seja, 

a lei o determina que deve salvar as pessoas. Na alínea “b”, por exemplo, ter-se-ia a 

enfermeira cuidadora de idosos que, em virtude do seu contrato, converte-se em 

garantidora e tem o dever de cuidar do idoso. Na alínea “c”, ter-se-ia, por exemplo, o 

jovem que convida seu amigo para nadar e o amigo afirma que não poderia ir, pois não 

sabe nadar; neste momento, o amigo que faz o convite afirma que qualquer problema, o 

amigo convidado estaria por ele garantido. Ou seja, ele cria, previamente, a situação de 

perigo. 

 A omissão do agente garantidor é considerada imprópria, ou seja, diferente, pois 

ali há a figura do agente garantidor. Diferentemente, nos crimes omissivos próprios, 

                                                
 
291 Art. 13 - O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe 
deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria 
ocorrido.                      (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
292 § 2º - A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o 
resultado. O dever de agir incumbe a quem:                          (Incluído pela Lei nº 7.209, de 
11.7.1984) a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância;                          (Incluído 
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o 
resultado;                           (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) c) com seu comportamento 
anterior, criou o risco da ocorrência do resultado.                         (Incluído pela Lei nº 7.209, de 
11.7.1984) 
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qualquer um poderá cometê-los, pois não há a figura do agente garantidor, como, por 

exemplo, o artigo 135293 do compêndio penal, o crime de omissão de socorro. 

 A omissão imprópria é tão relevante que se o bombeiro, por exemplo, se omitir, 

ou seja, deixar de cumprir o mandamento legal previsto no parágrafo segundo do artigo 

13 do Compêndio penal, ele passa a responder como se tivesse cometido um crime 

comissivo. Então, se ao deixar de salvar a vida alheia por mero desleixo e a pessoa vem 

a óbito, ele responde como se tivesse praticado um homicídio. Por isso, os crimes 

omissivos impróprios são denominados de omissivos por comissão.294 

  Desta feita, visto pragmaticamente o que é o agente garantidor, tem-se, ainda, que 

enfrentar a questão se o Chief Legal Officer (advogado) e o compliance officer podem, 

realmente, assumir a posição de garantidores em suas práticas consultivas. 

  Para corroborar o assunto, posicionar tais atores à posição de garante, acaba 

trazendo alguns conflitos com alguns fatores. Assim, analisar-se-ão objetivamente os 

aspectos295. 

No primeiro, o advogado tem como obrigatoriedade uma atividade de meio e não 

de fim. No segundo, emitir um parecer, por si só, não comprova envolvimento do 

profissional com a empresa. 

Em terceiro lugar, para existir uma posição de garante, deve haver a obrigação 

contratual de agir e sua aceitação por parte dele em não omitir o adimplemento de um 

dever jurídico e não simplesmente moral.  

Em quarto lugar, tem-se que comprovar a vantagem auferida pelo profissional, 

sob pena da análise nefasta do versari in re ilícita. Em quinto lugar, a atividade do 

consultor é solicitada pelo gestor da instituição o que, de per si, não possui força para 

vincular qualquer decisão.  

                                                
 
293 Art. 135 - Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança 
abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente 
perigo; ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública: Pena - detenção, de um a 
seis meses, ou multa. Parágrafo único - A pena é aumentada de metade, se da omissão resulta 
lesão corporal de natureza grave, e triplicada, se resulta a morte. 
294 Bitencourt ensina que, nestes crimes, o agente não tem uma simples obrigação de agir, mas 
a obrigação de agir para evitar um resultado, ou seja, deve agir com a finalidade de impedir a 
ocorrência da circunstância nefasta (BITENCOURT, C. R. Op. Cit., P. 321). 
295 BENEDETTI, C. R. Criminal Compliance: instrumentos de prevenção criminal corporativa e 
transferência de responsabilidade penal. São Paulo: Quartier Latin, 2014, p. 100 
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Em sexto lugar, não é possível ao consultor imaginar ou prever a execução das 

atividades do poder público, pois é um poder-dever do Estado investigar, processar e 

julgar os que, verdadeiramente, estejam envolvidos com as condutas criminosas. 

 Assim, responsabilizar os profissionais de criminal compliance dependerá, 

exclusivamente, se agirem com dolo ou culpa, dentro da concepção de responsabilidade 

subjetiva do Direito Penal. Quanto à figura de serem considerados agentes garantidores, 

entende esta investigação, pelas fundamentações anteriormente esposadas, que não 

podem ser garantidores em virtude da natureza das suas atividades. 

 À guisa de entendimento, no próximo item, falar-se-á sobre a incorporação das 

regras e especificações do criminal compliance no dia a dia do advogado, utilizando-se 

dos ditames insculpidos pela lei de lavagem de capitais e as suas alterações. 

 

4.1.3 A incorporação das regras e determinações do Criminal Compliance na atividade 

do advogado: uma elucidação no tocante à lei de lavagem de capitais a partir da 

alteração proposta pela lei 12683/12 

 

Como visto, a atividade do profissional na área do criminal compliance, seja ele 

um advogado (Chief legal officer), seja ele um compliance officer, é demasiadamente 

relevante, mas, outrossim, de grandiosa responsabilidade em relação ao cliente, que, na 

grande maioria, é uma empresa. Afinal de contas, ele é o consultor que desenvolve os 

meios jurídicos de proteção para a instituição impedir qualquer irregularidade e ilicitude. 

Outro ponto abordado anteriormente diz respeito à responsabilização do 

profissional de criminal compliance. Vislumbrou-se que a atividade deste profissional é 

de natureza consultiva, não incorrendo, desta feita, a aderência à figura do agente 

garantidor.  

Verificou-se que a responsabilidade gravita em torno da subjetividade do 

profissional. Ou seja, se ele agiu com dolo ou culpa. Destarte, de maneira alguma, poder-

se-ia responsabilizar o profissional de compliance ou vinculá-lo a posição de garante pelo 

simples fato de desenvolver e executar uma atribuição consultiva, ou seja, o criminal 

compliance.  
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 De toda forma, o legislador resolveu implementar o pensamento do compliance 

na lei 9.613, de 3 de março de 1998296. Tal inserção retrata a relevância no que diz respeito 

ao trato do tema relacionado à atuação dos respectivos profissionais, quais sejam, o Chief 

Legal Officer, o compliance officer e, ademais, o compliance analyst. 

 O que deve ser identificado e registrado é que estes profissionais, como dito em 

outrora, desenvolvem atividades e particularidades consultivas, ou seja, são verdadeiros 

consultores específicos e especializados dentro da respectiva área de atuação.  

Assim, por exemplo, o advogado é um verdadeiro consultor jurídico dentro de 

uma área específica. Portanto, o advogado criminalista, ao desenvolver a atividade de 

criminal compliance, sujeita-se à figura emblemática de um consultor criminalista em 

compliance e, por isso, encontra-se alcançado pela lei de lavagem de capitais. 

Sem embargos, a lei 9.613/98 sofreu uma sensível e substancial alteração pela lei 

12.683, de 9 de julho de 2012297, ou seja, ocorrera um aumento no desenvolvimento eficaz 

em relação à persecução penal em relação aos crimes de lavagem de capitais. 

Com efeito, a lei 12683/12 inclui no rol do artigo nove298 da lei de lavagem de 

capitais (9613/98) o inciso XIV, o qual traz o advogado e consultores sendo obrigados a 

                                                
 
296 Versa sobre os delitos de “lavagem” ou ocultação de bem, direito e valores, a prevenção da 
utilização do sistema financeiro para os ilícitos previsto na própria lei e faz surgir o Conselho de 
Atividades Financeiras (COAF) e traz outras vertentes relacionadas ao tema. 
297 Esta lei traz alterações precisas e pragmáticas para tornar a persecução criminal mais 
eficiente e eficaz no que diz respeito aos crimes de lavagem de dinheiro. 
298 Art. 9o  Sujeitam-se às obrigações referidas nos arts. 10 e 11 as pessoas físicas e jurídicas 
que tenham, em caráter permanente ou eventual, como atividade principal ou acessória, 
cumulativamente ou não:                    (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012) I - a captação, 
intermediação e aplicação de recursos financeiros de terceiros, em moeda nacional ou 
estrangeira; II – a compra e venda de moeda estrangeira ou ouro como ativo financeiro ou 
instrumento cambial; III - a custódia, emissão, distribuição, liqüidação, negociação, 
intermediação ou administração de títulos ou valores mobiliários. Parágrafo único. Sujeitam-se 
às mesmas obrigações: I – as bolsas de valores, as bolsas de mercadorias ou futuros e os 
sistemas de negociação do mercado de balcão organizado;                          (Redação dada pela 
Lei nº 12.683, de 2012) II - as seguradoras, as corretoras de seguros e as entidades de 
previdência complementar ou de capitalização; III - as administradoras de cartões de 
credenciamento ou cartões de crédito, bem como as administradoras de consórcios para 
aquisição de bens ou serviços; IV - as administradoras ou empresas que se utilizem de cartão 
ou qualquer outro meio eletrônico, magnético ou equivalente, que permita a transferência de 
fundos; V - as empresas de arrendamento mercantil (leasing) e as de fomento comercial 
(factoring); VI - as sociedades que efetuem distribuição de dinheiro ou quaisquer bens móveis, 
imóveis, mercadorias, serviços, ou, ainda, concedam descontos na sua aquisição, mediante 
sorteio ou método assemelhado; VII - as filiais ou representações de entes estrangeiros que 
exerçam no Brasil qualquer das atividades listadas neste artigo, ainda que de forma eventual; 
VIII - as demais entidades cujo funcionamento dependa de autorização de órgão regulador dos 
mercados financeiro, de câmbio, de capitais e de seguros; IX - as pessoas físicas ou jurídicas, 
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nacionais ou estrangeiras, que operem no Brasil como agentes, dirigentes, procuradoras, 
comissionárias ou por qualquer forma representem interesses de ente estrangeiro que exerça 
qualquer das atividades referidas neste artigo; X - as pessoas físicas ou jurídicas que exerçam 
atividades de promoção imobiliária ou compra e venda de imóveis;                       (Redação dada 
pela Lei nº 12.683, de 2012) XI - as pessoas físicas ou jurídicas que comercializem jóias, 
pedras e metais preciosos, objetos de arte e antigüidades. XII - as pessoas físicas ou jurídicas 
que comercializem bens de luxo ou de alto valor, intermedeiem a sua comercialização ou 
exerçam atividades que envolvam grande volume de recursos em 
espécie;                     (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012) XIII - as juntas comerciais 
e os registros públicos;                     (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012) XIV - as pessoas 
físicas ou jurídicas que prestem, mesmo que eventualmente, serviços de assessoria, consultoria, 
contadoria, auditoria, aconselhamento ou assistência, de qualquer natureza, em 
operações                : (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012) a) de compra e venda de imóveis, 
estabelecimentos comerciais ou industriais ou participações societárias de qualquer 
natureza;                        (Incluída pela Lei nº 12.683, de 2012) b) de gestão de fundos, valores 
mobiliários ou outros ativos;                     (Incluída pela Lei nº 12.683, de 2012) c) de abertura 
ou gestão de contas bancárias, de poupança, investimento ou de valores 
mobiliários;                    (Incluída pela Lei nº 12.683, de 2012) d) de criação, exploração ou 
gestão de sociedades de qualquer natureza, fundações, fundos fiduciários ou estruturas 
análogas;                    (Incluída pela Lei nº 12.683, de 2012) e) financeiras, societárias ou 
imobiliárias; e                       (Incluída pela Lei nº 12.683, de 2012) f) de alienação ou aquisição 
de direitos sobre contratos relacionados a atividades desportivas ou artísticas 
profissionais;                       (Incluída pela Lei nº 12.683, de 2012) XV - pessoas físicas ou 
jurídicas que atuem na promoção, intermediação, comercialização, agenciamento ou negociação 
de direitos de transferência de atletas, artistas ou feiras, exposições ou eventos 
similares; (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012) XVI - as empresas de transporte e guarda de 
valores; (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012) XVII - as pessoas físicas ou jurídicas 
que comercializem bens de alto valor de origem rural ou animal ou intermedeiem a sua 
comercialização; e                        (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012) XVIII - as 
dependências no exterior das entidades mencionadas neste artigo, por meio de sua matriz no 
Brasil, relativamente a residentes no País.                    (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012) 
ou qualquer outro meio eletrônico, magnético ou equivalente, que permita a transferência de 
fundos; V - as empresas de arrendamento mercantil (leasing) e as de fomento comercial 
(factoring); VI - as sociedades que efetuem distribuição de dinheiro ou quaisquer bens móveis, 
imóveis, mercadorias, serviços, ou, ainda, concedam descontos na sua aquisição, mediante 
sorteio ou método assemelhado; VII - as filiais ou representações de entes estrangeiros que 
exerçam no Brasil qualquer das atividades listadas neste artigo, ainda que de forma eventual; 
VIII - as demais entidades cujo funcionamento dependa de autorização de órgão regulador dos 
mercados financeiro, de câmbio, de capitais e de seguros; IX - as pessoas físicas ou jurídicas, 
nacionais ou estrangeiras, que operem no Brasil como agentes, dirigentes, procuradoras, 
comissionárias ou por qualquer forma representem interesses de ente estrangeiro que exerça 
qualquer das atividades referidas neste artigo; X - as pessoas físicas ou jurídicas que exerçam 
atividades de promoção imobiliária ou compra e venda de imóveis;                       (Redação dada 
pela Lei nº 12.683, de 2012) XI - as pessoas físicas ou jurídicas que comercializem jóias, 
pedras e metais preciosos, objetos de arte e antigüidades. XII - as pessoas físicas ou jurídicas 
que comercializem bens de luxo ou de alto valor, intermedeiem a sua comercialização ou 
exerçam atividades que envolvam grande volume de recursos em 
espécie;                     (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012) XIII - as juntas comerciais 
e os registros públicos;                     (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012) XIV - as pessoas 
físicas ou jurídicas que prestem, mesmo que eventualmente, serviços de assessoria, consultoria, 
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contadoria, auditoria, aconselhamento ou assistência, de qualquer natureza, em 
operações                : (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012) a) de compra e venda de imóveis, 
estabelecimentos comerciais ou industriais ou participações societárias de qualquer 
natureza;                        (Incluída pela Lei nº 12.683, de 2012) b) de gestão de fundos, valores 
mobiliários ou outros ativos;                     (Incluída pela Lei nº 12.683, de 2012) c) de abertura 
ou gestão de contas bancárias, de poupança, investimento ou de valores 
mobiliários;                    (Incluída pela Lei nº 12.683, de 2012) d) de criação, exploração ou 
gestão de sociedades de qualquer natureza, fundações, fundos fiduciários ou estruturas 
análogas;                    (Incluída pela Lei nº 12.683, de 2012) e) financeiras, societárias ou 
imobiliárias; e                       (Incluída pela Lei nº 12.683, de 2012) f) de alienação ou aquisição 
de direitos sobre contratos relacionados a atividades desportivas ou artísticas 
profissionais;                       (Incluída pela Lei nº 12.683, de 2012) XV - pessoas físicas ou 
jurídicas que atuem na promoção, intermediação, comercialização, agenciamento ou negociação 
de direitos de transferência de atletas, artistas ou feiras, exposições ou eventos 
similares; (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012) XVI - as empresas de transporte e guarda de 
valores; (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012) XVII - as pessoas físicas ou jurídicas 
que comercializem bens de alto valor de origem rural ou animal ou intermedeiem a sua 
comercialização; e                        (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012) XVIII - as 
dependências no exterior das entidades mencionadas neste artigo, por meio de sua matriz no 
Brasil, relativamente a residentes no País.                    (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012) 
ou qualquer outro meio eletrônico, magnético ou equivalente, que permita a transferência de 
fundos; V - as empresas de arrendamento mercantil (leasing) e as de fomento comercial 
(factoring); VI - as sociedades que efetuem distribuição de dinheiro ou quaisquer bens móveis, 
imóveis, mercadorias, serviços, ou, ainda, concedam descontos na sua aquisição, mediante 
sorteio ou método assemelhado; VII - as filiais ou representações de entes estrangeiros que 
exerçam no Brasil qualquer das atividades listadas neste artigo, ainda que de forma eventual; 
VIII - as demais entidades cujo funcionamento dependa de autorização de órgão regulador dos 
mercados financeiro, de câmbio, de capitais e de seguros; IX - as pessoas físicas ou jurídicas, 
nacionais ou estrangeiras, que operem no Brasil como agentes, dirigentes, procuradoras, 
comissionárias ou por qualquer forma representem interesses de ente estrangeiro que exerça 
qualquer das atividades referidas neste artigo; X - as pessoas físicas ou jurídicas que exerçam 
atividades de promoção imobiliária ou compra e venda de imóveis;                       (Redação dada 
pela Lei nº 12.683, de 2012) XI - as pessoas físicas ou jurídicas que comercializem jóias, 
pedras e metais preciosos, objetos de arte e antigüidades. XII - as pessoas físicas ou jurídicas 
que comercializem bens de luxo ou de alto valor, intermedeiem a sua comercialização ou 
exerçam atividades que envolvam grande volume de recursos em 
espécie;                     (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012) XIII - as juntas comerciais 
e os registros públicos;                     (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012) XIV - as pessoas 
físicas ou jurídicas que prestem, mesmo que eventualmente, serviços de assessoria, consultoria, 
contadoria, auditoria, aconselhamento ou assistência, de qualquer natureza, em 
operações                : (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012) a) de compra e venda de imóveis, 
estabelecimentos comerciais ou industriais ou participações societárias de qualquer 
natureza;                        (Incluída pela Lei nº 12.683, de 2012) b) de gestão de fundos, valores 
mobiliários ou outros ativos;                     (Incluída pela Lei nº 12.683, de 2012) c) de abertura 
ou gestão de contas bancárias, de poupança, investimento ou de valores 
mobiliários;                    (Incluída pela Lei nº 12.683, de 2012) d) de criação, exploração ou 
gestão de sociedades de qualquer natureza, fundações, fundos fiduciários ou estruturas 
análogas;                    (Incluída pela Lei nº 12.683, de 2012) e) financeiras, societárias ou 
imobiliárias; e                       (Incluída pela Lei nº 12.683, de 2012) f) de alienação ou aquisição 
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se submeterem aos deveres de compliance exigidos e contemplados pelos artigos 10 299e 

11300 da mesma lei. 

                                                
 
de direitos sobre contratos relacionados a atividades desportivas ou artísticas 
profissionais;                       (Incluída pela Lei nº 12.683, de 2012) XV - pessoas físicas ou 
jurídicas que atuem na promoção, intermediação, comercialização, agenciamento ou negociação 
de direitos de transferência de atletas, artistas ou feiras, exposições ou eventos 
similares; (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012) XVI - as empresas de transporte e guarda de 
valores; (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012) XVII - as pessoas físicas ou jurídicas 
que comercializem bens de alto valor de origem rural ou animal ou intermedeiem a sua 
comercialização; e                        (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012) XVIII - as 
dependências 
no exterior das entidades mencionadas neste artigo, por meio de sua matriz no Brasil, 
relativamente a residentes no País.                    (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012) 
299 Art. 10. As pessoas referidas no art. 9º: I - identificarão seus clientes e manterão cadastro 
atualizado, nos termos de instruções emanadas das autoridades competentes; II - manterão 
registro de toda transação em moeda nacional ou estrangeira, títulos e valores mobiliários, títulos 
de crédito, metais, ou qualquer ativo passível de ser convertido em dinheiro, que ultrapassar 
limite fixado pela autoridade competente e nos termos de instruções por esta expedidas; III - 
deverão adotar políticas, procedimentos e controles internos, compatíveis com seu porte e 
volume de operações, que lhes permitam atender ao disposto neste artigo e no art. 11, na forma 
disciplinada pelos órgãos competentes;                     (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 
2012) IV - deverão cadastrar-se e manter seu cadastro atualizado no órgão regulador ou 
fiscalizador e, na falta deste, no Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), na forma 
e condições por eles estabelecidas; (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012) V - deverão atender 
às requisições formuladas pelo Coaf na periodicidade, forma e condições por ele estabelecidas, 
cabendo-lhe preservar, nos termos da lei, o sigilo das informações 
prestadas.                      (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012) § 1º Na hipótese de o cliente 
constituir-se em pessoa jurídica, a identificação referida no inciso I deste artigo deverá abranger 
as pessoas físicas autorizadas a representá-la, bem como seus proprietários.§ 2º Os cadastros 
e registros referidos nos incisos I e II deste artigo deverão ser conservados durante o período 
mínimo de cinco anos a partir do encerramento da conta ou da conclusão da transação, prazo 
este que poderá ser ampliado pela autoridade competente. § 3º O registro referido no inciso II 
deste artigo será efetuado também quando a pessoa física ou jurídica, seus entes ligados, houver 
realizado, em um mesmo mês-calendário, operações com uma mesma pessoa, conglomerado 
ou grupo que, em seu conjunto, ultrapassem o limite fixado pela autoridade competente. Art. 10A. 
O Banco Central manterá registro centralizado formando o cadastro geral de correntistas e 
clientes de instituições financeiras, bem como de seus procuradores.                     (Incluído pela 
Lei nº 10.701, de 2003) 

300 Art. 11. As pessoas referidas no art. 9º: I - dispensarão especial atenção às operações que, 
nos termos de instruções emanadas das autoridades competentes, possam constituir-se em 
sérios indícios dos crimes previstos nesta Lei, ou com eles relacionar-se; II - deverão comunicar 
ao Coaf, abstendo-se de dar ciência de tal ato a qualquer pessoa, inclusive àquela à qual se 
refira a informação, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a proposta ou 
realização:                   (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012) a) de todas as transações 
referidas no inciso II do art. 10, acompanhadas da identificação de que trata o inciso I do 
mencionado artigo; e                      (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012) b) das operações 
referidas no inciso I;                   (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012) III - deverão 
comunicar ao órgão regulador ou fiscalizador da sua atividade ou, na sua falta, ao Coaf, na 
periodicidade, forma e condições por eles estabelecidas, a não ocorrência de propostas, 
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Neste sentido, percebe-se que o Estado transfere deveres que seriam dele para o 

setor privado. Ou seja, a esfera privada passa a ter responsabilidades além daquilo que é 

proposto para os seus próprios ideais, assumindo, desta feita, deveres e responsabilidades 

que teriam de ser alavancadas pelo poder público. 

Uma questão que vem à tona é se tal medida determinada e especificada na lei 

como dever de compliance para o advogado, de fato, representa o pensamento 

concernente à figura do expansionismo penal, já que isso deveria ser tarefa do Estado e, 

não, da esfera privada.    

Por exemplo, o dever evocado pela lei 12.683/12 alterando a lei 9.605/98, afronta 

diretamente o sigilo profissional consubstanciado a partir do art. 35301 da resolução n. 

2/2015 que aprova o Código de Ética e disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. 

Outro ponto importante a ser tocado é o próprio artigo 133302 da Constituição da 

República que enfatiza a ideia da importância do advogado para o desenvolvimento da 

justiça e a inviolabilidade dos seus atos e manifestações do exercício profissional. 

Sem embargos, percebe-se, outrossim, que a referida alteração perpetrada na lei 

de lavagem de capitais afronta o estatuto da ordem dos Advogados do Brasil em seus 

                                                
 
transações ou operações passíveis de serem comunicadas nos termos do inciso 
II.                    (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012) § 1º As autoridades competentes, nas 
instruções referidas no inciso I deste artigo, elaborarão relação de operações que, por suas 
características, no que se refere às partes envolvidas, valores, forma de realização, instrumentos 
utilizados, ou pela falta de fundamento econômico ou legal, possam configurar a hipótese nele 
prevista. § 2º As comunicações de boa-fé, feitas na forma prevista neste artigo, não acarretarão 
responsabilidade civil ou administrativa. § 3o  O Coaf disponibilizará as comunicações recebidas 
com base no inciso II do caput aos respectivos órgãos responsáveis pela regulação ou 
fiscalização das pessoas a que se refere o art. 9o.                   (Redação dada pela Lei nº 12.683, 
de 2012) Art. 11-A.  As transferências internacionais e os saques em espécie deverão ser 
previamente comunicados à instituição financeira, nos termos, limites, prazos e condições 
fixados pelo Banco Central do Brasil.                    (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012) 

301 Art. 35. O advogado tem o dever de guardar sigilo dos fatos de que tome conhecimento no 
exercício da profissão. Parágrafo único. O sigilo profissional abrange os fatos de que o advogado 
tenha tido conhecimento em virtude de funções desempenhadas na Ordem dos Advogados do 
Brasil. Art. 36. O sigilo profissional é de ordem pública, independendo de solicitação de reserva 
que lhe seja feita pelo cliente. § 1º Presumem-se confidenciais as comunicações de qualquer 
natureza entre advogado e cliente. § 2º O advogado, quando no exercício das funções de 
mediador, conciliador e árbitro, se submete às regras de sigilo profissional. Art. 37. O sigilo 
profissional cederá em face de circunstâncias excepcionais que configurem justa causa, como 
nos casos de grave ameaça ao direito à vida e à honra ou que envolvam defesa própria. Art. 38. 
O advogado não é obrigado a depor, em processo ou procedimento judicial, administrativo ou 
arbitral, sobre fatos a cujo respeito deva guardar sigilo profissional. 
302 Art. 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus 
atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. 
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artigos 33303 e 54, inciso V304, quando, respectivamente, versa sobre a não observância 

do código de ética e sobre a alteração do mesmo, que deve ser feita, sempre, pelo 

Conselho Federal.  

 Assim, obrigar, por exemplo, o advogado a divulgar algumas informações 

concernentes à sua profissão e atividade, acaba incorrendo em algumas afrontas 

perpetradas e direcionadas pela legislação, conforme dito anteriormente. 

Desta maneira, a imposição trazida pela lei, qual seja, trabalhá-la de forma que a 

deixe mais eficiente no tocante à persecução criminal, pode acabar trazendo, 

verdadeiramente, um expansionismo penal, em virtude de estar tocando na perspectiva 

do sigilo profissional do advogado. 

Outro ponto a ser dito seria no que toca à política criminal fomentada nesta seara. 

Conforme já demonstrado no primeiro capítulo, poder-se-ia entender a política criminal 

como o conjunto de princípios e estratégias determinadas pelo Estado para o controle e 

redução da criminalidade. 

A melhor forma de se pensar estratégias para que se reduza ou controle a 

criminalidade, não seria uma política criminal nem mínima e nem máxima, ou seja, com 

medidas mais fracas ou medidas mais exacerbadas. A melhor política criminal é aquela 

que busca um justo meio 305no tocante à criminalidade.  

Desta forma, qu`ando se observa a diretriz do legislador em obrigar que o 

Advogado desenvolva a atividade de compliance não sendo de forma voluntária no 

sentido da atividade profissional, percebe-se que está ocorrendo uma transferência de 

titularidade da força estatal para o âmbito privado, traduzindo, desta forma, um 

desequilíbrio do ponto de vista da política criminal. 

Se isso é um expansionismo do Direito Penal, não importa. O que deve ser levado 

em consideração é justamente a análise do desequilíbrio ou não do pensamento 

concernente à política criminal desenvolvida pelo Estado. 

                                                
 
303 Art. 33. O advogado obriga-se a cumprir rigorosamente os deveres consignados no Código 
de Ética e Disciplina. 
304 Art. 54. Compete ao Conselho Federal: V - editar e alterar o Regulamento Geral, o Código de 
Ética e Disciplina, e os Provimentos que julgar necessários; 
305 A expressão “justo meio” empregada no texto traz a ideia de Aristóteles em seu livro Ética a 
Nicômaco. Vale lembrar que Aristóteles não se refere à ideia de justo meio matematicamente, 
por isso, que algumas traduções do seu livro como “meio termo” não são coerentes com o correto 
pensamento aristotélico (ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. São Paulo: Martin Claret, 2016). 
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É muito importante lembrar, por exemplo, da diretiva 2001/97/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho de 4 (quatro) de dezembro de 2001 que perfez a alteração da 

diretiva 91/308/CEE do Conselho referente ao controle e à prevenção no tocante à 

utilização do sistema financeiro para efeito de lavagem de capitais que versa que 

membros independentes de profissões que prestam consulta jurídica, legalmente 

reconhecidas e controladas, como os advogados, são desobrigados de declarar 

informações logradas antes, durante ou depois do processo judicial306. 

A diretiva ainda continua demonstrando que a consultoria jurídica permanece 

sujeita à obrigação de segredo profissional, exceto se o consultor participar do 

branqueamento de capitais e se a consulta jurídica tiver sido viabilizada com esses 

objetivos e fins307. 

O sigilo profissional do advogado de uma maneira ampla, entrementes, traz uma 

mitigação quando explica que, numa via intermediária, o segredo profissional estaria em 

primeiro lugar nos casos em que o advogado assessora o cliente a respeito de uma 

específica circunstância jurídica ou, ademais, na defesa ou representação do mesmo 

cliente em um processo judicial ou administrativo; numa via restritiva, o interesse em 

trazer à lume a atividade suspeita de lavagem sobreporia em todas as situações, ressalvado 

os casos de defesa judicial308. 

A utilização da Teoria da Imputação objetiva faz dizer que o cerne da questão é 

compreender quando uma conduta que aparenta ser normal transcende o limite do risco 

permitido e, indubitavelmente, passa a ser relevante criminalmente309.  

Assim, os deveres de compliance são ações neutras, ou seja, encontram-se no 

limite entre o bem e o mal, no limite entre o lícito e o ilícito. Por isso, o advogado deve, 

verdadeiramente, analisar todos os pormenores de maneira detida, para que haja uma 

aferição minuciosa acerca da questão. 

Nesta senda, cumpre ressaltar que a lei 12.683/12 trouxe alterações bastante 

significativas para a lei de lavagem de capitais no sentido de passar um dever que seria 

                                                
 
306http://eurlex.europa.eu/lexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2005L0060:20110104:pt:P
DF>Acesso em : 23 de março de 2019 
307<http://eurlex.europa.eu/lexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2005L0060:20110104:pt:P
DF>. Acesso em: 23 de março de 2019 
308 DE GRANDIS, R. Considerações sobre o dever do advogado de comunicar atividade suspeita 
de “lavagem” de dinheiro. In: BOLETIM CRIMINAL – Ano 20 – n. 237, P. 9, 2012’; 
309 GRECO FILHO, V; RASSI, J. D. Lavagem de dinheiro e advocacia: uma problemática das 
ações neutras. In: BOLETIM IBBCCRIM – ANO 20 – n. 237, p. 13, 2012; 
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do Estado para Advogados, consultores e todos os demais profissionais que tenham 

alguma aderência ao artigo 9 da lei de lavagem. 

Com efeito, qualquer alteração substancial dentro da perspectiva de aumento da 

persecução criminal e uma majoração das estratégias de política criminal dentro do 

Estado, deve ser sensivelmente pensada e orquestrada para que nenhum cidadão venha 

sofrer qualquer desproporcionalidade pela lei penal. 

Nesta máxima, à guisa de entendimento, no próximo ponto será abordado a ideia 

de aplicação do criminal compliance dentro da Administração Pública. Será que, 

inexoravelmente, tal ferramenta pode ser aplicada? É uma pergunta que, 

verdadeiramente, precisa-se de uma resposta.  

 

 

4.2 O Criminal Compliance como mecanismo de prevenção de crimes na 

Administração Pública: realidade ou apenas perspectiva de combate à 

corrupção? 

 

 

Já se sabe o quão interessante é o tema do criminal compliance para o âmbito privado. 

Sem dúvidas, há uma efetividade muito interessante no combate à criminalidade e, 

consequentemente, na contenção do próprio Direito Penal.  

A grande questão é pensar nos benefícios que podem ser trazidos para o dia a dia de 

uma empresa sabendo da efetividade desta ferramenta. Ou seja, utilizando-a corretamente 

e dentro de padrões éticos, qualquer instituição terá uma aplicação e um avanço muito 

positivos no quesito do combate à criminalidade. 

E como se sabe, combater a criminalidade do colarinho branco não é tarefa para 

amadores em se tratando de Brasil. Isto quer dizer que para se perpetuar tal combate, faz-

se necessário que os atores envolvidos no processo de combate à criminalização sejam, 

perfeitamente, técnicos.  

Por que? Porquanto o Direito é técnico e todos os ditames precisam ser 

pormenorizados e utilizados nos mínimos detalhes. E os detalhes fazem toda a diferença 

na análise, por exemplo, processual.  
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Por isso, o processo penal e o próprio Direito Penal, não podem ser viabilizados de 

qualquer forma, sob pena de o seu manuseio ser considerado como inconstitucional 

afrontando direitos e garantias processuais.  

Isso serve de lição para os atores pertencentes às instituições de combate à corrupção. 

Neste diapasão, os próprios membros do Ministério público310, a polícia investigati-                                       

va311 e o judiciário312, devem atentar para os detalhes do combate ao crime, sob pena de 

terem seus louváveis trabalhos solapados pelo manto da inconstitucionalidade. 

E o que seria melhor, reprimir ou prevenir sensivelmente? Se em quase todos os 

pontos desta investigação tem se demonstrado que o Direito Penal não é um ramo tão 

agradável dentro do Direito, pode-se refletir, seguindo esta linha de raciocínio, no sentido 

de que prevenir é bem melhor que reprimir. 

Quanto menor a utilização do Direito Penal, melhor para o Estado, para os cidadãos 

e para toda a sociedade. Assim, a prevenção se demonstra muito mais salutar e favorável 

a um Estado Constitucional de Direito. Sem contar que a menor utilização do Direito 

Penal, demonstra um Estado democrático sadio e saudável.  

Impedir a perpetuação do crime torna-se muito mais interessante, pois a ofensa ao 

bem jurídico é neutralizada e a máquina estatal não precisa ser totalmente utilizada. Isso 

traz a ideia de economia dos gastos públicos, manutenção do Estado e utilização da 

                                                
 
310 Aqui a referência é concernente ao Ministério Público Federal e Estadual, conforme o artigo 
144 da Constituição da República, respectivamente, nos parágrafos primeiro e quarto: “§ 1º A 
polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e 
estruturado em carreira, destina-se a:    (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 
1998) I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, 
serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim 
como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija 
repressão uniforme, segundo se dispuser em lei; II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária 
e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência; III - exercer as funções de 
polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras;     (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
19, de 1998) IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.; § 4º Às 
polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a 
competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto 
as militares.” 

311 Quando se fala em polícia investigativa, está-se se referindo às polícias civis e federais. Aqui, 
há uma diferença em relação à polícia administrativa ou ostensiva. Esta diz respeito à polícia 
militar que tem a obrigação de pugnar pela ordem e preservação públicos conforme predomina 
no artigo  144 § 5º  da Constituição da República: “Às polícias militares cabem a polícia ostensiva 
e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições 
definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil”. 

312 Da mesma forma que as notas de rodapé anteriores, abarca-se tanto o Judiciário estadual 
quanto o judiciário federal. 
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máquina estatal para quando, efetivamente, existir uma real e substancial necessidade, aí 

sim, o Estado agir e intervir de maneira pontual. 

Por isso, diagnosticar cirurgicamente o problema é bem melhor que agir no momento 

posterior para trazer uma solução para algo que já ofendeu o bem jurídico e acabou 

trazendo um mal para a sociedade e seu cidadão. Assim, descobrir padrões éticos de 

prevenção é bem melhor que ter que descobrir antídotos para combater algo que já 

ocorreu ou que continua maculando a sociedade. 

Por exemplo, a medicina moderna já ensina que quanto antes descobrir a neoplasia 

no organismo do indivíduo, melhor, pois a ação profilática rápida e direcionada pode até 

mesmo curar determinados pacientes.  

Agora, se se permitir a proliferação da doença de tal magnitude que se pense somente 

numa atuação a posteriori, corre-se o risco da doença se metamorfosear em metástase, 

alcançando todo o organismo e destruindo-o. 

Mutatis mutandis, é exatamente isso que ocorre na análise da aplicabilidade do Direito 

Penal. A corrupção é a neoplasia, a sociedade é o organismo humano, o criminal 

compliance o remédio profilático para combater a corrupção. Como sói dizer, “é melhor 

prevenir que remediar”313. 

Se há uma estratégia de política criminal que atua de forma profilática sem necessitar 

de uma atuação ulterior do Direito Penal para trazer uma solução referente ao problema, 

por que utilizar esse ramo na versão repressiva se há um remédio profilático 

extremamente eficaz para diagnosticar todo ou parte do problema que tenta penetrar e 

contaminar a sociedade? 

Essa é a questão e o debate principal desta investigação. Se há meios de agir 

preventivamente, que se utilize tais subterfúgios para obstar a corrupção e sofrear a 

atuação do Direito Penal. Quanto mais ideias e mecanismos de combate ao crime 

organizado, melhor. 

                                                
 
313 Ditado muito utilizado no dia a dia pelas pessoas no sentido de demonstrar que a prevenção 
é a melhor prática para se evitar problemas crônicos. A aplicabilidade do ditado cai como uma 
luva para o raciocínio desta pesquisa. É claro que agir com o criminal compliance é muito melhor 
que agir com o Direito Penal, pois aquele traz a ação de combate preventivamente impedindo 
que crimes gerem problemas crônicos para toda uma sociedade, por exemplo, a corrupção, 
enquanto que este (Direito Penal) traz a ideia de ação posterior, ou seja, repressiva de combate 
ao crime, o que muitas vezes pode ser tarde em virtude do efeito crônico trazido pelo delito. 
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Resta saber, desta feita, se é plausível que se utilize a reflexão do criminal compliance 

ou não na esfera da Administração Pública, já que passou a ser comum na administração 

privada de grandes, médias e pequenas empresas. 

Como mencionado em momentos anteriores desta pesquisa quando da definição do 

compliance, ele seria uma ferramenta de prevenção que pode ser utilizada em qualquer 

tipo de instituição, seja ela privada, pública, pequena, média ou de grande porte.  

   Destarte, poder-se-ia afirmar que é plenamente possível a utilização do criminal 

compliance na seara da Administração Pública. Porém, desafiador é implementar tal 

medida na estrutura física e, mormente, na cultura do servidor público. 

Se houvesse um programa de criminal compliance sério na Administração Pública, 

certamente, não haveria diversos escândalos envolvendo, por exemplo, políticos, 

departamentos e, consequentemente, toda a máquina pública de maneira catastrófica. 

Ademais, o Direito Penal não precisaria ser acionado e as possibilidades criminosas 

seriam detectadas previamente a partir da atuação do criminal compliance nas respectivas 

áreas escolhidas para sua atuação, implementação e alcance. O que seria incrível, pois 

fragilizaria o engenho criminoso. 

Desta feita, para se implementar um programa de criminal compliance na 

Administração Pública seria um verdadeiro hercúleo, pois tal pensamento não é uníssono 

e, muito menos, considerado como prioridade dentro dos respectivos orçamentos.  

Isto ocorre pelo fato de não se estar especificado como medida que, deveras, deve ser 

viabilizado pela própria Administração. Sem contar que é cultural que se posicione o 

Direito Penal diante do problema.  

Encontra-se no DNA das empresas, dos brasileiros e da própria Administração 

Pública, que se ocorrer algum crime, a polícia deverá ser chamada, o Ministério Público, 

dependendo do caso, terá a obrigatoriedade de oferecer a denúncia e o processo 

certamente será aberto para que o problema possa ser dito, falado, sentenciado. 

Assim, falar sobre criminal compliance é algo muito moderno para uma 

Administração Pública brasileira ortodoxa, ultrapassada e antiquada. Infelizmente, o que 

se tem é uma máquina pública obsoleta em que os seus responsáveis, salvo raríssimas 

exceções, não se preocupam com uma atualização diária e, muito menos, em combater a 

criminalidade. 
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Mas será que se a ação fosse preventiva, tudo que se tem visto e manchado a imagem 

do Brasil não poderia ter sido evitado, de tal magnitude, que as práticas corruptivas nem 

chegassem a ser realizadas?  

Não é tão fácil responder a esta pergunta. A reflexão é muito mais ampla e profunda 

que se pode imaginar. Por isso que, em princípio, tem-se que levar em consideração dois 

pontos de extrema importância no sentido de implantação do criminal compliance no 

âmbito da Administração Pública. 

Poder-se-ia dizer que a primeira vertente a ser elucidada é no tocante à atividade 

legislativa. Ou seja, em se tratando de implementação da referida ferramenta, qualquer 

atividade e, até mesmo, alteração, deverá ser perpetrada por intermédio de lei, o que se 

torna uma função hercúlea, pois o cenário político depende de fatores exógenas como: 

interesse na questão, lobby e, obviamente, de uma movimentação considerável para o 

quórum mínimo de aprovação, dentre outros, muitas vezes, não tão relevantes e 

substanciais.    

De todos os fatores exógenos mencionados anteriormente, acredita-se que o lobby é 

o pior, pois traz toda a “politicagem” suja, a troca de interesses que beneficia alguns mal-

intencionados parlamentares dentro do jogo sujo da política, deturpando a real essência 

da análise e manifestação da boa política dentro da fomentação do jogo salutar da correta 

e coerente democracia. 

O homem é um animal social e, dentro desta perspectiva aristotélica, precisa 

desenvolver uma sociedade coerente e dentro de particularidades próprias para que se 

caminhe dentro de uma normalidade314.  

Ademais, a Política é algo extraordinário e deve ser trabalhado com convicção e por 

todos porquanto tudo é política e se vive numa política. Por isso, deve ser algo bem 

digerido, trabalhado e viabilizado numa concepção de alegria e dedicação.  

Sócrates, parafraseado por Platão315, já dizia que o ofício do político é algo grandioso, 

lindo, purificador. Mas, ao contrário do que todos pensam, o indivíduo que aspira à 

política e a ser, consequentemente, um político, não deve lograr qualquer vantagem a 

respeito do cargo.  

Sócrates vai mais longe ainda ao afirmar que o homem envolvido com a política deve 

amá-la, respeitá-la e, acima de tudo, doar-se para que os trabalhos e as ideias sejam 

                                                
 
314 ARISTÓTELES. Política. Trad. Pedro Constantin Tolens. 5. Ed. Martin Claret, 2001; 
315 PLATÃO. O mito da caverna. Trad. Edson Bini. São Paulo: Edipro, 2015, p. 25 
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substancialmente desenvolvidos, mas com o foco no povo, nos concidadãos e na 

sociedade como um todo. 

Diferentemente do que as pessoas afirmam, tudo está relacionado à política. Por 

exemplo, se ceder um lugar para uma outra pessoa se sentar, como um idoso, uma grávida 

ou um portador de necessidades especiais, é um exercício de cidadania, é um exercício 

político do dia a dia, o que dirá a implementação do criminal compliance na seara da 

Administração Pública que a situação é diametralmente mais complexa? 

 Perfazer uma alteração sem qualquer benfeitoria para a classe política é, de fato, algo 

quase que improvável. Por isso, mudar a filosofia de combate à corrupção inserindo a 

concepção do criminal compliance, tem que haver o interesse da classe. E será que a 

“classe” quer, verdadeiramente, combater à corrupção? 

Mesmo que haja um movimento no sentido de inserção do criminal compliance, 

precisar-se-ia de uma alteração legislativa para a fomentação de tal mediada. Isso pode 

ser tornar um desafio, tendo em vista as predileções existentes no “jogo político”. Assim, 

tal esforço seria uma das medidas a serem desbravadas para o sucesso do 

empreendimento. 

Outro ponto é no tocante à questão cultural. Ou seja, não é da cultura organizacional 

da Administração Pública ter a preocupação referente a práticas preventivas de combate 

à corrupção como, por exemplo, o criminal compliance. Assim, faz-se necessário a 

atualização e o aprimoramento dos quadros de servidores para uma oxigenação no que 

diz respeito às novas práticas de combate ao crime. 

A atualização tem o condão de preparar todo o quadro de servidores para uma 

mudança cultural em relação ao que for necessário para se combater toda e qualquer 

prática que gravite em torno de atividades criminosas nos quadros da Administração 

Pública. 

De toda forma, tem-se que compreender que a mudança ocorre paulatinamente e isso 

deve ser disseminado por todos os quadros e departamentos da Administração, com o 

intuito de fazer transparecer as regras concernentes ao criminal compliance e solidificar 

a cultura profilática do combate ao crime. 

Mas o que parece, sobretudo, é que a própria “politicagem” tem caminhado no sentido 

de impedir que a cultura da ética se prolifere nos quadros da Administração pública, 

travando, desta feita, que estratégias como o criminal compliance se perpetuem e 
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caminhem na direção de uma mudança de paradigmas em se tratando de Direito Penal e 

Administração Pública. 

Destarte, a academia jurídica tem a função de trazer a modernidade do Direito Penal 

para uma prática efetiva de atuação e operacionalização de um combate mais eficaz no 

sentido de travamento da ação criminosa.  

Esta pesquisa vem ao encontro desta perspectiva, pois trazer a visão do criminal 

compliance para a prática da Administração Pública é pensar, efetivamente, no 

transplante da teoria para a prática, construindo uma matriz sólida de combate ao crime 

no âmbito da Administração. 

Assim, poder-se-ia afirmar que o criminal compliance no âmbito da Administração 

Pública ainda não é uma realidade. Como vislumbrado anteriormente, o principal desafio 

é a mudança cultural e, por isso, não se poderia dizer que a realidade é condizente com 

os padrões da modernidade do Direito Penal.  

Pelo contrário, ainda se observa padrões substanciais de um Direito Penal tradicional 

em que a repressão ainda é o ponto norteador, seja no âmbito da Administração Pública, 

seja fora dela. Mas a visão preventiva ainda está longe de ser a mais bem aceita numa 

visão ampla de elucidação do Direito Penal. 

No entanto, poder-se-ia afirmar que a aplicação do Criminal Compliance no âmbito 

público é, sim, uma perspectiva a longo prazo, já que várias vicissitudes começam a 

acontecer nos estertores da sociedade. O dia a dia tem demonstrado uma necessidade 

premente de mudança, o que enfatiza uma real perspectiva futura de uma moderna 

aplicação profilática. 

Com efeito, se já se pode identificar a utilização do criminal compliance no âmbito 

privado, por que não pensar sua utilização no interior da Administração Pública? Será 

que se teria uma eficácia sólida em sua utilização no âmbito público? Será que, 

verdadeiramente, há uma perspectiva futura de alcance do Criminal compliance no setor 

público? 

Como já dito anteriormente, a lei 7.753/17 do Estado do Rio de Janeiro já trouxe a 

mentalidade de implementação de programas de Compliance nas empresas que aspiram 

contratar com a Administração Pública do estado do Rio de Janeiro. 

 Ou seja, para que a instituição celebre uma transação com a Administração Pública 

fluminense, obrigatoriamente terá de apresentar um dossiê explicando como é viabilizado 
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o seu programa interno de compliance para o controle interno e combate em relação a 

qualquer prática criminosa.   

De toda forma, a lei estadual fluminense determina que a empresa tenha um programa 

interno de compliance para que celebre qualquer transação com a referida Administração 

Pública carioca, priorizando a proteção e salvaguarda da Administração e do patrimônio 

público.  

E a Administração Pública, não poderia ter um programa específico de Criminal 

Compliance para observar suas próprias irregularidades e detectar a possibilidade de uma 

prática criminosa futura que pudesse atravancar e macular o andamento da máquina 

estatal? 

Essa é a questão nodal a ser buscada e pensada. É claro que existe uma perspectiva 

futura de aplicação do criminal compliance dentro da Administração Pública, mas a 

pergunta a ser feita é: como desenvolver tal realização? 

Ainda, vale recordar, que o artigo 37316 da Constituição da República traz os 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, pessoalidade e eficiência. Todos 

norteadores de uma visão mais forte de proteção e, ademais, correto e coerente andamento 

da Administração. 

Não se quer explicar ou explanar a respeito de todos os princípios norteadores da 

Administração Pública, mas, tão somente, de um deles, qual seja, o Princípio da 

eficiência. 

 Tal princípio ensina que a Administração Pública deve ser eficiente em tudo que 

fizer, ou seja, a Administração precisa implementar um modelo de administração 

gerencial voltada para um controle de resultados. 

Se a Administração Pública passou a trabalhar com resultados na sua atuação, a partir 

da eficiência, isto quer dizer que sua atuação também deve gerar resultados no que tange 

ao combate ao crime.  

Ou seja, a Administração deve buscar meios estratégicos, modernos e eficientes que 

gerem resultado no que diz respeito ao combate ao crime. A eficiência evocada para o 

                                                
 
316 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:   (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
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texto constitucional e desenvolvido pela doutrina é em sentido lato, isto é, ampla, em 

todos os segmentos, apontamentos e departamentos. 

Assim, é diametralmente plausível compreender a preocupação desta investigação em 

ressaltar a importância do criminal compliance dentro da Administração Pública para o 

combate à corrupção, pois atende a um mandamento Constitucional, qual seja, o princípio 

da eficiência, norteador da Administração Pública. 

Tudo muito bem fundamentado, mas esta pesquisa precisa regressar à pergunta 

realizada em linhas anteriores, qual seja: Como desenvolver a implementação do 

Criminal Compliance dentro do âmbito da Administração Pública? 

À guisa de entendimento, o próximo item trará uma proposta de implementação do 

criminal compliance dentro da Administração Pública, ou seja, uma espécie de criminal 

compliance como um centro de combate à corrupção. 

 

 

4.3 NOVAS PROPOSTAS DE REFORMULAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA: O CRIMINAL COMPLIANCE COMO UM CENTRO 

INTEGRADO DE COMBATE À CORRUPÇÃO  

 

 

Como desenvolver a implementação do criminal compliance dentro do âmbito da 

Administração Pública? Esta é uma indagação desafiadora diante de tudo o que já fora 

explanado no item anterior e, outrossim, de toda a concepção prática e política. 

Pensar numa proposta desta magnitude requer convicção, dedicação e esperança de 

que uma alteração legislativa, neste sentido, possa ocorrer. E o mais importante, que a 

mudança de paradigma concernente à cultura organizacional da própria Administração 

Pública possa, inelutavelmente, ser desenvolvida. 

No tocante à cultura organizacional, observa-se que a própria sociedade tem se 

incomodado em relação às práticas corruptivas perpetradas no interior da Administração 

Pública. Ou seja, está ocorrendo um fenômeno de fora para dentro, isto é, da sociedade 

para dentro dos quadros da Administração. 

A sociedade não tem mais tolerado a equivocada utilização da máquina estatal. Como 

é cediço, os brasileiros têm reivindicado mais atuação repressiva das autoridades públicas 
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no que diz respeito ao combate em face do crime organizado que tomou conta dos 

bastidores da Administração. 

A grande questão é que a sociedade, baseada no senso comum, pensa como única 

solução para o conflito existente, o Direito Penal. Assim, é ele que deve entrar em ação, 

reprimindo a conduta delituosa e resolvendo toda a questão. 

O Direito Penal continua sendo o fetiche da população e dos próprios atores que 

fomentam o processo penal, sejam advogados, juízes, membros do Ministério Público e 

da Defensoria Pública. Não se pensa em algo diferente dele para o combate ao crime e 

manutenção de todo o sistema social já construído e trabalhado dentro de uma dinâmica 

estrutural.   

Desta feita, a sociedade não compreende que existem outros meios para se alcançar o 

êxito no combate à corrupção e, ademais, conter a força de atuação do Direito Penal. Por 

isso que a reflexão começa a nascer de fora para dentro. Da sociedade para a 

Administração Pública. 

Por mais que o senso comum não saiba o que é o criminal compliance, há um anseio 

pelo combate ao crime, pelo combate à criminalidade, impulsionando as autoridades e 

instituições a tomarem medidas repressivas para a solução do problema praticado. O 

grande problema é que, nem sempre, a força repressiva é o melhor remédio para a questão. 

 Neste sentido, transformar os meios de combate à corrupção seria uma forma de 

demonstrar que a própria Administração tem pensado e realizado estratégias diferentes 

de uma ideia repressiva para estancar o câncer da corrupção que assola a máquina estatal 

brasileira e atender os anseios sociais. 

Com efeito, pensar-se-ia, então, num centro integrado em criminal compliance de 

combate à corrupção. Ou seja, ter-se-ia um departamento próprio de criminal compliance 

para combater o crime de forma profilática. Ou seja, em verdade, o crime nem chegaria a 

ser cometido, pois este centro integrado se anteciparia à lesão ao bem jurídico tutelado. 

Este centro integrado em criminal compliance de combate à corrupção seria 

desenvolvido dentro da Administração Pública, ou seja, assim como nas empresas 

privadas as quais possuem um departamento próprio com a referida ferramenta, a 

Administração Pública também teria um setor que abrangesse e preventivamente 

analisasse qualquer possibilidade de cometimento de uma infração penal. 

A ideia aqui não seria idêntica ou parecida com o viabilizado no Estado do Rio de 

Janeiro em que, para transacionar com o Estado, obrigatoriamente a empresa teria que 



164 
 
 

demonstrar o seu Programa interno de compliance expressando, desta feita, fidedignidade 

para quaisquer contratos e transações legais. 

O que se quer nesta pesquisa enfatizar é a necessidade de a própria Administração 

Pública possuir o seu centro integrado em criminal compliance de combate à corrupção 

externando o total repúdio a qualquer possibilidade de cometimento de uma infração 

penal.  

É interessante dizer que, não obstante a ideia gravitar em torno da corrupção, o 

objetivo caminha no sentido de impedir a possibilidade de cometimento de qualquer 

infração penal e, não somente, a prática da corrupção.  

É claro que se pensa muito mais nas práticas corruptivas, pois a máquina pública 

constantemente é utilizada para manobras corruptivas, mas isso não quer dizer que outras 

infrações penais que não seja a corrupção, não possam ser impedidas através deste centro 

integrado em criminal compliance de combate à corrupção.  

Destarte, a ideia é prevenir e não permitir que a infração chegue a acontecer, pois o 

objetivo do centro integrado em criminal compliance de combate à corrupção é 

justamente criar um mecanismo de contenção das práticas corruptivas e da própria força 

de atuação do Direito Penal. 

Tal medida deve ser bem planejada para que os servidores da Administração Pública 

estejam preparados para o recebimento da respectiva estratégia de combate à corrupção 

e, consequentemente, proteção da máquina estatal. 

Com efeito, todas as vertentes e detalhes devem ser, minuciosamente, apresentados 

em lei para que toda a organização atenda aos critérios de constitucionalidade e equilíbrio 

da Administração Pública. 

Percebe-se, neste diapasão, que a criação do centro integrado atende diametralmente 

ao princípio da eficiência consubstanciado no artigo 37317 do texto constitucional, pois, 

neste caso, a própria Administração estaria em busca de resultados sólidos de combate à 

corrupção.     

Assim, inexoravelmente, a Administração Pública estaria sendo eficiente ao 

desenvolver mecanismos estratégicos, como o centro integrado, com o escopo de 

demonstrar resultados claros e objetivos de eficiência no trato e cuidado da coisa pública. 

                                                
 
317 Vide nota de rodapé 193. 
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Como já proferido, o grande desafio seria motivar o legislativo para a elaboração e, 

por conseguinte, promulgação da lei. Esta teria de ser muito bem pormenorizada para que 

todos os parâmetros e diretrizes estejam bem sedimentados e clarificados para que os 

resultados possam ser devidamente alcançados.  

Nesta senda, os servidores envolvidos precisariam ser altamente treinados e com uma 

reputação absolutamente ilibada. A ética seria conditio sine qua nom para o servidor 

correspondente fazer parte dos respectivos cargos, vez que a ação humana irreparável 

seria primordial para o sucesso da implementação do programa. 

Outro ponto nodal seria a disseminação da cultura do programa entre os diversos 

servidores. É muito importante que as balizas insculpidas no texto legal já sejam 

proliferadas e introjetadas, antes mesmo, da promulgação do texto em diário oficial para 

que toda a Administração Pública entenda e compreenda, previamente, a gestão do 

processo. 

Desenvolver o centro integrado em criminal compliance de combate à corrupção 

traria segurança para a sociedade, passando a compreender que o executivo estaria, 

verdadeiramente, entendendo os anseios sociais de repúdio à impunidade e não aceitação 

com relação ao descaso com a coisa pública. 

Nesta senda, vale ressaltar que a estrutura teria o nome de centro integrado em 

criminal compliance de combate à corrupção porquanto as instituições estariam 

desenvolvendo seus trabalhos de forma integrada, ou seja, em conjunto para a detecção 

de toda e qualquer infração penal que tenha probabilidade de acontecer.  

A ideia seria trabalhar o centro integrado em criminal compliance de combate à 

corrupção como gênero e, dependendo do ente federativo, ter-se-iam as espécies 

correspondentes com as estruturas respectivas. 

Esta pesquisa restringir-se-á à esfera federal, ou seja, pensar-se-á numa estrutura de 

centro integrado em criminal compliance de combate à corrupção na esfera federal com 

as suas instituições, parâmetros e diretrizes. 

Assim, à guisa de entendimento, desenvolver-se-á no próximo item o denominado 

centro integrado em criminal compliance da Administração Pública federal como uma 

espécie do gênero centro integrado em criminal compliance de combate à corrupção na 

Administração Pública. 

Por derradeiro, será apresentado como cada instituição, estrategicamente falando, 

vinculada à esfera federal, poderá compartilhar conhecimento e auxiliar com os 
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mecanismos próprios na detecção de possíveis infrações penais e, consequentemente, 

impedindo a atuação desenfreada do Direito Penal. Isso tudo, numa atuação integrada 

entre as instituições. 

Assim, o centro integrado em criminal compliance da Administração Pública Federal 

servirá de projeto piloto para o avanço no combate à corrupção no âmbito da 

Administração Pública brasileira.    

 

 

4.3.1 Estrutura de formação do CICAP: Centro integrado em criminal compliance de 

combate à corrupção da Administração pública federal  

 

 

        Inicialmente, poder-se-ia haver um questionamento no sentido do desenvolvimento 

de uma estrutura dentro da percepção de um compliance genérico, ou seja, um centro 

integrado em compliance de combate à corrupção da Administração Pública Federal. Ou 

seja, por que não compliance ao invés de criminal compliance? 

        Se a ideia é de combater qualquer tipo de infração penal que possa assolar a 

Administração Pública, neste caso em específico a federal, e não somente a corrupção, 

torna-se clarificado que a ideia principal na formação do centro integrado é, 

verdadeiramente, de um criminal compliance.  

        Além disso, vale ressaltar que a outra ideia principal do centro integrado em criminal 

Compliance de combate à corrupção da Administração Pública é conter a força do Direito 

Penal. 

       Assim, faz-se interessante, a partir de agora, passar a entender os meandros da 

estrutura pensada para o CICAP (Centro integrado em criminal compliance de combate 

à corrupção da Administração Pública Federal), sigla que passará a ser utilizada nesta 

pesquisa para se referir à construção fomentada na Administração pública federal. 

       Para tanto, estabelecer-se-ão características de funcionamento e desenvolvimento do 

CICAP, apresentando, portanto, de que forma a atuação pode ser pensada e engendrada 

no contexto da Administração Pública Federal. 

       Neste sentido, a primeira característica ou peculiaridade a ser vislumbrada é que o 

CICAP é um centro de inteligência, ele deve ser pensado como um departamento de 
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inteligência de combate à corrupção em que a administração pública federal é monitorada 

em suas atividades e projetos.  

       Naturalmente, todas as atividades seriam monitoradas ou vigiadas pelo CICAP. 

Forçando um pouco a linha de pensamento e utilizando o big brother de George Orwell 

(pseudônimo de Eric Arthur Blair), o CICAP seria o olho que tudo vê, ou seja, o 

incômodo de cada servidor que tentasse algo ou algum estratagema voltado para a 

corrupção na máquina pública. 

      A Administração Pública Federal monitoraria todos os grandes e pequenos projetos 

viabilizados ou em vias de produção. Ademais, estaria analisando as operações do dia a 

dia da Administração Federal com o objetivo de um controle interno de atividade. Ou 

seja, qualquer atividade é passível de corrupção.  

     A ideia dessa primeira característica de atuação do CICAP é, justamente, blindar a 

Administração Pública Federal de qualquer possibilidade manifestamente ilegal, 

impedindo o bom andamento dos trabalhos e, o mais importante, a perpetuação do crime. 

      Demonstrar para qualquer servidor que ele estará sendo monitorado, traria um alerta 

máximo para todo aquele que aspirar à prática corruptiva, ou seja, o CICAP seria um 

departamento que traria um simbolismo de combate à corrupção e o servidor pensaria 100 

(cem) vezes antes de qualquer prática espúria, pois o olho que tudo vê é onipresente e 

onipotente.  

     Ou seja, sua presença pode ser sentida em todos os âmbitos da Administração Pública 

Federal e o seu poder é capaz de penetrar em todos os cantos e departamentos imagináveis 

e inimagináveis. O CICAP seria fluido como a metáfora do mundo líquido de Bauman.  

      Dizer que o CICAP é onipotente e onipresente é uma metáfora para demonstrar que, 

a partir do momento de sua implementação, qualquer corruptor terá de tomar muitíssimo 

cuidado com o que pretende ou almeja praticar. 

      Isso também não quer dizer que o CICAP conseguirá identificar todos as possíveis 

práticas corruptivas, mas, certamente, reduzirá, demasiadamente, as irregularidades e, o 

mais importante, as possíveis infrações criminosas.  

       Por isso, a primeira característica tem uma importância nodal, pois enfatiza a atuação 

inteligente do CICAP no combate a qualquer organização criminosa, irregularidades 

administrativas e nas possíveis práticas criminosas que possam vir a ofender um bem 

jurídico.  
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       Prosseguindo nas caraterísticas de fundamentação do CICAP, tem-se a segunda 

característica ou peculiaridade para o funcionamento e salvaguarda da Administração 

Pública Federal.  

 A segunda característica gravita em torno da integração. Ou seja, toda a atuação 

do CICAP deve ser fomentada através da integração das instituições que estejam 

trabalhando em conjunto contra as práticas corruptivas perpetradas dentro da 

Administração Pública. 

 A integração estaria ligada à ideia de cooperação, reunião e atuação em conjunto. 

Como dito em outrora, as instituições pertencentes à Administração Pública Federal 

atuariam em cooperação para impedir a prática delituosa.  

 A atuação teria de ser em sintonia para impedir que haja a ofensa direta ao bem 

jurídico tutelado, caso contrário, não haveria sentido em se utilizar o criminal compliance 

em razão de sua aplicação profilática.  

 Integrar as instituições seria uma estratégia eficaz para a interceptação da conduta 

criminosa. Isso se torna positivo tendo em vista a cooperação ser uma forma uniforme e 

congruente de atuação profilática e identificação da possível conduta criminosa. Assim, 

o CICAP analisaria e trabalharia focado no impedimento de uma possível ilicitude. 

 O objetivo é, justamente, fazer com que toda a Administração Pública esteja 

envolvida com os problemas internos e, mormente, com o controle interno. A estratégia 

da integração é exatamente movimentar a máquina estatal (sobretudo no que tange aos 

servidores) para uma conscientização de proteção. 

 Ademais, poder-se-ia afirmar que esse trabalho em conjunto proporcionaria uma 

visão dentro da ética e da moral. Sobretudo em relação à ética, pois tal medida evoca um 

despertamento no que diz respeito aos padrões éticos na própria Administração Pública. 

 A cooperação geraria uma contaminação positiva no sentido de os próprios 

integrantes da Administração Pública reconhecerem a importância de atuação com ética 

e em conformidade com as leis vigentes. 

 Mas como ocorreria a integração na prática da Administração pública? Quais os 

atores e instituições que fariam parte da integração? Quais os parâmetros a serem 

utilizados para a criação do CICAP? 

 São indagações que precisam ser respondidas para uma segurança e uma maior 

noção de desenvolvimento do referido programa. Lembrando que, o que está sendo 
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debatido e pensado nesta pesquisa é, justamente, uma perspectiva de projeto piloto para 

uma estratégia futura de combate à corrupção, até pelo fato de ter um cariz inédito. 

 Neste sentido, em primeiro lugar, quais seriam as instituições que deveriam estar 

presentes no projeto de implementação e fomentação do centro integrado de combate à 

corrupção da Administração Pública Federal (CICAP)? Em segundo lugar, precisar-se-ia 

identificar as principais instituições que podem agir no combate à corrupção.  

Com efeito, a primeira instituição que poderia estar elencada nesta cooperação 

seria o Ministério Público Federal, instituição de demasiada relevância no cenário 

democrático brasileiro.   

 A importância do Ministério Público Federal é extremamente relevante dentro da 

sociedade. Ele é considerado contemporaneamente como custos iuris318, devendo, desta 

feita, buscar uma análise de toda a sociedade, fiscalizando se o Direito está sendo, 

absolutamente, protegido ou, nefastamente, vilipendiado. 

 Se a palavra Direito possui uma acepção muito mais ampla que a palavra lei e, 

nesta linha, o Ministério Público sendo custos iuris, isso quer dizer que ele pode agir tanto 

preventiva quanto repressivamente.   

 Nesta senda, o Ministério Público é peça fundamental no xadrez do combate à 

corrupção através do Centro integrado de combate à corrupção (CICAP). Primeiro 

porquanto é o fiscal do Direito e segundo porquanto está representando a sociedade na 

proteção dos seus direitos.  

  Assim, o Ministério Publico designaria um grupo temático certo para o 

desenvolvimento dos trabalhos estratégicos. Não seria uma força tarefa como, por 

exemplo, o que acontece na operação “lava jato”, mas um grupo de trabalho certo e 

permanente. 

Seria exatamente, dentro de uma especialidade, qual seja, o criminal compliance, 

que o Ministério Público Federal estaria atuando. Ou seja, identificando preventivamente 

toda e qualquer possibilidade de surgimento de práticas corruptivas e, consequentemente, 

detectando-as e impedindo-as. 

                                                
 
318   Hodiernamente, o ministério público deixou de ser considerado custos legis, ou seja, fiscal 
da lei, para ser considerado custos juris, ou seja, fiscal do Direito. Neste sentido, a atuação do 
Ministério Público é ampliada. Isto é, sua atuação não está restringida à fiscalização da lei, mas, 
sim, ampliada em relação à fiscalização do Direito. Assim, todo o Direito pode sofrer o alcance 
da fiscalização do Ministério Público, até, pelo fato, de o Direito não ser somente a lei. 
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É claro que a forma de atuação prática estaria diante das regras e estratégias a 

serem perpetradas através das comissões em um momento posterior, isto é, depois de 

pormenorizado a estrutura dentro da lei e, por conseguinte, havendo sua promulgação, os 

grupos temáticos deverão desenvolver suas táticas técnicas preventivas de combate à 

corrupção. 

De toda forma, a presença do Ministério Público Federal é conditio sine qua nom 

para a compreensão e ação do CICAP, em função de como já proferido anteriormente, 

ser a instituição responsável pela proteção e defesa de toda a sociedade e, aqui, mais 

especificamente, da Administração Pública Federal.  

 Nesta máxima, o próprio artigo 127319 da Constituição da República versa a 

respeito da importância do Ministério Público, asseverando a sua atuação como 

instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, pugnando, desta 

forma, pela defesa da ordem jurídica. 

 Outro ponto importante comentado pelo texto constitucional é justamente a 

função do Ministério Público junto à sociedade. Uma de suas funções, conforme 

consubstanciado no art. 129320 do texto maior, é zelar pelo respeito aos poderes e todos 

                                                
 

319 Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do 
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis. 

320 Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: I - promover, privativamente, a ação 
penal pública, na forma da lei; II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 
de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas 
necessárias a sua garantia; III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção 
do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; IV - 
promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e 
dos Estados, nos casos previstos nesta Constituição; V - defender judicialmente os direitos e 
interesses das populações indígenas; VI - expedir notificações nos procedimentos 
administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na 
forma da lei complementar respectiva; VII - exercer o controle externo da atividade policial, na 
forma da lei complementar mencionada no artigo anterior; VIII - requisitar diligências 
investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas 
manifestações processuais; IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que 
compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria 
jurídica de entidades públicas. § 1º - A legitimação do Ministério Público para as ações civis 
previstas neste artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o disposto 
nesta Constituição e na lei. § 2º As funções do Ministério Público só podem ser exercidas por 
integrantes da carreira, que deverão residir na comarca da respectiva lotação, salvo autorização 
do chefe da instituição.  (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) § 3º O 
ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, 
assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização, exigindo-se 
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os serviços de relevância pública. Obviamente que a Administração Pública Federal e a 

dos demais Estados da federação, devem ser respeitadas e tratadas de maneira coerente.  

E o principal ator no direcionamento desta proteção, conforme a Constituição, é 

justamente o Ministério Público, instituição extremamente essencial dentro do Estado 

Democrático de Direito. Por isso, entender que a sua presença e participação no CICAP 

é absolutamente crucial e imprescindível no combate à corrupção.  

Assim, a perspectiva de atuação do Ministério Público se torna extremamente 

eficiente para o bom andamento e a total coerência no que diz respeito à produção de 

todos os pormenores concernentes ao CICAP.  

A segunda instituição pensada de forma estratégica para a composição do CICAP 

seria a Polícia Federal. Conforme visto diariamente no contexto social brasileiro, a Polícia 

Federal faz o seu papel brilhantemente no combate ao crime organizado, geralmente com 

o apoio total do Ministério Público Federal. Assim, ambos já atuam conjuntamente. 

Entretanto, a atuação da Polícia Federal é constantemente repressiva.  

Nesta máxima, de acordo com o artigo 144321 da Constituição da República, a 

Polícia Federal é órgão responsável pela preservação da ordem pública e da incolumidade 

das pessoas e do patrimônio. Destarte, a Polícia Federal tem a responsabilidade de 

salvaguarda, outrossim, do patrimônio público, corroborando, portanto, o postulado 

pensado para o desenvolvimento do CICAP. 

A Constituição da República, ainda no artigo 144 §1322, traz as funções e 

atividades que devem ser produzidas pela Polícia Federal como, por exemplo, apurar se 

                                                
 
do bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica e observando-se, nas 
nomeações, a ordem de classificação.   (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 
2004) § 4º Aplica-se ao Ministério Público, no que couber, o disposto no art. 93.   (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) § 5º A distribuição de processos no Ministério 
Público será imediata.   (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

321 Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é 
exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, 
através dos seguintes órgãos: I - polícia federal. 

322 Art. 144, § 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e 
mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:    (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em 
detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e 
empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou 
internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei; II - prevenir e reprimir o 
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da 
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há alguma irregularidade no tocante ao patrimônio da União, caminhando ao encontro do 

pensado para a propositura e desenvolvimento do CICAP.  

Nesta monta, se o próprio texto constitucional dá ensejo a que a Polícia Federal 

desenvolva atividades de proteção do patrimônio público da União, ou seja, proteção da 

Administração Pública Federal, não haveria qualquer problema em a Polícia Federal fazer 

parte do CICAP. 

A grande questão é que a Polícia Federal tem uma função repressiva por natureza, 

ou seja, sua atuação é sempre posterior ou quase sempre no momento posterior. A polícia 

atua posteriormente aos fatos, justamente para investigar o delito e os fatos. Ela tem a 

função de investigar os indícios de autoria e a materialidade dos fatos. 

Apurar os indícios de autoria e a materialidade dos fatos demonstra que, 

naturalmente, a atuação da Polícia Federal é no momento posterior aos acontecimentos 

do delito, o que corrobora sua essência repressiva aos fatos delituosos. 

Quando da análise da investigação criminal, isto é, o inquérito, estuda-se as 

funções da polícia. Majoritariamente, a polícia possui duas funções. Quais sejam, a 

função administrativa e a função judiciária. Por isso, diz-se que existem duas espécies de 

polícia: a polícia administrativa e a polícia judiciária. 

A polícia administrativa seria a ostensiva, ou seja, a viabilizada pelas Polícias 

Militares inseridas nos respectivos Estados da Federação. Neste caso, elas agiriam de 

forma a controlar e trazer a segurança nas ruas das respectivas cidades. Elas não têm um 

cariz repressivo, ou seja, não atuam no momento posterior ao crime. 

De outra forma, há as Polícias civis e a Polícia Federal na função de polícias 

judiciárias. Têm este viés pelo fato de agirem no momento posterior ao delito, perfazendo, 

desta feita, a apuração dos indícios de autoria e a materialidade dos fatos. Assim, na 

essência, atuam no momento posterior, repressivamente. 

Diante de tal explanação, percebe-se que a Polícia Federal (que é o foco desta 

investigação neste momento) atua, em sua origem, repressivamente e não 

preventivamente. Até pelo fato de isso estar introjetado na própria instituição. 

                                                
 
ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência; III - exercer 
as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras;     (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária 
da União. 

 



173 
 
 

Quando o aspirante à policial federal pretende participar do concurso para a 

instituição, o objetivo maior é atuar no sentido de combater o crime repressivamente, 

lutando para colocar os denominados criminosos atrás das grades, utilizando, assim, a 

força do Direito Penal e do sistema penal. 

Isso já demonstra que não é normal ou natural que a Polícia Federal aja 

preventivamente impedindo, através de uma detecção e de um diagnóstico, que o crime 

possa ocorrer no mundo fenomênico. Pelo contrário, espera-se que ele ocorra para, 

posteriormente, a polícia agir repressiva e drasticamente através da máxima do Direito 

Penal. 

O grande desafio para o desenvolvimento do CICAP é incutir na instituição 

Polícia Federal, a necessidade de agir preventivamente para que o crime nem mesmo 

chegue a ocorrer e ninguém seja preso e não haja uma lesão ao erário público. Assim, 

este é o maior desafio. 

Visto isso, a Polícia Federal deve agir de forma integrada junto ao Ministério 

Público Federal para que, através do criminal compliance, qualquer possibilidade de 

crime dentro da Administração Pública possa ser detectada e, conseguintemente, obstado, 

protegendo, ao máximo, o patrimônio público e as consequências nefastas trazidas pelo 

problema da corrupção. 

Neste caso, assim como o Ministério Público Federal, haveria uma equipe 

temática formada por um Delegado de Polícia Federal e outros agentes conforme a 

necessidade, mas que estariam agindo preventivamente, analisando cirurgicamente e 

diagnosticando a possibilidade de um crime futuro. 

Tal qual a equipe da Polícia Federal que atua repressivamente nas fronteiras contra 

o tráfico internacional ilícito de drogas, mutatis mutandis, haveria uma equipe formada 

para atuação preventiva no combate à corrupção, impedindo as chances do cometimento 

do engenho criminoso. 

Não seria como a atuação da força tarefa da operação “lava jato” em que a atuação 

dos agentes é de caráter transitório, mas, sim, uma equipe formada para o combate 

preventivo permanente junto ao CICAP ao lado do Ministério Público Federal. 

A atuação da Polícia Federal neste programa de combate à corrupção, de forma   

sincronizada, é de enorme valia e com uma visão especializada muito grande, pois a 

Polícia Federal possui uma capacidade de investigação grandiosa, até pelo fato de tal 

característica estar introjetada no DNA da instituição. 
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Por isso, a Polícia Federal ajudaria profunda e demasiadamente o Ministério 

Público na atuação da defesa e proteção da Administração Pública Federal, até pelo fato, 

de o Parquet Federal, não obstante ter a função também de investigação corroborada pelo 

próprio texto constitucional não possuir a mesma expertise dos policiais federais. 

De toda forma, os trabalhos são desenvolvidos em cooperação, demonstrando a  

força conjunta do CICAP no combate eficaz à corrupção e qualquer outra irregularidade 

que venha a lesar a Administração Pública Federal. 

 Prosseguindo, o Parquet federal e a Polícia Federal não poderiam estar sozinhos 

nesta guerra contra a corrupção. Neste sentido, uma terceira instituição estaria, de forma 

integrada, fazendo parte do CICAP atuando em conjunto com as já mencionadas 

instituições. 

 Com efeito, tal instituição, outrossim, agiria de forma inteligente, 

preventivamente e em cooperação com as instituições já mencionadas. Esta instituição 

seria a Receita Federal do Brasil, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda323. 

 A Receita federal do Brasil é um órgão específico subordinado ao Ministério da 

Fazenda e que desenvolve atividades específicas e primordiais. É responsável pela 

administração dos tributos de competência da União, inclusive os previdenciários e 

aqueles que incidem sobre o comércio exterior, abarcando parte relevante das 

contribuições sociais do Brasil324. 

 Além disso, a Receita Federal do Brasil auxilia o Poder Executivo Federal na 

fomentação da Política Tributária brasileira, age na prevenção e combate à sonegação 

fiscal, o contrabando, o descaminho, a pirataria, a fraude comercial, o tráfico de drogas e 

de animais em extinção e quaisquer outros atos ilícitos relacionados ao comércio 

internacional325. 

 A Receita Federal do Brasil tem o objetivo de desenvolver a administração 

tributária e aduaneira com justiça fiscal e respeito ao cidadão acima de tudo, em benefício 

da sociedade e para a sociedade, no sentido de proteção e resguardo. 

                                                
 
323 A Medida Provisória 870, de primeiro de janeiro de 2019 criou o Ministério da Economia. Com 
isso, as estruturas dos ministérios da fazenda, do planejamento, desenvolvimento e gestão, da 
indústria, comércio e exterior e serviços, do trabalho, passaram a integrar um novo ministério 
denominado Economia. 
324 Disponível em <https://receita.economia.gov.br/>. Acesso em: 10 de abril 2019; 
325 Disponível em <https://receita.economia.gov.br/>. Acesso em: 10 de abril 2019; 
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 A Receita Federal do Brasil atua com respeito ao cidadão, integridade, legalidade 

e transparência total em relação à circulação dos valores e o direcionamento que é dado 

e o objetivo proposto. 

 Transparência é uma das características imprescindíveis da instituição Receita 

Federal do Brasil. A transparência já fora citada e comentada várias vezes nesta 

investigação. Assim, tal característica torna-se extremamente relevante no que tange ao 

desenvolvimento do CICAP. 

 Neste sentido, padrões éticos, morais e, sobretudo de transparência, regem os 

comportamentos e atividades desenvolvidos pela Receita Federal do Brasil, o que enfatiza 

sua participação e integração junto ao CICAP. 

 Todas essas informações demonstram a dimensão da importância desta instituição 

e do grau de compromisso com a ética e a transparência em relação à coisa pública. A 

Receita Federal do Brasil é responsável pela análise e elucidação de todos os valores 

concernentes às movimentações de quaisquer brasileiros, inclusive aqueles que são 

servidores públicos vinculados à Administração Pública Federal. 

 A Receita Federal do Brasil tem a capacidade de monitorar qualquer 

movimentação financeira que aconteça, seja vinculado a uma pessoa física (nomenclatura 

utilizada pela legislação do Imposto de renda), seja vinculada a uma pessoa jurídica, 

pública ou privada. 

 Nesta perspectiva, a Receita Federal do Brasil seria instituição crucial para o 

combate à corrupção, pois monitoraria qualquer movimentação financeira escusa da 

Administração Pública, bem como dos seus respectivos servidores. 

 Da mesma forma que a Polícia Federal possui expertise na investigação repressiva 

de delitos, a Receita Federal do Brasil, tal qual, possui expertise na análise e investigação 

de possíveis fraudes, desvios de valores e, ademais, no branqueamento de capitais. 

 Já que se está trazendo um projeto piloto de combate à corrupção, a presença da 

Receita Federal do Brasil se torna imprescindível, pois esta, em atuação conjunta com o 

Ministério Público Federal e a Polícia Federal, traria uma eficácia sobremaneira na 

elucidação de possíveis desvios que pudessem acontecer. 

 Mais uma vez é importante ressaltar que cada instituição possui sua especialidade 

na ação preventiva de combate ao crime, cada qual agindo dentro de sua expertise na 

guerra contra à corrupção.  
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 Desta feita, o cruzamento de dados e informações perpetrados pela Receita 

Federal do Brasil seria de extrema relevância para a detecção de possíveis práticas 

corruptivas no interior da Administração Pública Federal. 

 Com efeito, assim como o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, a 

Receita Federal do Brasil disponibilizaria auditores fiscais específicos e especializados 

para atuarem junto ao Centro integrado em criminal compliance de combate à corrupção. 

 Não seria uma força tarefa transitória, mas uma equipe permanente desenvolvendo 

trabalhos preventivos de detecção de possíveis crimes que possam ocorrer no interior da 

Administração Pública Federal. 

 Com isso, a Receita Federal do Brasil agiria integrada e conjuntamente com as 

outras instituições pertencentes ao Centro integrado de combate à corrupção. Lembrando 

que a integração e cooperação são pontos nodais para antever a prática criminosa e, 

consequentemente, ter uma eficácia maior no combate à corrupção. 

 Vencida esta etapa e demonstrado a Receita Federal do Brasil como mais uma 

instituição pertencente ao CICAP para combater ferozmente a corrupção, faz-se 

necessário trazer mais um ator atuando junto ao CICAP como peça fundamental da 

engrenagem contra a corrupção. 

 Com efeito, não se teria mais uma instituição inserida junto ao CICAP, mas, sim, 

um servidor público vinculado ao respectivo órgão, escolhido com base num processo 

seletivo rigorosíssimo, pois este servidor seria aferido com base na ética e na moral e, 

ainda assim, levando-se em consideração a vida pregressa dentro da Administração 

Pública Federal. 

 Nesta senda, seguindo uma melhor didática, cada órgão ou departamento da 

Administração Pública Federal deverá ceder, dentro dos padrões rigorosíssimos de ética 

estabelecidos no processo de escolha, levando-se em consideração inclusive a vida 

pregressa, um servidor para que atue junto ao CICAP, analisando e fornecendo todo e 

qualquer tipo de informação relevante para o combate â corrupção. 

 A presença de cada servidor é imprescindível, pois, não obstante a presença do 

Ministério Público Federal, da Polícia Federal e da Receita Federal do Brasil, nada melhor 

que estar inserido no Centro integrado de combate à corrupção uma pessoa que conheça 

todos os pormenores de cada departamento ou órgão.  

Afinal de contas, é o servidor do respectivo departamento ou órgão que conhece 

e compreende todos os detalhes de funcionamento. Por isso, sua presença é nuclear para 
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que informações sejam fornecidas para os respectivos órgãos já mencionados e, por 

conseguinte, existir uma eficiência e eficácia melhores no combate à corrupção. 

 Assim, fazem parte do Centro integrado em criminal compliance de combate à 

corrupção da Administração Pública federal (CICAP): o Ministério Público Federal, a 

Polícia Federal, a Receita Federal do Brasil e um servidor pertencente ao departamento 

ou órgão respectivo da Administração Pública Federal.  

  A pergunta que não quer calar é se existe a possibilidade de a Administração 

Pública desenvolver o combate à corrupção com o apoio da iniciativa privada prestando 

consultoria em criminal compliance. 

  Será que é possível que isso aconteça? Num país em que as leis pugnam por um 

destaque grandemente ortodoxo, seria viável uma parceria entre o público e o privado? 

Será que a iniciativa privada acrescentaria positivamente no combate à corrupção?  

 São perguntas que serão enfrentadas na próxima seção, justamente para se pensar 

numa cooperação entre o público e o privado, ou seja, a Administração pública Federal 

sendo diretamente auxiliada por uma consultoria privada atuando junto ao CICAP. 

 De toda forma, neste primeiro momento, o Centro integrado em criminal 

compliance de combate à corrupção da Administração Pública Federal seria formado pelo 

Ministério Público Federal, Polícia Federal, Receita Federal do Brasil e um servidor 

representante de cada órgão ou departamento. E como explanado e explicado 

anteriormente, todos atuando em plena sintonia, integração e cooperação contra a 

proliferação metastática da corrupção. 

 À guisa de entendimento, a próxima seção trará uma reflexão a respeito da 

possibilidade de a iniciativa privada estar presente na atuação contra a corrupção junto ao 

CICAP. Analisar-se-ão as perspectivas para essa atuação ou não na análise do caso 

concreto. 

 

 

4.3.2 O CICAP como cooperação entre o público e o privado no combate à corrupção  

 

  

 O grande desafio é pensar fora da caixinha e levar a Administração Pública a um 

nível de excelência majestoso ao ponto de o combate à corrupção ser, indubitavelmente, 

dinâmico, consistente e eficaz. 
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 Isso não é nada mais nada menos que cumprir mandamentos constitucionais, ou 

seja, cumprir previsões adstritas ao texto constitucional prevendo possiblidades para que 

a própria Administração tenha êxito naquilo que se propõe, ou seja, executar, administrar 

a coisa pública. 

 Sabe-se que fazer a Administração pública caminhar corretamente é algo que não 

depende única e exclusivamente de uma mera investigação, de uma mera tese ou uma 

mera motivação com pitadas ideológicas. 

 Vai muito mais além disso. Faz-se necessário uma mudança de paradigmas dentro 

da própria Administração e também mudanças no que diz respeito à legislação, porquanto 

o que se quer pensar aqui é justamente a iniciativa privada fazer parte do combate à 

corrupção compartilhando técnicas preventivas de combate à corrupção. 

 Entretanto, pensar em tais perspectivas, de fato, é um grande hercúleo na 

concepção de ataque às possíveis irregularidades e na composição do CICAP, já que todos 

que ali estão, fazem parte de uma instituição e são servidores públicos. 

 Assim, a proposta é pensar na iniciativa privada, através de uma consultoria em 

criminal compliance, atuando junto ao CICAP na proteção da Administração Pública. Ou 

seja, a consultoria em criminal compliance, podendo ser através de uma empresa de 

consultoria ou, até mesmo, de um escritório de advocacia especializado em criminal 

compliance atuando em conjunto com as demais instituições já citadas na seção anterior. 

 O que se está pensando nesta investigação é que a iniciativa privada, através da 

empresa de consultoria ou do escritório especializado em criminal compliance, seria uma 

representação da sociedade no contexto de combate à corrupção. 

 Assim, vislumbra-se nesta tese, que a iniciativa privada seria uma representação 

da sociedade na salvaguarda do erário público e na detecção de qualquer irregularidade, 

inclusive na possibilidade de um crime acontecer. 

 A ideia pode ser pensada tomando como partido a estrutura, por exemplo, do 

assistente de acusação. Diz o artigo 268326 do código de processo penal que em 

determinadas hipóteses pode haver a presença do assistente de acusação no processo. 

                                                
 
326 Art. 268.  Em todos os termos da ação pública, poderá intervir, como assistente do Ministério 
Público, o ofendido ou seu representante legal, ou, na falta, qualquer das pessoas mencionadas 
no art. 31 
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 Esse assistente será admitido enquanto não passar em julgado a sentença 

recebendo a causa no estado em que se encontrar, conforme a máxima insculpida no 

artigo 269327 do código de processo penal. 

 O código de processo penal nos artigos seguintes traz toda a estrutura legal para a 

viabilização e orientação no tocante à atuação do assistente de acusação328. Isso 

demonstra, portanto, que o particular ou o privado pode, inexoravelmente, agir ao lado 

do Ministério Público, agir ao lado do Poder Público. 

 Outra situação que pode corroborar e fundamentar substancialmente a atuação da 

iniciativa privada junto ao CICAP é o fenômeno das parcerias público-privadas no âmbito 

da Administração Pública. 

 A parceria público-privada encontra-se consubstanciada no artigo 2329 da lei n. 

11.079 de 2004 demonstrando que seria contrato administrativo dentro de uma 

modalidade de caráter patrocinado ou administrativa.  

 Assim, como dito anteriormente, a referida parceria seria uma forma substancial 

de corroborar o fundamento evocado nesta investigação de utilizar a expertise da 

iniciativa privada junto ao CICAP.  

 Seguindo, ainda em relação à parceria público-privada, esta se desenvolve a partir 

de um contrato organizacional, de longo prazo de duração, por intermédio do qual se 

atribui a um sujeito privado o dever de realizar a obra pública ou prestar um serviço 

público, com ou sem direito à remuneração, por intermédio da exploração da infra-

                                                
 
327 Art. 269.  O assistente será admitido enquanto não passar em julgado a sentença e receberá 
a causa no estado em que se achar 

328Art. 270.  O co-réu no mesmo processo não poderá intervir como assistente do Ministério 
Público.Art. 271.  Ao assistente será permitido propor meios de prova, requerer perguntas às 
testemunhas, aditar o libelo e os articulados, participar do debate oral e arrazoar os recursos 
interpostos pelo Ministério Público, ou por ele próprio, nos casos dos arts. 584, § 1º, e 598. 
§ 1o  O juiz, ouvido o Ministério Público, decidirá acerca da realização das provas propostas pelo 
assistente § 2o  O processo prosseguirá independentemente de nova intimação do assistente, 
quando este, intimado, deixar de comparecer a qualquer dos atos da instrução ou do julgamento, 
sem motivo de força maior devidamente comprovado. Art. 272.  O Ministério Público  será ouvido 
previamente sobre a admissão do assistente. Art. 273.  Do despacho que admitir, ou não, o 
assistente, não caberá recurso, devendo, entretanto, constar dos autos o pedido e a decisão. 

329 Art. 2o Parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão, na modalidade 
patrocinada ou administrativa. 
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estrutura, mas mediante uma garantia especial e reforçada prestada pelo poder público, 

utilizável para a obtenção de recursos no mercado financeiro330. 

 O artigo 4331 da lei 11.079/04 traz as diretrizes que devem ser utilizadas e 

trabalhadas para que haja a concessão da parceria público-privada. Com efeito, diretrizes 

como eficiência no cumprimento das missões de Estado, transparência e sustentabilidade, 

só demonstram a complexidade que é a realização das referidas parcerias. 

 Isso só mostra que há, de fato, a possibilidade de operacionalização do poder 

público com a iniciativa privada dentro de um arcabouço legal organizado e complexo no 

sentido de viabilização saudável das parcerias público-privadas. 

 Ademais, vale lembrar e reforçar que uma das diretrizes para a parceria público-

privada é, justamente, a eficiência, caracterizando, desta feita, a ideia solidificada pelo 

princípio da eficiência.   

 Além do princípio da eficiência, poder-se-ia evocar o princípio da 

responsabilidade fiscal332 e o da transparência333, presentes e previstos em diversos 

diplomas legais que abarcam o viés de proteção da Administração Pública. 

 Nesta senda, percebe-se que a presença da iniciativa pública se demonstra viável 

em determinados segmentos de atuação junto à Administração Pública, o que corrobora 

ainda mais a possibilidade concreta de se imaginar e, efetivamente, pensar sua 

manifestação e atividade junto ao CICAP. 

                                                
 
330 JUSTEN FILHO, M. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 549 

331 Art. 4o Na contratação de parceria público-privada serão observadas as seguintes diretrizes: 
I – eficiência no cumprimento das missões de Estado e no emprego dos recursos da sociedade; 
II – respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e dos entes privados 
incumbidos da sua execução; III – indelegabilidade das funções de regulação, jurisdicional, do 
exercício do poder de polícia e de outras atividades exclusivas do Estado;  IV – responsabilidade 
fiscal na celebração e execução das parcerias; V – transparência dos procedimentos e das 
decisões;  VI – repartição objetiva de riscos entre as partes;  VII – sustentabilidade financeira e 
vantagens socioeconômicas dos projetos de parceria. 

332 A responsabilidade fiscal não seria um princípio único, mas um princípio regente que dele 
decorrem outros princípios como, por exemplo, o princípio da transparência. Neste sentido, o 
princípio regente da responsabilidade fiscal orienta que o orçamento, a gestão fiscal e seus 
aderentes devem ser tratados e administrados com a inteira responsabilidade. 
333 Segundo Torres, a transparência fiscal é um princípio constitucional implícito que sinaliza a 
ideia que a atividade financeira deve se desenvolver de acordo com os ditames da clareza, 
abertura e simplicidade. Desta feita, direciona-se ao Estado e à sociedade, tanto aos organismos 
financeiros supranacionais quanto às entidades não-governamentais (TORRES, R. L. Curso de 
Direito Financeiro e Tributário. 19. Ed. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2013, P. 125). 
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 Uma outra questão que poderia ser levantada, agora negativamente, é a iniciativa 

privada agindo repressivamente no combate ao crime, sendo que tal medida é privativa 

do Estado, o qual possui o jus puniendi. 

 Acontece que o centro integrado de combate à corrupção não age repressivamente, 

mas, sim, preventivamente, o que não caracteriza a ação do Direito Penal e, 

consequentemente, do jus puniendi estatal.  

 Pelo contrário, estar-se-ia limitando a força punitiva do Estado e contendo, 

obviamente, a força do Direito Penal. Neste caso, a atuação é preventiva, ou seja, uma 

ação inibitória da futura prática criminosa.  

 Logo, isso não é o jus puniendi, isso não é atuação repressiva, isso não é substituir 

a ação punitiva do Estado pela atuação da iniciativa privada, mas trazer à baila a ação 

conjunta de todos no combate à corrupção, mas de forma totalmente preventiva e 

inteligente.  

 Nesta máxima, percebe-se que é plenamente possível a atuação da iniciativa 

privada na atuação preventiva das práticas corruptivas auxiliando o poder público. Não 

há nenhuma ofensa legal ou, até mesmo, constitucional para tanto. 

 Se é possível existir um assistente de acusação, conforme suscitado anteriormente 

e baseado no código de processo penal; se é possível uma parceria público-privada 

construído pela própria lei, por que não pensar em uma atuação da iniciativa privada em 

cooperação com o poder público? 

 Já há uma parceria entre o público e o privado em algumas áreas conforme já 

mencionado. Sem embargos, vislumbra-se plenamente possível esta cooperação junto ao 

centro integrado de combate à corrupção. 

 Faz-se necessário pensar num mundo novo e em perspectivas novas, não somente 

no combate à corrupção, mas em todos os segmentos do Direito e, sobretudo, no trato da 

coisa pública. 

 É claro que tudo isso deve ser realizado estrategicamente e com base na lei. Pensar 

na estrutura estatal é pensar em lei. A legalidade é o princípio basilar dentro da 

Administração pública. Ou seja, nada pode ser feito, realizado ou estabelecido sem o crivo 

da legalidade. 
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 O Estado de Direito está sedimentado sobre o conceito de lei, ou seja, o princípio 

da legalidade permanece insubstituível como garantia dos direitos e como fundamento e 

limite a todo funcionamento e desenvolvimento do Estado334. 

 Com efeito, a lei serve como um instrumento de garantias para o cidadão e para o 

próprio Estado. A lei é extremamente necessária para o bom andamento do cidadão, da 

sociedade e da própria Administração Pública. 

 Não é diferente, por exemplo, no processo penal. A ideia do garantismo de 

Ferrajoli é exatamente isso, qual seja, fazer a lei ser cumprida nos mínimos detalhes, ou 

seja, o processo penal dentro da lei é, necessariamente, um mecanismo simbólico de 

garantias. Por isso a importância de se ressaltar, enfaticamente, as garantias 

constitucionais no processo. Parece pleonasmo, mas é assim que deve ser dito. 

 Nesta perspectiva, havendo uma previsão legal objetivando e pormenorizando 

todas as questões, seria plenamente possível que a iniciativa privada fizesse parte do 

combate preventivo à corrupção junto ao centro integrado nos moldes já ditos e 

demonstrados nesta investigação.  

 Nesta senda, ter-se-ia, então, com base no princípio da legalidade, uma lei pensada 

para que, na ́ prática, pudesse estar orquestrado todas as diretrizes de ingresso, atividades, 

atuações e direcionamento da empresa de consultoria ou, até mesmo, um escritório de 

advocacia especializado em criminal compliance para a realização de todos os 

pormenores petrificados na lei específica. 

 Naturalmente que a empresa ou o escritório especializado teria de participar de 

um procedimento licitatório ou um contrato, que também deverá estar previsto em lei ou 

subsidiado pela lei 8.666/93335, para que, evidentemente, possa ter força legal e 

constitucional.  

                                                
 
334 MENDES, G. F.; BRANCO, P. G. G. Curso de Direito Constitucional. 9. Ed. São Paulo: 
Saraiva, 2014, p. 838 

335 Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e 
contratos da Administração Pública e dá outras providências .A lei ainda versa no seu artigo 
primeiro o seguinte:  “Art. 1o Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos 
administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e 
locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
Parágrafo único.  Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos da administração direta, 
os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades 
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A licitação é o procedimento administrativo em que a Administração Pública 

seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse336. Se é um 

procedimento, fomenta-se por intermédio de uma sucessão ordenada de atos vinculantes 

para a Administração e para os licitantes, o que acaba por propiciar igual oportunidade a 

todos os interessados e atua como característica de eficiência e moralidade nos negócios 

administrativos. 

 O contrato seria o gênero. O contrato administrativo337 é o ajuste que a 

Administração, agindo em tal especificidade, celebra com o particular ou outra entidade 

administrativa para a realização de objetivos de interesse público, nas condições 

veiculadas pela própria Administração338. 

 Desta feita, algumas regras seriam analisadas para serem pensadas na lei a ser 

instituída. Logo, diretrizes como atividades, ações, procedimento licitatório ou contratos, 

necessariamente terão de ser mencionadas para obstar a pecha da inconstitucionalidade e 

acabar inviabilizando toda a estrutura pensada e orquestrada.  

 Pode aparecer posicionamento contrário a favor da inviabilização por existir a 

exigência de concurso para o ingresso em determinados órgãos da Administração Pública. 

Entrementes, se surgir tal posicionamento, refutado estará, pois o concurso não seria o 

caso, pois existem outras possibilidades como já orientado e exposto em linhas pretéritas. 

 Como já demonstrado, a cooperação entre o público e o privado se torna uma linha 

de pensamento extremamente interessante e importante para o dia a dia da Administração 

Pública. 

 Em tempos de mudança, faz-se necessário pensar em técnicas e possibilidades que 

tirem a Administração Pública da inércia e do seu engessamento cultural. Faz-se 

importante cultivar uma mudança de cultura e aprendizado para que novos fundamentos 

                                                
 
de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios”. 

336 MEIRELLES, H. L. Direito Administrativo Brasileiro. 28 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 
2003, p. 264 
337 Ibidem, p. 205 
338 Ainda vale lembrar, estrategicamente, que o contrato administrativo normalmente objetiva a 
obtenção de uma obra ou serviço público, mas pode ter qualquer objeto, consubstanciando 
obrigação de dar ou fazer. Por isso, sua conceituação não se referir especificamente a obras e 
serviços, mas genericamente objetivos de interesse público (MEIRELLES, H. L. Direito 
Administrativo Brasileiro. 28 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 205)   
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sejam refletidos dentro de um novo mundo, um mundo globalizado em que a 

Administração Pública, de forma alguma, pode ficar de fora. 

 Desta feita, fariam parte do CICAP o Ministério Público Federal, a Polícia 

Federal, a Receita Federal do Brasil, o servidor representante do órgão ou departamento 

e a iniciativa privada, através de uma empresa de consultoria em criminal compliance ou 

um escritório de advocacia especializado em criminal compliance. 

Prosseguindo, por que utilizar o CICAP se já existe a Controladoria Geral da 

União? Será que a estrutura já pensada e difundida pela CGU não seria extremamente 

suficiente no combate à corrupção? A proposta apresentada contemporaneamente pela 

União através da CGU combate, verdadeiramente, a corrupção? E por fim, existe algum 

programa específico de compliance no organograma da CGU? 

À guisa de entendimento, a próxima seção debaterá exatamente tais indagações 

com o objetivo de sanar algumas dúvidas acerca da CGU e corroborar a efetiva 

credibilidade e possibilidade de combate à corrupção mais eficaz através do CICAP do 

que, propriamente dito, da CGU. 

 

 

4.3.3 A Controladoria Geral da União e sua estrutura: reflexões necessárias em relação 

ao CICAP 

 

Faz-se extremamente relevante debater contemporaneamente sobre a estrutura e 

real eficácia da Controladoria Geral da União. Como demonstrado ao final da última 

seção, tem-se por importante refletir sobre se a CGU tem sido eficaz no combate à 

corrupção, se a proposta estrutural dela é de fato relevante, se trabalha com o compliance 

em sua estrutura e se não é o momento de se repensar algo novo como o CICAP. 

Como de costume, vale lembrar que convém destacar, primeiramente, o que é a 

Controladoria Geral da União, qual é a sua função e alguns detalhamentos concernentes 

à estrutura de formação legislativa durante os anos. 

A CGU é órgão de controle interno do Governo Federal que tem por finalidade 

desenvolver atividades em defesa do patrimônio público, portanto, salvaguardar a 

Administração Pública, e trabalhar para que haja a transparência da gestão por intermédio 

de auditoria pública, prevenção e combate à corrupção. 
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Percebe-se que o CICAP tem, mutatis mutandis, os mesmos objetivos da CGU, 

vez que trabalha buscando a transparência, o combate à corrupção e a proteção 

sobremaneira do patrimônio público. O que não converge entre os dois institutos é, 

justamente, a matéria concernente à auditoria, já que o CICAP é, ipsis litteris, um Centro 

Integrado em Criminal Compliance.  

A CGU foi criada em 28 de março de 2003 através da lei n.10.683 como típica 

agência anticorrupção do país com o fito de proteção do patrimônio público e, 

consequentemente, buscando a total transparência da gestão. 

Em 24 de janeiro de 2006, o decreto n. 5.683 modificou a estrutura da CGU, 

reconhecendo maior organicidade e eficácia ao trabalho fomentado e criando a Secretaria 

de Prevenção da corrupção e informações estratégicas, a denominada SPCI, a qual tinha 

a função de prevenção à corrupção.  

Em 17 de setembro de 2013, através do Decreto n. 8.109, ocorreram mudanças 

institucionais para adequação na atuação da CGU tendo em vista os novos desafios que 

eclodiram no combate à corrupção. Destarte, a SPCI passou a ser denominada de 

Secretaria de transparência e Prevenção da Corrupção, ou seja, STPC, com total 

congruência às leis de acesso à informação, conflito de interesses e anticorrupção. 

Em virtude da publicação da lei n. 13.341/2016, a CGU passou a ser denominada 

de Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União. A partir da nova 

nomenclatura definida pela lei n. 13.502/2017, as atribuições da antiga CGU foram 

mantidas. 

Entretanto, a partir da Medida Provisória n. 870 de janeiro de 2019, o órgão voltou 

a ser denominado de CGU e sua estrutura e o quadro de cargos pensado no Decreto n. 

9.681/2019. Ademais, ocorrera a criação da Secretaria de Combate à Corrupção. 

 De toda forma, torna-se interessante perpassar pelo organograma de competências 

da CGU para a compreensão de cada órgão de atuação na proteção do patrimônio público 

e, consequentemente, no combate à corrupção. 

 Neste sentido, pode-se versar que a CGU se biparte em dois grandes grupos. O 

primeiro grupo seria formado pelos órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de 

Estado. Seriam eles: Gabinete do Ministro (GM), Consultoria jurídica (CONJUR) e 

Secretaria-Executiva (SE)339. 

                                                
 
339  https://www.cgu.gov.br/sobre/institucional/competencias-e-organograma acesso em 21 de 
julho de 2019 
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 Prosseguindo, ligados ao Gabinete do Ministro estão a Assessoria para assuntos 

permanentes (ASPAR), a Assessoria de comunicação social (ASCOM) e a Assessoria 

Especial para assuntos internacionais (AINT). Ligados à Secretaria-Executiva estão a 

Diretoria de Planejamento e desenvolvimento institucional (DIPLAD), a Diretoria de 

Gestão interna (DGI) e a Diretoria de tecnologia da informação (DTI)340. 

 Os órgãos concernentes ao primeiro grupo não possuem uma relevância 

substancial para o debate referente ao CICAP, pois não são órgãos efetivamente de 

atuação específica no combate à corrupção. Como verificado, têm a natureza de auxílio 

ao Ministro de Estado. 

 O segundo grupo já possui particularidades distintas, pois atuam especificamente 

na atuação propriamente dita de combate à corrupção através de medidas estratégicas 

avaliações internas e externas 

 Com efeito, o segundo grupo é formado de órgãos específicos singulares 

desenvolvidos a partir de cinco grandes órgãos ou órgãos de controle. São eles: Secretaria 

de combate à corrupção (SCC), Secretaria Federal de Controle Interno (SFC), Ouvidoria-

Geral da União (OGU), Corregedoria-Geral da União (CRG) e a Secretaria de 

transparência e Prevenção da Corrupção341. 

 Avançando, a Secretaria de combate à corrupção tem por foco combater a 

corrupção através de atividades relacionadas a acordos de leniência, inteligência e 

medidas operacionalizadas através da Controladoria-Geral da União. 

 Ligados à Secretaria de combate à corrupção estão a Diretoria de combate à 

corrupção (SCC), Diretoria de acordos de leniência (DAL), Diretoria de operações 

especiais (DOP) e Diretoria Pesquisas e informações estratégica (DIE). Percebe-se nesta 

secretaria que não há um programa específico de compliance para uma atuação profilática 

ostensiva. É certo que há análises, mas algo específico, sem dúvidas, não. Até pelo falo 

de a estrutura não demonstrar explicitamente342. 

 Ligados à Secretaria Federal de Controle Interno estão a Diretoria de Auditoria de 

Governança e Gestão (DG), Diretoria de Auditoria de Políticas Econômicas e 

Desenvolvimento (DE), Diretoria de Auditoria de Políticas Sociais e de Segurança 

                                                
 
340 Idem 
341 Idem 
342 Idem 
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Pública (DS), Diretoria de Auditoria de Políticas de Infraestrutura  (DI), Diretoria de 

Auditoria de Estatais (DAE) e Diretoria de Auditoria de Previdência e Benefícios 

(DPB)343. 

 Em relação à Secretaria Federal de Controle interno a situação é ainda mais 

agravante. Nesta, o foco é no que tange à auditoria, ou seja, programa totalmente diferente 

da metodologia e entendimento do compliance. Como visto em capítulo próprio desta 

investigação, compliance não tem nada a ver com auditoria. Esta possui uma atuação a 

posteriori e aquele uma atuação ex ante, ou seja, profilática. Assim, percebe-se uma 

incongruência nos temas e que a CGU precisa se adequar em relação ao compliance nas 

suas competências por mais que conheça sobre o tema. É somente uma questão de 

estratégia e destaque no organograma central. 

 Ligados à Ouvidoria-geral da União estão a Coordenação-geral de atendimento ao 

cidadão (CGCid), a Coordenação-geral de orientação e acompanhamento de ouvidorias 

(CGOuv) e a Coordenação-Geral de recursos de acesso à informação (CGRAI)344. Aqui, 

seria basicamente um canal de ouvidoria conforme acontece no compliance. Neste caso, 

poder-se-ia dizer que há uma congruência com alguns dos pilares referentes ao 

compliance. Voltando a dizer, o problema eclode em função de não haver uma 

especificidade na estrutura de organograma. É preciso explicitar o objetivo e a ferramenta 

a serem utilizadas. 

 Ligados à Corregedoria-Geral da União estão a Diretoria de Gestão do Sistema de 

correição-Poder executivo federal (DICOR), a Diretoria de responsabilização de agentes 

públicos (DIRAP) e a Diretoria de responsabilização de entes privados (DIREP). Nesta, 

percebe-se que há uma congruência com a ideia do compliance, pois a ideia é, deveras, 

de uma responsabilização que não é criminal, pois um dos pilares desenvolvidos no 

CICAP é justamente a contenção do Direito Penal. 

 Por fim, ligados à Secretaria de transparência e prevenção da corrupção estão a 

Diretoria de transparência e controle social (DTC), Diretoria de promoção da integridade 

(DPI) e Diretoria de prevenção à corrupção (DPC)345. Aqui, percebe-se que há uma 

vertente mais intensa de compatibilidade com o compliance, pois as três diretorias 

trabalham dentro desta máxima e teriam uma semelhança com o CICAP. 

                                                
 
343 Idem 
344 Idem 
345 Idem 
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 Por mais que haja um tratamento direcionado à prevenção no combate à 

corrupção, a CGU não trabalha detida e expressamente o compliance, quiçá o criminal 

compliance. A CGU constantemente perfaz trabalhos, seminários e congressos a respeito 

do compliance, mas sua atuação não é especificamente neste direcionamento, o que acaba 

atrapalhando na mudança de cultura dentro da Administração Pública. 

 Não se está asseverando que o criminal compliance será a panaceia resolvendo 

todos os problemas, mas minimizaria bastante os pontos negativos. Se se vislumbrar todo 

o problema tratado na operação lava jato, perceber-se-á que a cultura do compliance não 

estava tão disseminada como se pensava anteriormente. Pelo contrário, só a partir dos 

escândalos que o tema passou a ser badalado por especialistas do Direito Penal e demais 

ramos voltados para prevenção de riscos. 

 Neste diapasão, o CICAP se diferencia substancialmente da CGU, pois toda a sua 

atuação se perfaz dentro do criminal compliance. Nesta máxima, conforme dito alhures, 

toda a engrenagem gravita em torno do compliance, demonstrando sensivelmente uma 

mudança de cultura e inovação dentro da Administração Pública Federal. 

 Outra acepção interessante a ser demonstrada é que a CGU está umbilicalmente 

ligada ao Governo Federal, o que poderia descaracterizar uma total independência e 

autonomia no seu campo de atuação. Analisando-a criteriosamente, percebe-se que o que 

seria interessante do ponto de vista da profilaxia é justamente uma formação independente 

e sem qualquer vinculação ao Governo, independente de qualquer inclinação ou 

ideologia. Assim, a CGU pode sofrer influências diretas do governo X ou Y. Desta feita, 

por estar vinculada ao governo, a corruptibilidade e a possibilidade de manobras podem 

vir a acontecer. 

 Não é o que acontece com o CICAP. Sua formação é extremamente autônoma e 

independente. Não está ligada a Governo algum. O que se tem é a integração de 

instituições chaves dentro da sociedade com o objetivo de combate à corrupção. Neste 

sentido, MP Federal, Polícia Federal, Receita Federal do Brasil, um servidor 

representante de cada órgão e a consultoria em criminal compliance estariam 

autonomamente atuando no combate ao crime organizado e na proteção do patrimônio 

público. Com efeito, a corruptibilidade tenderia a ser menor, já que não há vinculação 

com qualquer governo. 

 Outro ponto importante em relação à CGU e ao CICAP é que aquele atua de 

maneira mais ampla e abstrata no combate à corrupção enquanto o CICAP atua no 
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diagnóstico prévio a qualquer possibilidade criminosa. Assim, sua atuação se torna muito 

mais direcionada. 

 Por fim, vale lembrar que o CICAP é algo novo e que seria altamente relevante 

pensar algo novo para substituir aquilo que já existe na prática. Não se está afirmando 

que a CGU não cumpra o seu papel, mas se quer demonstrar que o CICAP pode se tornar 

um meio mais eficaz e inovador de combate à corrupção. 

 À guisa de entendimento, a próxima seção trará a missão do Centro Integrado em 

Criminal Compliance juntamente com as suas finalidades e motivações para novas 

perspectivas de combate à corrupção em solo brasileiro.     

 

4.3.4 A missão do Centro Integrado em criminal compliance de combate à corrupção 

da Administração Pública Federal: finalidades e motivações para uma nova visão  

 

Depois de analisado a possível estrutura para o Centro integrado em criminal 

compliance de combate à corrupção da Administração Pública Federal e feito uma 

reflexão concernente à CGU, faz-se interessante refletir, mesmo que objetivamente, a 

respeito da sua missão ou finalidade. 

Como o próprio Direito Penal possui sua missão, e ela é mediata e imediata, o 

CICAP também tem uma missão ou um escopo para a sua existência e desenvolvimento. 

Afinal de contas, há uma questão vanguardista na sua visão e criação para o que se chama 

combate à corrupção. 

 Neste sentido, qual seria a missão do CICAP dentro da sociedade brasileira e, 

outrossim, no mundo fenomênico? Quais os fundamentos norteadores para sustentar a 

sua criação e o consequente desenvolvimento? 

 Com efeito, a partir de agora, passar-se-á a trabalhar todas estas questões para 

corroborar a pedra fundamental do CICAP e, desta feita, demonstrar o quão importante é 

o seu estabelecimento junto à Administração Pública Federal. 

 A primeira missão é combater a corrupção de maneira inteligente, estratégica e 

cooperativa. Inteligente porquanto a corrupção está inserida na temática dos crimes 

silenciosos, ou seja, identificar, mesmo que preventivamente, uma possível irregularidade 

que possa vir a se transformar numa infração penal. 

 Por isso, o CICAP tem como primeira missão agir de forma inteligente no 

combate à corrupção. Se o possível crime é silencioso e pensado de forma silenciosa e 
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inteligente, o CICAP precisa agir silenciosamente e, de forma, inteligente, analisando os 

pormenores de cada atividade e departamento junto à Administração Pública Federal. 

 Outra missão que deve ser defendida e alicerçada junto ao CICAP é, justamente a 

ação estratégica no combate à corrupção. Toda a atividade deve ser desenvolvida 

estrategicamente para que possíveis irregularidades, possíveis infrações penais sejam 

detectadas antes mesmo da lesão ao bem jurídico tutelado. 

 Agir estrategicamente é traçar habilidades de forma coordenada com o objetivo 

de alcançar êxito em determinado objetivo proposto. O CICAP deve atuar exatamente 

desta forma. Por isso, agir estrategicamente também seria um pilar em sua missão na 

Administração Pública Federal. 

 A outra missão do CICAP é agir de maneira cooperativa, ou melhor, agir em 

cooperação. Como demonstrado em momentos anteriores, o CICAP é formado pelo 

Ministério Público Federal, a Polícia Federal, a Receita Federal do Brasil, um servidor do 

respectivo órgão ou departamento e a iniciativa privada, através de uma empresa de 

consultoria em criminal compliance ou, até mesmo, um escritório de advocacia com tal 

expertise. Lembrando que a iniciativa privada seria uma representação da própria 

sociedade no combate à corrupção. 

 Se o Centro integrado em criminal compliance de combate à corrupção possui 

uma estrutura totalmente desenhada dentro de uma filosofia de cooperação e integração, 

é claro que agir em cooperação é um pilar fundamental, é uma missão do referido órgão. 

 Assim, a terceira missão fundamental do CICAP é fazer com que a sua atuação 

seja desenvolvida inteiramente dentro de uma filosofia de cooperação para o combate à 

corrupção, detectando, desta maneira, algumas ações que possam, no futuro, virarem 

infrações penais e, por via de consequência, lesar um bem jurídico tutelado. 

 Outra missão ou finalidade do centro integrado em criminal compliance de 

combate à corrupção seria a limitação do poder punitivo do Estado por intermédio da 

contenção do Direito Penal. 

 A atuação do CICAP é preventiva, portanto, antes da manifestação e propositura 

do Direito Penal. Este é o gigante que deve estar sempre adormecido. Vale lembrar o que 

já fora dito nesta pesquisa quando da abordagem do princípio da intervenção mínima na 

afirmação de que o Direito Penal deve, sem dúvidas, ser utilizado em última instância. 

Com efeito, sua utilização deve ser a mínima possível sob pena de um Estado 

Democrático fragilizado. 
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 Neste caso, a missão do CICAP é conter a força penal, pois sua atuação é sempre 

no momento anterior à conduta típica, impedindo, desta feita, que o Direito Penal chegue 

a ser utilizado. 

 Por isso, poder-se-ia asseverar que o CICAP, nesta quarta missão, teria uma dupla 

função de combate à corrupção e qualquer outra irregularidade que possa macular e lesar 

a Administração Pública Federal, qual seja, a função preventiva e a função preservadora. 

 Preventiva pelo fato de a sua natureza ter esta essência. Ou seja, o CICAP, por 

natureza, é pensado no seu nascedouro como um órgão que sempre agirá preventivamente 

impedindo que a infração venha a acontecer e que traga consequências negativas como a 

lesão ao bem jurídico tutelado. 

 A outra função, qual seja, a preservadora, traz a ideia de preservação da 

Administração Pública Federal. Se o CICAP entra em ação preventivamente e detecta no 

momento anterior o possível ilícito, estar-se-ia preservando o Estado de movimentar 

repressivamente a máquina pública, sem contar, que faria com que o Estado economizasse 

substancialmente com gastos desnecessários, já que, a irregularidade é detectada já no 

momento pretérito. 

 Assim, o ganho financeiro que o Estado teria com a implementação do CICAP 

seria benéfico aos cofres públicos e, a reboque, ao cidadão, pois é cediço que a máquina 

estatal só anda graças ao dinheiro despendido pelo contribuinte. Assim, todos 

agradeceriam pela otimização dos custos. 

 Imagine a polícia agindo menos, o Ministério Público agindo com menos 

intensidade e o próprio judiciário tendo que se preocupar com outras questões. A 

sociedade agradeceria abundantemente por todos esses avanços e economias e ter-se-ia 

uma Administração Pública mais organizada. 

 Por isso que se pode vislumbrar pontos positivos na implementação e 

desenvolvimento do centro integrado em criminal compliance de combate à corrupção da 

Administração Pública Federal. Economia processual e financeira para o Estado seriam 

algumas das consequências benéficas trazidas pelo programa. 

 Assim, a missão do CICAP estaria fundamentada em quatro pilares conforme 

mencionado: combater a corrupção de forma inteligente; combater a corrupção 

estrategicamente; combater a corrupção baseada numa cooperação; limitar o poder 

punitivo do Estado através da contenção do Direito Penal. Não olvidando que este último 

teria duas funções, quais sejam, a função preventiva e a função preservadora. 
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 Com efeito, estas seriam as missões do Centro Integrado em criminal compliance 

de combate à corrupção da Administração Pública Federal. Pode-se afirmar que as balizas 

sustentadoras do CICAP ajudarão sobremaneira a Administração Pública Federal no 

combate à corrupção e na limitação do poder punitivo estatal através da contenção do 

Direito Penal. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

 

 Resta clarificado que a sociedade brasileira encontra-se dominada pela falta de 

ética, pela falta de respeito ao próximo e às próprias instituições defensoras do Estado 

Constitucional de Direito. 

 Isso tudo acaba gerando, por via de consequência, um desrespeito à máquina 

estatal, às autoridades e à própria Administração Pública. Como tem sido noticiado e 

divulgado pelos meios de comunicação, a Administração Pública, nos seus diversos 

segmentos, tem sofrido ataques homéricos quanto à sua honra e atuação. 

 Conforme visto e analisado em toda a investigação, em tempos modernos, em 

tempos de globalização, o crime e o criminoso têm se desenvolvido de uma forma elástica 

e inteligente, exigindo, desta forma, que o Estado, através do Direito Penal, repense as 

formas de combate à corrupção. 

 A informação passou a ser o grande aliado nas mãos desta nova criminalidade e o 

poderoso instrumento para ludibriar todos os parâmetros estratégicos de proteção da 

sociedade e da própria Administração Pública. 

 O crime passou a ser diferenciado. Se antes era possível um diagnóstico rápido e 

rasteiro acerca da conduta criminosa, hoje isso passa a ser menos possível em virtude das 

novas tecnologias e de toda a modernidade advinda junto com a globalização. 

 Vive-se tempos sombrios em que a ética é inobservada, a moral deturpada e o 

respeito em relação ao Estado Democrático de Direito solapado. A grande verdade é que 

a corrupção tomou uma proporção grandiosa ao ponto de contaminar todos os ramos da 

sociedade. 

 Neste sentido, o dever do Estado é utilizar estratégias e mecanismos inteligentes 

e salutares para que a Administração Pública seja salvaguarda e a corrupção 

completamente extirpada, ou, pelo menos, tentar que seja.  

 O problema é que, na maioria das vezes, o Estado não se utiliza de meios 

proporcionais e salutares para resolver determinadas questões como a corrupção e o 

avanço da nova criminalidade. Assim, utiliza-se de meios extremamente radicais para 

controlar tais pontos. 

 Quando se pensa na lesão ao bem jurídico e, portanto, na construção efetiva do 

delito, ou seja, crime como um fato típico, ilícito e culpável, o que seria o conceito 
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analítico de infração penal, é clarividente que o Direito Penal deve entrar em ação para 

que haja, minimamente, uma intervenção eficaz na conjuntura criminosa. 

 A questão é que, no anseio da resolução do problema, o Estado se utiliza de 

medidas drásticas para caminhar ao encontro da solução, o que, com efeito, não é tão 

salutar para o próprio Estado e, ademais, para a sociedade. 

 Como fora dito nesta investigação, o Direito Penal deve ser utilizado em última 

instância, ou seja, somente quando for extremamente necessário. Mas, mesmo assim, sua 

utilização deve ser pensada de maneira proporcional.  

 Neste diapasão, esta pesquisa buscou trazer novas estratégias para que a 

criminalidade dentro da Administração pública seja sofreada, de tal magnitude, que tenha 

um grau de proteção e fidedignidade altos para consigo mesmo e para com os 

concidadãos. 

 Demonstrar honra e coerência no trato da coisa pública é de crucial importância 

para qualquer gestor estatal e para a própria sociedade, pois, desta feita, os cidadãos estão 

contemplando a máxima coerência e honra no trato da atividade. 

 Neste sentido, o Direito Penal, obviamente, precisa entrar em ação. Toda ação 

gera uma reação que beira uma retribuição. O Estado precisa caminhar no sentido de 

neutralizar o “câncer” denominado corrupção e agir, evidentemente, contra isso. 

 Com efeito, as reações devem ser viabilizadas com a melhor das intenções e dentro 

de uma questão estratégica, com inteligência, sabedoria, informação e, acima de tudo, 

ética. O Estado não pode entrar no jogo da incoerência e achar que os fins justificam os 

meios.  

 Definitivamente, o pensamento dos fins justificando os meios não seria plausível 

e, portanto, os fins devem ser coerentes e inteligentes. O Estado é a imagem de controle 

da nação e, por isso, deve tentar ser o mais equilibrado na resolução da questão. 

 Entrementes, não é isso quem se vê no dia a dia do combate à corrupção e à 

criminalidade moderna. Observa-se um Estado desequilibrado, sem estratégias 

inteligentes na proteção da Administração Pública e se utilizando de ferramentas triviais 

que já não são tão eficazes na sociedade da informação.  

 Para piorar a situação, utiliza-se de um Direito Penal máximo como se isso fosse 

a melhor forma de combate à corrupção e à criminalidade moderna. Como dito linhas 

acima, o Direito Penal deve ter uma intervenção diametralmente mínima.  
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 Nesta máxima, pode existir uma melhor estratégia de combate à corrupção na 

Administração Pública Federal e, concomitantemente, uma contenção do próprio Direito 

Penal? Será que existe uma forma inteligente de se combater a corrupção, este crime 

silencioso que tem assolado a sociedade brasileira? 

 Esta investigação demonstrou que sim. Enfatizou-se e apresentou-se nesta 

pesquisa que o Direito Penal pode ser repensado dentro das camadas de aplicação da 

sociedade. Há, sim, novos horizontes para se administrar um Direito Penal mais 

inteligente e menos drástico que, ao mesmo tempo, dá conta do recado. 

 Assim, o criminal compliance fora gestado de uma forma diferenciada junto ao 

Direito Penal para que medidas estratégicas sirvam de demonstração para que a prática 

do dia a dia seja transmudada e a corrupção solapada. 

 Neste sentido, esta investigação apresentou o que fora denominado de Centro 

integrado em criminal compliance de combate à corrupção da Administração Pública 

Federal ou, conforme dito, CICAP,  sigla que apresenta o respectivo centro integrado 

pensado nesta pesquisa. 

 O CICAP é uma integração entre instituições estratégicas dentro da 

Administração Pública Federal no combate à corrupção. Esta pesquisa acredita, 

veementemente, que esta estratégia inteligente pode, na prática, neutralizar ou diminuir a 

atuação corruptiva desta criminalidade silenciosa. Afinal de contas, se o inimigo agir 

silenciosamente, a integração do bem também agirá da mesma forma. 

 Para melhorar mais ainda a situação, acredita-se, efetivamente, que o centro 

integrado em criminal compliance da Administração Pública Federal trará, a reboque, 

uma redução considerável da carca punitiva do Direito Penal. 

 Isso é fato, pois, conforme demonstrado no interior desta investigação, a atuação 

do CICAP será sempre preventiva e, nunca, a posteriori, ou seja, repressiva, vez que o 

criminal compliance tem este viés profilático, o que, deveras, reduz a carga penal, 

atendendo os ditames consubstanciados no princípio da intervenção mínima, um dos 

princípios limitadores do poder punitivo do Estado.  

 Assim, por derradeiro, conclui-se afirmando quem é possível a implementação do 

CICAP no ordenamento jurídico pátrio e que seria, verdadeiramente, uma nova forma de 

se pensar no combate à corrupção dentro da Administração Pública federal e, ademais, 

na contenção do próprio Direito Penal.  
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