
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. 

 

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. 


