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RESUMO 

 

BARRILARI, Claudia Cristina. Autorregulação regulada, criminal compliance e 
mecanismos sancionadores. 2017. 261 f. Tese (Doutorado) - Faculdade de 
Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

O presente trabalho tem por objeto compreender o papel das empresas diante 

das interações existentes com o Estado e a sociedade, para apresentar uma 

proposta de responsabilidade penal de pessoa jurídica que tenha por base a 

autorregulação regulada. Nesse contexto, a responsabilidade penal da empresa 

surge atrelada a um mecanismo de política criminal preventiva. O tema tem 

amparo nas normativas externas que, em âmbito global, reclamam a construção 

de um direito penal coeso e integrado entre os Estados que possa levar a um 

efetivo combate da criminalidade econômica. Embora a ideia de responsabilidade 

penal da pessoa jurídica esteja consolidada em vários países do mundo, no 

ordenamento jurídico brasileiro ainda não foi consagrada de forma ampla. A 

recente Lei Anticorrupção é um exemplo desse atraso. O trabalho adota como 

ponto de partida a necessidade de que o Brasil adote a responsabilidade penal da 

pessoa jurídica para o combate dos crimes que ocorrem em âmbito empresarial, 

dando destaque para o combate ao fenômeno da corrupção. Propõe assim, a 

estruturação de um mecanismo preventivo, a exemplo dos sistemas jurídicos 

estrangeiros abordados. Tais sistemas estrangeiros, não obstante tenham bases 

diversas, de common law e civil law, parecem construir um sistema de 

responsabilidade integrado com os mecanismos autorreguladores, cujos 

fundamentos sinalizam bons rumos para o sistema nacional adotar. 

Palavras-chave: responsabilidade penal das pessoas jurídicas; autorregulação 
regulada;  direito administrativo sancionador; criminal compliance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RIASSUNTO 

 

BARRILARI, Claudia Cristina. Autoregolamentazione regolata, criminal 
compliance e meccanismi sanzionatori. 2017. 261 f. Tesi (Dottoramento) – Facultà 
di Giurisprudenza, Università di São Paulo, São Paulo, 2017. 

Lo scopo di questo studio è quello di comprendere il ruolo delle imprese rispetto 

alle interazioni esistenti con lo Stato e con la società, nonché quello di elaborare 

una proposta per la responsabilità penale della persona giuridica, che si fondi sulla 

autoregolamentazione regolata. In quest’ambito, la responsabilità penale della 

società appare legata ad un movimento di politica criminale preventiva. Questa 

tematica fa riferimento a normative esterne che, a livello globale, richiedono la 

costruzione di un diritto penale coeso e integrato tra gli stati che potrebbero 

portare ad una lotta efficace contro la criminalità economica. Sebbene la 

responsabilità penale della persona giuridica sia regolamentata nei paesi in tutto il 

mondo, nel sistema giuridico brasiliano non troviamo ancora che ampia e 

esaustiva. La recente legge anticorruzione è un esempio di questo ritardo. Il lavoro 

parte dalla premessa della necessità di addotare in Brasile la disciplina della 

responsabilità penale delle persone giuridiche per combattere i reati che si 

verificano nell’ambito dell’impresa, mettendo in evidenza la lotta contro il 

fenomeno della corruzione. Propone, pertanto, di strutturare un meccanismo di 

prevenzione, come i sistemi giuridici stranieri analizzati. Tali ordinamenti giuridici 

stranieri hanno, nonostante basi diverse (common law e civil law), per poter 

giungere un sistema integrato di responsabilità con meccanismi di 

autoregolamentazione, che possano contribuire nella ricerca di nuove direzioni per 

il sistema interno. 

Parole-chiave: responsabilità penale delle persone giuridiche; diritto penale 

amministrativo; autoregolamentazione regolata; criminal compliance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÉSUMÈ 

 

 

BARRILARI, Claudia Cristina. Autorégulation réglementée, criminal compliance e 

mécanisme de sanctions. 2017. 261 f. Thèse (Doctorat) – Faculté de Droit, 

Université de São Paulo, São Paulo, 2017 

Dans cette étude, la question qui se pose est celle de comprendre le rôle des 

entreprises en ce qui concerne des interactions existantes avec l'Etat et la société, 

ainsi que présenter une responsabilité pénale des personnes morales qui se fonde 

sur l'autorégulation réglementée. A cet égard, la responsabilité pénale de 

l'entreprise semble liée à un moteur de prévention de la politique pénale. 

L’analyse s’appui sur les disciplines externes qui, à l'échelle mondiale, exigent la 

construction d'un droit pénal cohérent et intégré entre les Etats qui, par ailleurs, 

pourrait mener à une lutte efficace contre la criminalité économique. Bien que la 

responsabilité pénale des personnes morales soit consolidée dans différents pays 

du monde, dans le système juridique brésilien n'a pas encore été trouvé un régime 

complet. La récente loi anti-corruption est un exemple de ce retard. La recherche 

prend comme point de départ la nécessité pour le Brésil d'adopter la 

responsabilité pénale des personnes morales pour combattre la criminalité des 

enterprises, mettant en évidence la lutte contre le phénomène de la corruption. 

Par conséquent, il est proposé d’introduire un mécanisme de prévention, comme 

dans les systèmes juridiques étrangers étudiés. Il parait que les systèmes 

étrangers envisagés ont des bases différentes, la common law et le civil law, mais 

pas pour construire un système intégré de responsabilité avec des mécanismes 

d'autorégulation, ce qui pourrait aider le système interne trouver une nouvelle 

direction.  

Mots-clés: responsabilité pénale des personnes morales; droit administratif 
répressif, autorégulation réglementée; criminal compliance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

   A questão da chamada criminal compliance desperta dúvidas de 

várias ordens. Por um lado, a vida em sociedade exige constante reflexão acerca 

da dinâmica pela qual as relações humanas se estabelecem, seja sob a ótica das 

relações interpessoais, sob a ótica das relações com o Estado e, finalmente, 

encarada sob o prisma econômico em geral, das relações entre a sociedade e a 

empresa.  

   Contudo, quando essa reflexão aponta a existência de conflitos, o 

Direito é chamado para buscar uma solução equilibrada, ou, no mínimo, uma 

solução que melhor atenda aos anseios sociais.  

   Nesse contexto, diante do evidente conflito na forma de interação 

entre sociedade, empresa e Estado, frente às questões socioeconômicas, o 

objetivo é encontrar um caminho de integração entre esses elementos de modo 

que a lógica própria de um desses sistemas possa conviver da forma mais 

harmônica possível com a lógica do outro. Com isso quer-se dizer que o sistema 

econômico tem uma lógica que lhe é própria e que, algumas vezes, não convive 

com a lógica própria dos ordenamentos estatais ou com a lógica da sociedade na 

qual está inserido. Há uma tensão natural entre esses sistemas, ocasionada pela 

disputa de forças que é inerente à dinâmica apontada. 

   O momento atual, entre outros sinais, coloca em evidência os 

fracassos do desequilíbrio de forças decorrentes do fortalecimento de um desses 

elementos em detrimento dos demais, exige uma tomada de posição em prol de 

mecanismos que permitam visualizar um meio de resolução de problemas 

complexos.  

   Tudo indica que se faz necessário extrair do sistema jurídico, cuja 

lógica nem sempre é a mesma do sistema econômico, um meio que otimize a 

relação Estado, sociedade e empresa. Essa realidade acaba, por fim, em dar 

nova dimensão à ideia de um Direito Penal empresarial. 
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   Esse é o contexto no qual parece oportuno apresentar uma proposta 

de incentivo a mecanismos autorreguladores dentro das pessoas jurídicas de 

direito privado, como forma de prevenir condutas ilícitas. Por outro lado, os 

mecanismos preventivos acabam por gerar, simultaneamente, uma nova 

abordagem da responsabilidade penal individual daqueles gestores empresariais 

que venham a descumprir tais normativas reguladoras.  

   O tema faz parte de uma tendência moralizadora, responsável por 

assumir um compromisso ético e ordenador, reconfiguradora do exercício da 

atividade capitalista, que vai agir em colaboração com o Estado.  

   Mas convém antecipar, todavia, que se faz necessário, em um 

primeiro momento, compreender o papel do Estado na sociedade pós-moderna, 

ou seja, contextualizar o Estado ante o agigantamento e a descentralização da 

sociedade.   

   Os conflitos socioeconômicos que estão a caracterizar o panorama 

mundial contribuem para a busca por medidas mais efetivas para a coexistência 

da força do mercado, da tutela regulamentar do Estado e de uma sociedade civil 

mais harmônica e igualitária. Os horizontes apontam para um redimensionamento 

do Direito, com a fusão de ramos e teorias que se confluem com o objetivo de 

possibilitar uma resposta para a ebulição do fenômeno socioeconômico presente.  

   O Direito Penal, antes isolado na torre de última reserva da resposta 

estatal para os atos individuais, agora é chamado para tutelar os conflitos que 

surgem nesse novo panorama mundial, especialmente para as questões que se 

referem ao âmbito do mercado e da economia. Em síntese, o penalista, para uma 

resposta efetiva, precisa revisitar seus valores e dogmas até agora tidos como 

imutáveis, para contribuir com uma resposta efetiva.  

   Tudo indica que o Direito Penal passa por uma verdadeira revolução 

nas últimas décadas, e que a própria estrutura do tipo penal passa por mudanças 

significativas tanto sob ótica objetiva, com as novas teorias normativas da 

imputação objetiva, quanto sob ótica subjetiva, com novas teorias do dolo. 

Alteram-se ainda as estruturas de autoria e participação, as estruturas 

organizadas e complexas demandam novas teorias para o concurso de agentes. 
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São novos parâmetros que vão sendo estabelecidos de acordo com as demandas 

da sociedade moderna, nesse contexto, está inserida a necessidade de se alargar 

as fronteiras do sujeito ativo no direito penal, para admitir a responsabilidade 

penal da pessoa jurídica. 

   Caso se consiga a adequada interação entre o Direito Penal e os 

mecanismos autorreguladores a consequência será a inauguração de uma nova 

fase de responsabilidade da pessoa jurídica, na qual a pessoa jurídica assume o 

ônus de agir positivamente dentro de limites normativos e éticos para a prevenção 

de ilícitos.  

   Nesse aspecto, é preciso estabelecer que a ideia da evolução da 

sociedade conduz à novos paradigmas, nos quais os fins éticos e morais devem 

orientar a sociedade de modo global, atuando em duas vias distintas: os fins 

públicos, assim considerados aqueles que devem direcionar o Estado, e também, 

em outra via, os fins sociais, para a vida privada em geral.  

   Existe, por certo, uma aproximação metodológica com a forma de 

desenvolvimento e de implementação do conceito de responsabilidade social da 

empresa. Contudo, o lastro para essa forma de controle social do Estado, que 

passa a contar com a colaboração das empresas por meio de instrumentos e 

mecanismos destinados a influir nos modelos de condutas adotados, será a 

previsão da responsabilidade penal da pessoa jurídica, quando a empresa falhar 

diante do objetivo que lhe fora franqueado por meio da autorregulação regulada.  

  Vive-se um período visivelmente de transformação das relações 

sociais, cujo marco inicial ocorre com a queda das barreiras de espaço/tempo 

proporcionada pelo desenvolvimento comunicacional tecnológico. Soma-se a 

tanto a nova configuração do Estado e o desenvolvimento das sociedades 

empresárias.  

   A noção de soberania adquire um novo perfil com a flexibilização de 

seus fundamentos diante da maior interação com outras nações. Surgem, nas 

últimas décadas, mercados comuns e comunidades integradas por países que 

cedem uma parcela de sua soberania em prol de certa união de forças para 

funcionar como incremento do poder estatal. 
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   No campo privado, a consolidação da economia capitalista tem sua 

face mais visível com as grandes corporações cujo crescimento financeiro 

extrapola seu domínio territorial, com impacto econômico superior a muitas 

nações. 

   A necessidade de sintonia com o fato social do qual emana o direito 

exige que o mesmo se reconfigure para que esteja apto a dar uma resposta 

efetiva e segura. O tempo presente descortina um mundo cujas fronteiras antes 

rigidamente fixadas, são agora maleáveis, porosas, e permitem uma simbiose 

entre os países soberanos.  

   Está em curso um período de profundas mudanças jurídicas 

marcado, sobretudo, por uma normativa externa e extraterritorial. Nesse cenário, 

os organismos internacionais, a exemplo da OIT (Organização Internacional do 

Trabalho), OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico), OMC (Organização Mundial do Comércio), passam a desempenhar 

um papel fundamental na reconfiguração da ordem jurídica interna de cada país. 

Ante esses fatores, parece possível apontar o surgimento de um Direito Penal 

mundial.  

   O tema objeto deste estudo tem a missão de equacionar a 

responsabilidade que será imputada à pessoa jurídica que comete ilícitos, com a 

possibilidade de haver a previsão de um mecanismo sancionatório autorregulado 

pela pessoa jurídica, com finalidade preventiva, e também com a função de 

atenuar eventual responsabilidade caso falhar na prevenção.  

   Para tanto, procurar-se-á harmonizar a regulação estatal com a 

possibilidade de se ampliar o espectro de liberdade da pessoa jurídica, por meio 

da sua autorregulação. Um dos aspectos mais instigantes desse tema, que será 

abordado oportunamente no presente estudo, é a diferença de significado dado a 

ele pela civil law e o que é encontrado na common law.  

   A compreensão da responsabilidade penal da pessoa jurídica 

assume sentido diverso de acordo com o sistema legal no qual está inserido. Para 

aqueles países cuja base sistemática é a common law, uma das principais 
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características da responsabilidade penal da pessoa jurídica é assentar-se sobre 

bases objetivas, a exemplo da responsabilidade civil.  

   Por evidente, essa característica acarreta grandes repercussões 

para os modelos de culpabilidade do sistema de civil law e, consequentemente, 

para as propostas de autorregulação. A partir dessa diferença de significado o 

conceito de autorregulação assume sentido diverso, de acordo com as 

peculiaridades de cada sistema.  

   Nesse passo, objeto de nosso estudo volta-se para a procura de 

integração entre a sanção e a prevenção, e é exatamente no sistema da common 

law que surge uma simbiose entre sanção e prevenção que, se não perfeita, dá 

mostras de efetividade maior do que a existente em outros ordenamentos.  

   Estabelecer qual é o sistema mais adequado, sob o prisma da 

efetividade e eficácia, é objetivo para qual a doutrina e os tribunais pátrios e 

estrangeiros não estão ainda aptos para uma resposta uníssona, desse modo, 

interessa pensar em meios e modos de criar um sistema que tenha aptidão 

suficiente para coibir a prática de crimes, e, ao mesmo tempo, dar um espaço 

adequado de liberdade para que a empresa se volte para os seus objetivos finais.  
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2 Sociedade, Estado e Direito: a dimensão da autorregulação 

 

2.1 Reconfiguração do conceito de soberania ante o binômio 

risco/segurança.  

   Atrelado que está ao desenvolvimento social, o Direito vê-se 

compelido a revalidar seus conceitos ante o fenômeno da globalização, nova 

ordenação mundial que combina, de maneira complexa, as dimensões 

econômicas, políticas, culturais, religiosas e jurídicas.  

  As estruturas dos modelos estatais até então conhecidos são 

abaladas na medida em que o conceito de soberania vê-se em segundo plano 

ante a ampliação do mercado e, comnsequentemente, aos influxos que a 

economia provoca na sociedade, sem observar o limite territorial de cada país, 

encarando o mundo de uma perspectiva global econômica. Ao lado desse fator 

figuram dois aspectos de expressão: o incremento tecnológico e o fenômeno 

comunicativo que alterou a barreira de espaço/tempo.  

   O fenômeno da globalização, dentre outras consequências, abre 

campo propício para o que, a partir de 1986 com a clássica obra do sociólogo 

alemão Ulrich Beck, vem a ser denominada de sociedade de risco.1 São três 

possíveis fatores apontados como mola propulsora da globalização: o campo 

econômico, financeiro e ambiental.  

                                                           
1
 Para o tema sociedade de risco, ver a obra de BECK, Ulrich, Risk Society: towards a new 

modernity, London: Sage, 2007; ver ainda: SILVEIRA, Renato de Mello Jorge, Direito penal 
econômico como direito penal de perigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006; Ver ainda SILVA 
SANCHEZ, que, com exemplar síntese aduz: “Desde a enorme difusão da obra de Ulrich Beck, é 
lugar comum caracterizar o modo social pós-industrial em que vivemos como “sociedade do risco” 
ou “sociedade de riscos” (Risikogesellschaft). Com efeito, a sociedade atual aparece 
caracterizada, basicamente, por um âmbito econômico rapidamente variante e pelo aparecimento 
de avanços tecnológicos sem paralelo em toda a história da humanidade. O extraordinário 
desenvolvimento da técnica teve, e continua tendo, obviamente, repercussões diretas em um 
incremento do bem-estar individual. Como também as têm a dinâmica dos fenômenos 
econômicos. Sem embargo, convém não ignorar suas consequências negativas. Dentre elas, a 
que interessa aqui ressaltar é a configuração do risco de procedência humana como fenômeno 
social estrutural. Isso, pelo fato de que boa parte das ameaças a que os cidadãos estão expostos 
provém precisamente de decisões que outros concidadãos adotam no manejo dos avanços 
técnicos: riscos mais ou menos diretos para os cidadãos (como consumidores, usuários, 
beneficiários de serviços públicos etc.) que derivam das aplicações técnicas dos avanços na 
indústria, na biologia, na genética, na energia nuclear, na informática, nas comunicações etc.” 
SILVA SANCHEZ, Jesús-María. A expansão do direito penal: aspectos da política criminal nas 
sociedades pós-industriais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 29 
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   Para Prittwitz, a noção do risco é a ligação entre globalização e meio 

ambiente.  Contudo, a realidade aponta que a sociedade não está em condições 

de preparar um futuro que alcance um determinado grau de evolução apto a 

manejar e controlar os perigos produzidos. As crises globais financeiras e 

ambientais, pelas quais a sociedade mundial passou nos últimos tempos não 

trouxeram mudanças significativas no mercado financeiro global e no mundo 

tecnológico e econômico, o que de certa forma, na visão pouco otimista do autor, 

demonstra a falta de controle dos perigos que se avizinham.2 

  Uma das características apontadas a essa nova configuração do 

risco, própria da sociedade moderna, está na sua imprevisibilidade e 

incalculabilidade. Ainda que derivados da criação humana, os cálculos quanto à 

segurança desses riscos passam a ser de difícil previsão,3 o mesmo ocorrendo 

em relação à determinação dos agressores, o que acarreta a diluição da 

responsabilidade.  

  A consequência da impossibilidade prévia de cálculo dos riscos é o 

rompimento da relação de continuidade entre passado e futuro. Com isso, 

abalam-se as tradicionais noções de tempo e espaço (em função dos efeitos 

indivisíveis e que se perpetuam no tempo), assim como a individualização da 

autoria e a identificação da vítima (pois as consequências das ações envolvem a 

todos, inclusive o próprio autor).4 

  Verifica-se, portanto, que a sensação de incerteza acarreta o 

aumento da demanda social por segurança, que, além da proteção objetiva diante 

                                                           
2
 Cf.PRITTWITZ, Cornelius. A função do direito penal na sociedade globalizada do risco – defesa 

de um papel necessariamente modesto, Desenvolvimentos atuais das ciências criminais na 
Alemanha, AMBOS, Kai; BÖHM, Maria Laura. Brasília: Gazeta Jurídica, 2013, p. 55. 
3
 Sem contar a própria impossibilidade pelo déficit tecnológico tão bem apontado por BECK: “My 

thesis is that the origin of the critique of science and technology lies not in the "irrationality" of the 
critics, but in the failure of technoscientific rationality in the face of growing risks and threats from 
civilization. This failure is not mere past, but acute present and threatening future. In fact it is only 
gradually becoming visible to its full extent. Nor is it the failure of individual scientists or disciplines; 
instead it is systematically grounded in the institutional and methodological approach of the 
sciences to risks. As they are constituted - with their overspecialized division of labor, their 
concentration on methodology and theory, their externally determined abstinence from practice - 
the sciences are intirely incapable of reacting adequately to civilizational risks, since they are 
prominently involved in the origin and growth of those very risks.” Risk Society: towards a new 
modernity, London, Sage publications. 2007. 
4
 São ideias de SIMÕES, Pedro Coelho. A supra-individualidade como factor de superação da 

razão moderna. Temas de direto penal econômico, COSTA, José de Faria (coord.). Coimbra: 
Coimbra ed., 2005, p.297. 
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dos novos riscos, reclama a sensação de confiança nessa proteção. Alcançar a 

segurança passa a constituir um dos principais objetivos da ordem social. Nesse 

sentido, o binômio risco-segurança passa a ser reivindicado pelos indivíduos em 

face do Estado. Tem-se dessa forma o estabelecimento da necessidade de 

controle do risco. 5 

  Diante de tais considerações, conclui-se que, de um lado, tem-se a 

insegurança objetiva, derivada dos novos riscos criados pela sociedade moderna, 

de outro, a sensação de insegurança produzida na sociedade, ou seja, 

insegurança subjetiva, de tal modo que, combinadas, são responsáveis pela 

sensação geral de insegurança que impulsiona a sociedade a exigir do Estado 

uma resposta efetiva. Desse modo, o Estado vê-se compelido a dar uma resposta 

penal mediante a criminalização de comportamentos que se desenvolvem nas 

novas esferas de risco. 6 

   Nesse panorama, a interação entre sociedade de risco e 

globalização acarreta, entre outras consequências, a proliferação da criminalidade 

em nível global, rompendo barreiras estatais anteriormente definidas. O crime do 

mundo global é por excelência o crime econômico7. Para a tutela do Direito Penal 

                                                           
5
 Cf. MACHADO, Marta Rodriguez de Assis. Sociedade do risco e direito penal: uma avaliação de 

novas tendências político-criminais. São Paulo: Ibccrim,  2005.p. 85 
6
Cf. MARTIN, Luis Gracia. Prolegômenos para a luta pela modernização e expansão do direito 

penal e para a crítica do discurso de resistência. Trad. De Érica Mendes de Carvalho, Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris Editora, 2005.p.49. 
7
 Cf. SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito penal econômico como direito penal do perigo, p. 

56. Com uma visão crítica acerca das conseqüências que o fenômeno da globalização acarreta 
para a economia, TERRADILLOS BASOCO entende que: “globalización es, al menos, proceso de 
expansión económica transnacional. Lo que comporta que la evolución de ese proceso dependerá 
cada vez más de los mercados internacionales y menos de las políticas económicas estatales. 
Pero transnacionalidad es, también, ausencia de un agente político y, sobre todo, jurídico, al que 
atribuir el control. Las grandes decisiones económicas están en manos de poderes económicos 
transversales, representados por organismos internacionales, - Banco Mundial, Fondo Monetario 
Internacional, Organización Mundial del Comercio, G-8, etc., o, incluso por grandes corporaciones 
multinacionales, que, de hecho, imponen su decisiones económicas a los Estados. La falta de un 
centro de imputácion de poder representa, en el plano jurídico, el primer problema que la 
globalización plantea al Derecho Penal, porque es una manifestación palmaria de desregulación. 
Por outra parte, la preeminencia del mercado se proyecta sobre el plano normativo. El mercado se 
rige por la lex mercatoria. Flexible a la hora de disciplinar el comportamiento de los agentes 
económicos, a los que sólo somete al requisito de la rentabilidad. Estos definen sus reglas 
autónomamente, al margen de cualquier instancia superior; y en el âmbito residual que queda para 
la ley, el Estado ha perdido el monopolio de su aplicación: esta potestad, caracterísitca de la 
codificación revolucionaria, cede ante la desformalización de la Justicia, cuya aplicación se confia 
a mecanismos extraestatales o extrajudiciales de resolución de conflitos.” TERRADILLOS 
BASOCO, Juan. Cuestiones actuales de derecho penal econômico y la empresa. Lima: Ara 
editores, 2010, p. 49.    
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econômico é necessária a queda das fronteiras e a construção de acordos 

internacionais, o que vai de encontro ao conceito tradicional de soberania. 

   Contudo, é preciso que se ressalte que o conceito de soberania 

passou a ser revisto em momento anterior ao relacionado com a criminalidade 

global.  

    A reconfiguração acima aludida do conceito de soberania tem seu 

marco inicial no Pós-Grandes Guerras, culminando com a Carta da Organização 

das Nações Unidas de 1945 e com a Declaração Universal dos Direitos do 

Homem de 1948.8 Esses dois documentos são responsáveis por transformar a 

ordem jurídica mundial. A soberania externa do Estado deixa de ser uma 

liberdade absoluta e se vê juridicamente subordinada a duas normas 

fundamentais: o imperativo da paz e a tutela dos direitos humanos. Esse é o 

marco do momento no qual o conceito de soberania externa começa a ser 

logicamente inconsistente e se pode denominar, na esteia do exemplo de Kelsen, 

em direito internacional e de diferentes direitos estatais como um ordenamento 

único. 9 

   A Carta da ONU marca o nascimento de um novo direito 

internacional e o fim do paradigma do modelo de Westfalia10, representa um 

autêntico pacto social internacional por meio do qual o direito internacional se 

transforma estruturalmente para converter-se em um autêntico ordenamento 

jurídico supraestatal. Ademais, é o marco do início de um processo – ainda não 

consolidado – de se considerar a comunidade internacional como um todo, não 

                                                           
8
 Sobre o movimento de formação histórica dos direitos humanos, ver: LEWANDOWSKI, Enrique 

Ricardo. Proteção dos direitos humanos na ordem interna e internacional, Rio de Janeiro: Forense, 
1984; BARROS, Sérgio Rezende de. Direitos humanos: paradoxo da civilização, Belo Horizonte: 
Del Rey, 2003; COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos, São 
Paulo: Saraiva, 2004; PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional, 
São Paulo: Max Limonad, 1996. 
9
 Cf.FERRAJOLI, Luigi. Derecho y garantias, Madrid, Trotta, 2006, p. 144. 

10
 Sobre o Tratado de Westfália, Dalmo Dallari ensina que ele marca o processo de concretização 

de um poder soberano, reconhecido como o mais alto de todos os poderes dentro de uma precisa 
delimitação territorial. “Os tratados de paz de Westfália tiveram o caráter de documentação da 
existência de um novo tipo de Estado, com a característica básica de unidade territorial dotada de 
um poder soberano. Era já o Estado Moderno, cujas marcas fundamentais, desenvolvidas 
espontaneamente, foram-se tornando mais nítidas com o passar do tempo e à medida que, 
claramente apontadas pelos teóricos, tiveram sua definição e preservação convertidas em 
objetivos do próprio Estado.” DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado, 
Saraiva, São Paulo, 1991, p. 60. 
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apenas identificada com a comunidade de nações cristãs ou civilizada, como 

Europa e América. 11 

   Este é o ponto onde, para Ferrajoli, ocorre a queda dos 

pressupostos e das características da soberania, tanto no âmbito interno quanto 

externo. A soberania interna já havia se dissolvido com o desenvolvimento do 

estado constitucional de direito. Contudo, em sua dimensão externa, cede passo 

frente a um sistema de normas internacionais caracterizadas como jus cogens, ou 

seja, como direito imediatamente vinculante para os Estados membros. 12 

 

2.2 Reflexões sobre a economia, a socialização e o direito reflexivo. 

 

   A forma segundo a qual ocorre a regulação estatal da economia vai 

influenciar fortemente o direito penal econômico, ou, melhor contextualizado, o 

modo pelo qual se dará a tutela da ordem econômica no contexto global.13 

                                                           
11

 Cf. FERRAJOLI, Luigi, op. cit. p. 145. 
12

 Idem. 
13

 Com uma visão bastante crítica sobre os influxos da globalização na sociedade, Estado e 
economia José Eduardo Faria ensina que: “A globalização econômica – e este é apenas um juízo 
de fato, não de valor – está substituindo a política pelo mercado, como instância privilegiada de 
regulação social. Por tornar os capitais financeiros muitas vezes imunes a fiscalizações 
governamentais, fragmentar as atividades produtivas em distintas nações, regiões e continentes e 
reduzir as sociedades a meros conjuntos de grupos e mercados unidos em rede, tal fenômeno 
vem esvaziando parte dos instrumentos de controle dos atores nacionais. À medida que o 
processo decisório foi sendo transnacionalizado, as decisões políticas tornaram-se 
crescentemente condicionadas por equilíbrios macroeconômicos que passaram a representar um 
efetivo princípio normativo responsável pelo estabelecimento de determinados limites às 
intervenções reguladoras e disciplinadoras dos governos. (...) Acima de tudo, ao gerar novas 
formas de poder, autônomas, desterritorializadas, a transnacionalização dos mercados debilitou o 
caráter essencial da soberania, fundado na presunção superiorem non recognoscens, e pôs em 
xeque tanto a centralidade quanto a exclusividade das estruturas jurídico-políticas do Estado-
nação. Não é difícil verificar como o fato vem ocorrendo. Diante do policentrismo que hoje 
caracteriza a economia globalizada, o direito positivo e suas instituições perdem uma parte 
significativa de sua jurisdição. Como foram concebidos para atuar dentro de limites territoriais 
precisos, com base nos instrumentos de violência monopolizados pelo Estado, seu alcance ou seu 
universo tende a diminuir na mesma proporção em que as barreiras geográficas vão sendo 
superadas pela expansão da microeletrônica, da informática, das telecomunicações e dos 
transportes. E quanto maior é a velocidade desse processo, mais os tribunais passam a ser 
atravessados pelas justiças emergentes, quer nos espaços infra-estatais (os locais, por exemplo) 
quer nos espaços supra-estatais. Os espaços infra-estatais estão sendo polarizados por 
formas inoficiais ou não-oficiais de resolução dos conflitos – como usos, costumes, diferentes 
estratégias de mediação, negociação e conciliação, autocomposição de interesses e auto-
resolução de divergências, arbitragens privadas ou mesmo a imposição da lei do mais forte nos 
guetos inexpugnáveis controlados pelo crime organizado e pelo narcotráfico (constituindo assim 
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   Por este motivo, é relevante avaliar, ainda que superficialmente, 

para não desviar o foco para a questão principal da responsabilidade penal da 

pessoa jurídica e de seus mecanismos sancionadores, o contexto atual em que as 

relações entre economia e direito se encontram e os reflexos que esse fenômeno 

acarretará para o objeto de trabalho. 

   Ultrapassado o período de liberalismo econômico, próprio da fase 

que sucedeu o fenômeno da Revolução Industrial, adentrou-se um período cuja 

consolidação ocorreu no Pós-Guerra, marcado pela forte intervenção estatal na 

economia.14  

   Esse período de forte intervenção econômica, apesar de passar por 

diversas fases, foi redesenhado pelo neoliberalismo das décadas de 70 e 80, em 

função da crise econômica e política que ocorreu nos Estados Unidos da América, 

aliada à retração econômica mundial desencadeada pela Guerra do Vietnã, pelos 

choques petrolíferos e pelo escândalo político gerado pelo episódio conhecido 

como Watergate.15  

   A partir desse momento, verifica-se um movimento de superação do 

conhecido Welfare State, o Estado de Bem Estar Social dá lugar a uma política de 

mínima intervenção, cujos reflexos, na seara econômica, recaem sobre a 

                                                                                                                                                                                
uma espécie de direito marginal). Já os espaços supra-estatais têm sido polarizados pelos mais 
diversos organismos multilaterais (Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, Organização 
Mundial do Comércio, Banco de Compensações Internacionais, Organização Mundial da 
Propriedade Intelectual, etc.), por conglomerados empresariais, instituições financeiras, entidades 
não-governamentais e movimentos representativos de uma sociedade civil supranacional. Além 
disso, a ordem jurídica do Estado-nação atualmente enfrenta outra enorme limitação estrutural. 
Suas normas padronizadoras, editadas com base nos conhecidos princípios da impessoalidade, 
da generalidade e da abstração, tradicionalmente organizadas sob a forma de um sistema lógico-
formal fechado e hierarquizado, são singelas demais para disciplinar ações crescentemente 
complexas. Elas não conseguem dar conta, de maneira lógica, da pluralidade de situações sociais, 
econômicas, políticas e culturais cada vez mais diferenciadas. Revelam-se igualmente incapazes 
de regular e disciplinar, guardando coerência sistêmica, fatos multifacetados e heterogêneos. 
Organizadas sob a forma de um código rigidamente binário (permitido/proibido, legal/ilegal e 
constitucional/inconstitucional), tais normas padronizadoras revelam-se ineficazes na 
regulamentação e tratamento de casos muito específicos e singulares (Willke, 1986; 
Teubner, 1996).” FARIA, José Eduardo, Direitos humanos e globalização: notas para uma 
discussão. In Estudos avançados 11 (30) 1997, pp. 43-44.  
14

 “O início desta terceira fase de regulamentação da economia, qual seja, de intervencionismo 
econômico, relativamente ao qual se exaspera da utilização do Direito Penal para tanto, dá-se com 
a 1ª Grande Guerra. Os conflitos sociais a ela relacionados, a necessidade de direção e 
mobilização econômica para os esforços de guerra, em razão fundamentalmente da escassez de 
produtos e premência de controles de preços, forjaram uma radicalização do controle estatal da 
vida econômica no sentido de direção, conformação e defesa.” SOUZA, Luciano Anderson de. 
Direito penal econômico: fundamentos, limites e alternativas, São Paulo: Quartier Latin, 2012, p.27 
15

 Cf. SOUZA, Luciano Anderson de, op. cit. p. 28. 
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permissão de que o mercado passe a funcionar mais livremente. Contudo, em 

relação ao Direito Penal, não se verificou um afrouxamento da tutela penal sobre 

a área econômica. Curiosamente, a nova postura estatal de mero agente 

regulador da economia, vai, no campo penal, ser responsável pela edição da 

Sarbanes-Oxley Act, pelos Estados Unidos da América, recrudescendo o 

tratamento penal sobre o mercado.16 

   De acordo com o pensamento de Reich, essa última fase seria 

marcada como uma forma de capitalismo mais ‘maduro’, dirigido a conciliar os 

interesses privados com o interesse público, consagrando metas que 

assegurassem não apenas a estabilidade econômica, mas também, interesses 

sociais como a proteção do trabalhador, do meio ambiente e do consumidor.17 

   Contudo, esse panorama de socialização da economia é tema 

ultrapassado, uma nova forma de estruturação econômica foi gerada no bojo do 

fenômeno da globalização e das consequências sociais e políticas daí advindas. 

O cerne da questão é decidir qual o ponto de partida mais adequado para 

conciliar os interesses entre Estado, sociedade e economia, e, sob ótica mais 

pragmática, estabelecer qual a base principiológica que dará subsídio e diretriz 

para o controle do mercado.  

                                                           
16

 Idem, pp. 31-32. Os grandes escândalos econômicos que marcaram o começo do século nos 
Estados Unidos da América, deram ensejo à citada lei que recrudesceu o tratamento penal em 
âmbito empresarial. O tema será abordado posteriormente no decorrer do trabalho e mais 
detidamente no capítulo 5.3.1 infra. 
17

 Cf. REICH, Norbert. Formas de socializacion de la economia: reflexiones sobre el post-
modernismo en la teoria jurídica. ATIENZA, Javier Corcuera, HERRERA, Miguel Angel Garcia. 
(coords.) Derecho y economia en el estado social. Madrid: Tecnos, 1988, p. 96. “Nesse contexto, 
para a Constituição brasileira de 1988, a ordem econômica no ordenamento jurídico brasileiro é 
basicamente capitalista, seus alicerces estão na propriedade privada dos meios de produção e na 
iniciativa privada. A base da ordem econômica é a economia de mercado. O Estado intervém por 
meio de condicionamentos impostos à atividade econômica que procuram, como forma de 
equilíbrio, realizar a justiça social. Em nome da justiça social, estabelece como princípios a defesa 
do consumidor, a defesa do meio ambiente, a redução das desigualdades regionais e pessoais e a 
busca do pleno emprego. Os mecanismos de intervenção agem, basicamente, nas seguintes 
vertentes: quando regula a liberdade de indústria e de comércio, as relações de emprego e fixação 
de determinados preços; impõe a necessidade de autorização ou de permissão para determinado 
tipo de atividade econômica; intervêm diretamente na produção e comercialização de certos bens 
e assegura a livre concorrência mas reprime o abuso de poder econômico, que vise à dominação 
de mercado, a eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário de lucros. No que se refere à 
tutela penal da ordem econômica, a ordem jurídica brasileira nas últimas décadas, conforme 
leciona Luciano Anderson de Souza, está em sintonia com “um movimento global de expansão do 
Direito Penal típico da sociedade de risco, o qual abarca a tutela jurídico-penal de interesses 
econômicos” SOUZA, Luciano Anderson de. Direito penal econômico: fundamentos, limites e 
alternativas, p. 42. 
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   Nosso ponto de partida tem como pressuposto que a economia, 

como fenômeno social, tem uma relação de interdependência com o direito. 

Parece ser incompatível com a sociedade moderna um mercado livre de normas, 

que siga os influxos da oferta e da procura. Aliás, se contextualizado sob ótica 

democrática, os fins do direito econômico dependem de leis que intervenham no 

mercado, impondo limites e condições para a proteção de consumidores e 

trabalhadores.  

    Para Norbert Reich, o fracasso das formas socializadas da economia 

vieram atreladas ao prejuízo ao dinheiro público e à assunção de riscos pelos 

contribuintes. Nesse panorama, há que se pensar em novas formas de suplantar 

as falhas geradas pelo Estado do Welfare, e também em um novo mecanismo de 

intervenção, que seja mais adequado para fazer frente aos avanços gerados pela 

sociedade moderna. Um dos principais problemas enfrentados pelo Estado em 

face da sociedade atual é a perda da capacidade de gerir as relações sociais 

cada vez mais complexas, o que leva a se falar em fracasso do Direito e, 

consequentemente, na redefinição do papel do Direito na regulação das relações 

sociais. Nesse contexto, Teubner desenvolve o conceito de direito reflexivo, que 

conforme ele mesmo explica: “reflete menos uma teoria de direito que uma 

estratégia de pensamento jurídico ‘pós-moderno’ que está interessado na 

‘regulação legal da autonomia” 18 

   Deriva esse pensamento de uma análise sociológica funcional da 

sociedade e gira em torno dos limites internos do Direito como sistema, que estão 

abalados ante as demandas exageradas de intervenção. O direito reflexivo se 

dirige, nas palavras de Reich, “para uma retirada do Estado da regulação, ou para 

procurar novas medidas que levem mais em conta os interesses pessoais dos 

afetados”19   

   Para Vittorio Olgiati é preciso uma reconstrução crítica do conceito 

de pluralismo jurídico, baseado fundamentalmente na prática, para ajustar as 

                                                           
18

 Cf.REICH, Norbert. Formas de socializacion de la economia: reflexiones sobre el post-
modernismo en la teoria jurídica, tradução livre da autora, p. 96. Deve-se a Teubner, como aponta 
Pardo, a introdução e o conceito da expressão direito reflexivo. Ver PARDO, José Esteve. 
Autorregulación: génesis y efectos. Navarra: Editorial Arazandi. 2002, p. 25. 
19

 Cf.REICH, Norbert, op. cit., pp. 96-97. “(…)para una retirada del Estado de la regulación, o 
busca nuevas medidas que tengan más en cuenta los intereses personales de los afectados.“ 
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relações entre direito e sociedade no contexto atual porque, de fato, dada as 

presentes demandas, o direito positivo estatal já não permanece mais como 

sistema jurídico central em comparação com o domínio jurídico das grandes 

companhias transnacionais, o que leva ao desmantelamento do conceito de 

Estado-Nação.20 Sobre as origens desse processo afirma sucintamente que:  

O pensamento jurídico atual, entretanto, ainda considera o direito 
positivo estatal como o problema central; e grandes esforços têm 
sido canalizados à solução do problema de sua “distância 
relacional” da sociedade.O problema foi claramente percebido, no 
início do século, por juristas como Santi Romano: na sua visão, o 
impacto sócio-jurídico crescente dos campos sociais semi-
autônomos na sociedade moderna constitui causa e efeito da 
propalada “crise do Estado” e uma compreensão socialmente 
adequada de ambos os fenômenos requer o abandono de uma 
perspectiva monista centrada no Estado. Mais recentemente, 
Teubner sugeriu que, a fim de lidar com os dilemas regulatórios do 
Estado Social – às voltas com estas ordens sócio-jurídicas -, impõe-
se uma reavaliação do direito positivo, e que uma política jurídica 
socialmente adequada deveria procurar concebê-lo enquanto um 
sistema auto-referencial. No momento, o debate científico tem sido 
dominado pelas críticas à abordagem monista estrita, centrada no 
Estado, e por uma avaliação do pluralismo jurídico. O teritório 
“velado” do direito – soft law”, “quase-legislação”, “ordenamento 
privado”, etc. – tem progressivamente emergido.21 

   O desenvolvimento de um direito reflexivo faz parte de um contexto 

vocacionado para uma nova forma de regulação social, no qual, Estado e Direito, 

passem a orientar, -não mais dirigir- a sociedade. Essa mutação no papel diretivo 

do Estado e do Direito, tem como expoentes acadêmicos além de Teubner, Wilke, 

ambos baseando-se na teoria dos sistemas de Luhmann.22 

    São bem colocadas as palavras de José Esteve Pardo, no que se 

refere à interação existente entre a teoria dos sistemas e a autorregulação:  

No âmbito da teoria dos sistemas que nos oferece a sociologia 
política, e que, por entendê-la de alguma forma esclarecedora, a 
ela foi feita referência no comeco desse estudo, também poderia 
encontrar a delimitação dos efeitos da autorregulação que aqui se 
estabelece. Nesses sistemas que tendem a configurar-se como 

                                                           
20

  Cf. OLGIATI, Vittorio, Direito positivo e ordens sócio-jurídicas: um “engate operacional” para 
uma sociologia do direito europeia. In Direito e globalização econômica: implicações e 
perspectivas. FARIA, José Eduardo. (org.), São Paulo: Malheiros, 1998, pp. 103-104. 
21

 Cf. OLGIATI, Vittorio, op. cit., pp.81-82. 
22

 Cf. ROTH, André Noël. O direito e crise: fim do estado moderno? In Direito e globalização 
econômica: implicações e perspectivas. FARIA, José Eduardo. (org.). São Paulo: Malheiros, 1998. 
Sobre o tema ver ainda REICH, Norbert. Formas de socializacion de la economia: reflexiones 
sobre el post-modernismo en la teoria jurídica. 
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autorreferenciais, a autorregulação que nela se desenvolve procura 
encontrar suas referências. Não interessa nesse caso a 
autorregulação que esgota seus efeitos no mesmo sistema em que 
se desenvolve, mas que acaba por extrapolar suas fronteiras, 
lançando seus efeitos em outro sistema, não em qualquer sistema, 
mas no sistema jurídico, o sistema de direito que, como consta, é 
considerado por essa teoria como um sistema a mais e não como 
um suprassistema incapaz de dominar-se em sua totalidade e 
intervir em outros sistemas, vai se dobrando em sua própria 
complexidade e em sua propria auto-organização.23 

   A importância do pensamento de Teubner para o tema da 

autorregulação e da responsablidade penal da pessoa jurídica pode ser vista em 

duas linhas diferentes. Em um primeiro momento, dá substrato para que se 

conceba a existência de uma forma diferente de regulação, um pouco mais 

flexível, que permita se pensar em mecanismos que conciliem a regulação estatal 

com a autorregulação privada, vê assim, autonomia suficiente nas relações 

privadas que possibilitam pensar em formas válidas de autorregulação, 

observados os parâmetros regulatórios do Estado. 

   Em um segundo momento, dá estrutura para uma teoria baseada em 

sistemas autopoiéticos que vão servir de amparo para a construção de um 

conceito construtivista de culpabilidade da pessoa jurídica, e, consequentemente, 

a um modelo de autorresponsabilidade penal da pessoa jurídica, ou seja, baseado 

em uma culpabilidade própria da pessoa jurídica, distinta das pessoas que a 

dirigem ou representam.24 

   Para Calatayud, as novas teorias da regulação foram baseadas em 

diferentes princípios para encontrar um substrato legitimante para enfrentar: “uma 
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 “En el marco de la teoría de los sistemas que nos ofrece la sociologia política, y a la que, por 
entenderla de alguna utilidad clarificadora, se ha hecho referencia al inicio de este estúdio, 
también encontraria su acomodo la delimitación de efectos de la autorregulación que aquí se 
establece. En esos sistemas que tienden a configurarse como autorreferenciales, la 
autorregulación que en ellos se desarrolla es la que les procura esas referencias. No interessa 
aqui entonces la autorregulación que agota sus efectos en el mismo sistema en que se genera, 
sino la que lo rebasa para desplegar sus efectos en otro sistema, y no en cualquiera de ellos, sino 
en el sistema jurídico, el sistema del Derecho, que, como ya nos consta, es considerado por esa 
teoría como un sistema más y no ya como un suprasistema incapaz de dominar en su totalidad e 
intervenir capilarmente en los otros sistemas, que se han ido replegando en su propia complejidad 
y su propia autoorganización” PARDO, José Esteve. Autorregulación: génesis y efectos, p. 128. 
24

 Ver infra cap. 3.  Cf. GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos, Fundamentos modernos de la responsabilidad 
penal de las personas jurídicas (bases teóricas, regulación internacional y nueva legislación 
española). Buenos Aires: Julio Cesar Faira editor, 2010, pp.95-100. Ver ainda DARNACULLETA Y 

GARDELLA, Maria Mercè. La autorregulación regulada en la doctrina anglosajona y continental-

europea. In: JIMÉNEZ, Luis Arroyo, NIETO MARTÍN, Adán. Autorregulación y sanciones. Navarra: 
Arazandi, 2015. 
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mudança de paradigma político no qual a soberania popular e a relação de 

representação em seus conceitos tradicionais não são necessariamente a base 

da legitimidade democrática”25 

    Cumpre consignar que o direito reflexivo, compreendido como nova 

forma de regulação social, mais aberta e mais flexível, permite se pensar em uma 

nova forma de regime político, chamada de democracia organizacional. Esse 

conceito de democracia é um campo apropriado para o desenvolvimento de 

correntes de pensamentos que partem do pressuposto de que organizações 

complexas assumem o papel colaborador com o Estado, tendo predisposição 

para figurar como agente condutor de uma nova postura empresarial, adotando, 

entre outras diretrizes, comportamentos responsáveis de forma voluntária.26 

 

2.3 Soberania, Estado transnacional ou supranacional e Direito Penal 

mundial. 

 

   O redimensionamento da noção de soberania teve seu início 

vinculado ao conceito de direitos humanos devido ao mote propiciado pela Guerra 
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 “un cambio de paradigma político en el que la soberanía popular y la relación de representación 
en sus acepciones tradicionales no son necesariamente la base de la legitimidad democrática”. 
CALATAYUD, Manoel Maroto Liberalismo vs. Neocorporativismo: los discursos de la 
autorregulación como discursos legitimante. In JÍMENEZ, Luis Arroyo, NIETO MARTÍN, Adán 
Autorregulación y Sanciones, Valladolid: Lex Nova, 2008, p. 75 (nota 74).  
26

  O professor da Universidade de São Paulo José Eduardo Faria tece considerações sobre o 
pensamento de Calatayud, aduzindo que: “John Braithwaite no es el único que ha realizado un 
esfuerzo teórico de pretensiones generalistas. La teoría del derecho reflexivo, basada en la teoría 
de sistemas de Luhmann y desarrollada por autores como Teubner, Julia Black o Gómez Jara en 
el campo jurídico-penal, constituye también una compleja arquitectura conceptual que alcanza 
resultados similares, y parece gozar de una mayor popularidad en Europa. tal y como afirma Faria, 
los teóricos del «derecho reflexivo» responden a este tipo de interrogantes recordando que la 
desterritorialización de la producción industrial, la formación de cadenas productivas controladas a 
escala mundial por instituciones financieras internacionales y por conglomerados empresariales o 
compañías globales, la proliferación de subsistemas económicos autorregulados y la pérdida tanto 
de exclusividad como de centralidad del estado-nación acabarán por generar un nuevo tipo de 
democracia: la «organizacional». Para ello confían en la capacidad de las «organizaciones 
complejas» para tomar conciencia de las «situaciones límite», aquellas más allá de las cuales los 
agentes económicos y los grupos sociales saldrían perdiendo en el caso de iniciasen una 
competición predatoria o adoptasen un comportamiento «disfuncional» e «irresponsable». Al 
entender de los teóricos del «derecho reflexivo» la nueva forma de régimen político –la 
«democracia organizacional»– puede asegurar las condiciones de efectividad de las instituciones 
jurídicas forjadas por el fenómeno de la globalización.” FARIA, José Eduardo. El derecho en la 
economía globalizada. Madrid: Trotta, 2001, p. 180. 



29 
 

Mundial de 1945. Contudo, o panorama atual é diverso daquele enfrentado na 

metade do século passado. De um lado há a potência destrutiva das armas 

nucleares, as agressões cada vez mais severas ao meio ambiente, a 

desigualdade social e a miséria, a explosão de conflitos étnicos e entre 

nacionalidades diversas dentro de um mesmo território que conduzem a um 

desequilíbrio internacional.27 De outra parte, a queda da divisão em blocos e a 

crescente interdependência econômica, política, ecológica e cultural, somada à 

rapidez das comunicações são fatores que permitem afirmar que o mundo está se 

convertendo em uma verdadeira aldeia global.   

   A soma de todos esses fatores permite considerar a ideia de uma 

integração mundial jurídica. O grande óbice à ideia de uma integração mundial 

sempre esteve centrado na necessidade de preservação das fronteiras dos 

inimigos externos. O direito internacional por sua vez, baseia-se em uma 

necessária interdependência entre países e foi concebido em alicerces que não 

toleram mais as assimetrias entre os países da comunidade internacional.28 

   Diante desse panorama, tomada a ordem econômica como objeto 

central do problema, há uma conjuntura propícia para a existência de um Direito 

Penal mundial, o que necessariamente abala as estruturas do Direito Penal 

clássico e, mais do que isso, serve de um elemento a mais para fortalecer a ideia 

de uma comunidade mundial.29 Como o foco é a economia, sendo essa a 
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 Nesse contexto há uma onda migratória para a Comunidade Europeia em curso, levantando 
questões de ordem social e politica.  
28

 Ferrajoli em acurada síntese ensina que: “Hoy, con el fin del enfrentamiento entre bloques, esta 
necesidad ha desaparecido y la intensificación de la interdependencia y, junto con ello, de las 
promesas no mantenidas del derecho internacional, todas inscritas en aquel pacto constituyente 
que es la Carta de la ONU – la paz, la igualdad, el desarrollo, los derechos universales de los 
hombres y de los pueblos – están produciendo una crisis de legitimación del sistema de 
soberanías desiguales y de relaciones cada vez más asimétricas entre países ricos y países 
pobres en que ha caído la comunidad internacional: un sistema que no podrá ser tolerado, a largo 
plazo, por los proprios ordenamientos políticos de los países avanzados, que fundan su identidad 
y su legitimidad democrática precisamente en aquellas promesas y en su universalidad. Esta crisis 
de legitimación afecta hoy a los fundamentos de lo que en la historia moderna ha sido el núcleo de 
la política y, a la vez, el principal obstáculo para la hipótesis esbozada primero por Francisco de 
Vitoria, luego por Immanuel Kant y finalmente por Hans Kelsen, de una comunidad mundial 
sometida al derecho: la figura misma del Estado soberano, o sea, legibus solutus, que después de 
haber informado durante toda la edad moderna las relaciones entre las naciones europeas, ha 
sido exportada en el presente siglo al mundo entero en su obra de <<civilización>>.“  FERRAJOLI, 
Luigi, op. cit. p. 149. 
29

 “Qualquer que seja a posição frente ao novo Direito Penal, que está a abarcar o Direito Penal 
Econômico, parece certo que ele não pode ser interpretado de igual forma que ocorria com o 
Direito Penal clássico. Sua nova vertente, enveredando nitidamente à seara do perigo, impõe uma 
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verdadeira força motriz do mundo atual, cabe fazer referência ao fenômeno da lex 

mercatoria, pois parece haver um renascimento dessa lei. Inclusive, sua origem, 

em plena Idade Média, aponta para a existência de uma autorregulação 

naturalmente instituída com as corporações de ofício, as guildas, cuja finalidade 

principal era assistir seus membros, estabelecer regras e sanções para o 

descumprimento, além de exercer jurisdição sob seus integrantes. Atualmente, lex 

mercatoria é a denominação de um conjunto de princípios, instituições e regras 

com origem diversa e que são voltadas para o relacionamento dos operadores do 

comércio internacional. 30 

    Os fatores que conduzem a uma necessidade de integração são 

potencializados pela crise de legitimidade do sistema de soberanias que, ainda, 

comprometem a estabilidade do estado nacional soberano. Nesse contexto, a 

transferência de funções para instâncias supraestatais surge como um fenômeno 

que incrementa a transnacionalidade não apenas em âmbito social como no 

âmbito regulatório.  

  A ordem jurídica transnacional tem como algumas de suas 

características: a) separação por áreas, notadamente com cunho protetivo, a 

exemplo dos tratados de direitos humanos em geral, além de tratados de 

comércio internacional; b) plurijuridicidade, com o surgimento de conjuntos 

normativos com alto grau de heterogeneidade,31 c) soft law, referindo-se à 

                                                                                                                                                                                
nova visão deste, em particular quanto à sua questão de perigo abstrato. A própria noção de 
desvalor do injusto, no caso de perigo, deve ser retomada. Enfim, parece imprescindível que, com 
os novos instrumentos postos pela doutrina, se configurem novos contornos ao perigo no Direito 
Penal.”  SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito penal econômico como direito penal do perigo, 
p. 63. 
30

 Cf. BAPTISTA, Luiz Olavo. Contratos internacionais. São Paulo: Lex, 2011, pp. 62-63. 
31

 A precisa lição de Renato de Mello Jorge Silveira aponta para as consequências desse 
pluralismo normativo no especifico âmbito do direito penal: “Tal pluralismo não se mostra formado 
unicamente por variações entre ordenamentos infra estatais e supra estatais, mas também 
engloba a influência de novos agentes, que se mostram como organizações internacionais, 
lobbies, organizações não governamentais e, destacadamente, a influência de direitos nacionais 
de estados mais poderosos (como os Estados Unidos da América do Norte) frente aos Direitos 
Penais de outros países.

 
Isso fica absolutamente claro, por exemplo, quando se observa a pressão 

realizada por aquele país no que diz respeito à modelos de legislação anticorrupção, utilizando-se 
como exemplo de fundo a própria lei estadunidense de 1977, conhecida como Foreign Corrupt 
Prectices Act. Ora, premissas ingerenciais da OCDE em ordenamentos nacionais mostram-se sim, 
como fenômeno de interlegalidade, cuja percepção de fonte normativa é nitidamente diversa.” 
SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Compliance, direito penal, corrupção. São Paulo: Saraiva, 
2015, p. 51. Parece que o autor comunga da opinião de Mireille Delmas-Marty ao demonstrar certa 
reserva com a predominância da lei do mais forte, imposta pelas leis americanas, a exemplo da 
Sarbaney-Oxley, de 2002. Também Chevallier critica a assimetria existente no sistema 



31 
 

validade material e ao grau de efetividade de um direito não obrigatório ou não 

sancionado, uma recomendação geral. Essa ordem de fatores é marcada por uma 

imprecisão que pode romper os paradigmas do sistema jurídico como o 

conhecemos e que pode ser capaz de levar a um novo direito cuja dimensão e 

limites são certamente imprevistos. A proposta – ousada – de  Mireille Delmas-

Marty centra-se na lógica imprecisa, o direito impreciso – fuzzy law – para as 

aberturas normativas variáveis, para as situações porosas pelo grau de abstração 

ou de pluralismo, ou ainda para compatibilizar a profusão normativa entre os 

espaços nacional, regional e mundial.32 

   Contudo, a própria autora reconhece que a lógica da imprecisão só 

seria cabível nas relações verticais. Diante de duas principais ordens de relações: 

verticais, que se estabelece entre espaço nacional, espaço regional e espaço 

mundial; e horizontais, por exemplo, entre a ONU, a OMC e a OCDE; há uma 

hierarquia maior na verticalidade.33 Para as relações horizontais, onde não há 

uma relação de hierarquia, a imprecisão seria insuficiente.  

                                                                                                                                                                                
internacional, com os Estados ocupando posições desiguais, com a concentração de poder nas 
mãos dos Estados Unidos. Cf. CHEVALLIER, Jacques. O Estado pós-moderno, trad. e pref. 
Marçal Justen Filho, Belo Horizonte: Fórum, 2009, pp. 44-45. Para VARANO, Vincenzo e 
BARSOTTI, Vittoria: “Di fronte a questi esempi di armonizzazione, nei quali si esprime il fenomeno 
globalizzazione del diritto, il comparatista ha una grande occasione per fare il suo mestiere e 
portare il suo contributo metodológico e di conoscenza all’individuazione delle vie possibili della 
convergenza. Diverso invece è il caso in cui globalizzazione diventa sinônimo di imperialismo 
culturale, di matrice prettamente statunitense. In questo caso istituzioni quali la Banca mondiale o il 
Fondo monetario internaziole e quei gruppi di giuristi ed economisti che insieme esprimono la 
dottrina del c.d. Washington consensus, pretenderebbero dal diritto comparato di essere uno 
strumento volto a fare emergere cio che difetta in altre società e che impedisce loro di essere più 
simili al mondo occidentale, chiedendo dunque a sistemi non occidentali o “meno avanzati” di 
rinunciare, in cambio di aiuti finaziari, alle proprie particolarità politiche e culturali.” La tradizione 
giuridica occidentale, vol. I, Torino: Giappichelli, 2010, p. 26 
32

 Cf. DELMAS-MARTY, Mireille, A Imprecisão do Direito: do Código Penal aos Direitos Humanos, 
Trad. Denise Radanovic Vieira. Barueri: Manole: 2005, prefácio. 
33

 Acerca das descontinuidades verticais que afetam ao formalismo jurídico pela interrupção da 
cadeia hieraquica, são palavras de DELMAS-MARDY: Si es cierto que el Derecho penal se 
presenta a veces como “discontinuo”, en el sentido que el razonamiento por analogia se excluye 
por el principio de legalidad de los delitos y de las penas, dicha discontinuidad descansa sin 
embargo sobre uma continuidad formal, desde la óptica de la jerarquia de las normas que debe 
ser suficientemente estricta para asegurar su previsibilidad, es decir, la seguridad jurídica. Esta 
jerarquía no se pone en duda ni por el proceso de cooperación que no modifica los sistemas 
nacionales, que permanecem autónomos e independientes, ni por el proceso de unificación que 
impone, al menos en teoría, una norma uniforme nascida de la fusión entre los diversos sistemas. 
En los dos casos la legalidad del sistema puede respetarse. Sin embargo, las técnicas de 
armonización descritas más arriba marcan una interrupción parcial en la cadena jerárquica entre 
los distintos niveles del sistema penal (nacional, regional, mundial), es decir, uma fragmentación 
del sistema regional o mundial, puesto que las normas nacionales podrían ser diferentes de la 
norma internacional y por tanto considerarse compatibles. Nuestra investigación ha sacado así a la 
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   Com admirável precisão Delmas-Marty identifica que o conceito de 

norma válida para Kelsen e seus seguidores restringe-se a sua obrigatoriedade. O 

caráter obrigatório da norma tem outro significado do que a obediência ao direito 

que se liga a ideia de sanção pelo descumprimento, logo, são dois atributos 

diversos: força obrigatória e coercitiva. A novidade do direito pós-moderno é o 

conceito de soft law, que no direito francês comporta dois diferentes sentidos: 

direito maleável e direito ameno. “Para distinguir os dois adjetivos, vale ressaltar 

que esta maleabilidade pode afetar tanto a força obrigatória (a intensidade das 

normas seria graduada entre dura e maleável) quanto a força coercitiva (a 

intensidade das sanções, entre dura e amena).” 34 

 

2.4 Breves considerações sobre o processo de harmonização do Direito 

Penal europeu. 

 

   Inicialmente, cabe fazer uma sucinta reflexão sobre a importância do 

chamado direito supranacional no processo de formação do novo Direito Penal, 

assim compreendido o direito penal globalizado, tutelado sob influxos de 

regulações supraestatais. Sob ótica restritiva, poder-se-ia entender que o 

fenômeno tal como é apresentado pela doutrina, tem a ver apenas com a 

                                                                                                                                                                                
luz la transformación del formalismo jurídico mediante la utilización de estas nuevas técnicas. 
Basada en princípios rectores débiles más que en reglas precisas e inequívocas, la interpretación 
se desarrolla en efecto de forma circular e interactiva, combinando la norma internacional y las 
particularidades nacionales. Renunciando a la lógica binária según la cual cualquier diferencia, por 
pequeña que sea, se censura, el control obedece a una lógica de progresión (lógica blanda o fuzzi 
logic) que permite solamente situar las prácticas nacionales sobre una escala de proximidad (más 
o menos cerca de la norma de referencia).“  Los procesos de interacción, In: DELMAS-MARTY, 
Mireille; PIETH, Mark; SIEBER, Ulrich (coords). Los caminos de la armonización penal.. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2009, p. 538  
34

 Continua a autora a desenvolver seu raciocínio nos seguintes termos: “Esta dissociação parece-
me tão útil quanto a globalização jurídica, ainda em estado de esboço, e a torna sem dúvida mais 
visível do que em direito interno. Pode-se entrevê-la com os direitos humanos: a força obrigatória 
absoluta ou quase absoluta dos direitos inderrogáveis não garante a aplicação efetiva de sanções 
coercitivas em caso de transgressão. Também é possível constatá-lo, inversamente, com a Lex 
mercatoria, ou os códigos de conduta, normas obrigatórias que, no entanto, se tornam coercitivas 
quando as partes decidem recorrer a elas e quando o árbitro ou o juiz sanciona indiretamente sua 
transgressão. Em suma, apesar das aparências e, principalmente, apesar dos hábitos, o 
relativismo não é mais realista em um campo normativo no qual as fronteiras entre direito interno e 
direito internacional são confundidas pelas interdependências. Então o realismo talvez seja 
apostar que o impreciso, o maleável e o ameno poderiam ser os limites desta complexidade que 
nos protege do risco de unificação, burocrática ou hegemônica.”  DELMAS-MARTY, Mireille, A 
Imprecisão do Direito: do Código Penal aos Direitos Humanos, pag. XXV.  
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conciliação dos diversos ordenamentos jurídicos europeus, após a formação da 

Comunidade Europeia. Nesse sentido há diversos estudos acerca do denominado 

processo de harmonização europeu, dirigidos a conciliar a legislação interna de 

cada Estado-parte com as diretivas e demais textos legais da Comunidade 

Europeia.  

   Não obstante ser um fenômeno peculiar da integração dos Estados 

Europeus, integrantes da Comunidade Europeia, esse processo de harmonização 

tem o potencial de oferecer algumas balizas para a necessidade de conciliar a 

legislação de cada Estado com o combate internacional de crimes cujas 

dimensões não ficam mais confinadas às fronteiras territoriais de cada nação. Um 

bom exemplo disso ocorre com o combate à corrupção, que naturalmente não 

pode ficar limitado a fronteiras.   

   Ademais, assim como ocorre no processo de harmonização 

europeu, não é todo crime que carece dessa integração entre os diferentes 

Estados, apesar de unidos em torno da construção da comunidade, alguns ilícitos 

por sua própria natureza ficam contidos nos limites de cada país.  

   Tanto é assim que, um dos primeiros pontos de destaque quando se 

fala no processo de harmonização do direito penal, como bem destacado por 

Ulrich Sieber, é a diversidade de graus e velocidades com que se manifestam de 

acordo com os diferentes ramos do direito penal.35 De fato, não é todo ilícito que 

necessita do amparo dos mecanismos de harmonização, para justificar o 

tratamento penal que se faz preciso estabelecer por uma força supranacional.  

   Sieber aponta quatro fatores responsáveis pelo desenvolvimento 

diferenciado das teorias de harmonização para diferentes classes de delito: o 

crescente desenvolvimento e reconhecimento de posições jurídicas comuns; o 

aumento do interesse na segurança internacional; a crescente influência de 

diferentes atores na política criminal e o incremento da cooperação internacional, 

com a previsão de novos e mais efetivos instrumentos de aproximação jurídica.  

                                                           
35

 Cf. SIEBER, Ulrich, Los fatores que guían la armonización del Derecho Penal. In: DELMAS-
MARTY, Mireille; PIETH, Mark; SIEBER, Ulrich (coords.). Los caminos de la armonización penal. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2009. p. 493. 
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   Em relação ao primeiro aspecto, o desenvolvimento de posições 

jurídicas comuns, o direito penal adquire papel de destaque na proteção dos 

direitos humanos, não só ao ter seus mecanismos utilizados para proteger os 

indivíduos e a sociedade no plano internacional, como também ao tutelar outras 

posições jurídicas comuns a exemplo dos valores econômicos. Inserida no 

contexto de posições jurídicas comuns, encontra-se a necessidade de combate à 

corrupção. No contexto europeu, recorre-se ao direito penal harmonizado por 

meio de convenções e protocolos da Comunidade Europeia para que haja uma 

proteção penal uniforme nos países membros. 

   Em nosso ordenamento jurídico, os influxos dos processos 

supranacionais de uniformização da tutela são sentidos principalmente no campo 

dos crimes econômicos. Exemplo disso são as recentes alterações legislativas da 

Lei de Lavagem de Dinheiro e do Código Penal. Além do advento da Lei de 

Repatriação de Ativos e da Lei Anticorrupção.  

    O segundo aspecto, cujo foco recai na segurança internacional, tem 

por objeto o crime transnacional, englobando a criminalidade econômica, os 

crimes informáticos, o crime organizado e o terrorismo. 

   Para a tutela do crime transnacional, que deita raízes no avanço 

tecnológico e na sociedade global de emergência, a tradicional tutela por meio do 

direito penal nacional territorialmente limitado passou a ser insuficiente. Essa 

discrepância entre a criminalidade internacional e o direito penal nacional só pode 

se resolver por meio de um direito penal transnacional efetivo cujas decisões 

possam ser aplicáveis em todo o mundo.36  

   No que se refere aos novos atores sociais, embora pareça fazer 

referência às organizações internacionais e aos novos atores da sociedade civil, o 

autor também faz menção ao papel de cada Estado nacional que, confrontado 

com a diminuição do poder de tutelar as novas ameaças surgidas, apesar da 

tendência a querer manter sua soberania e identidade, tende a renunciar a uma 

vontade autônoma de regulação e passa a aceitar a harmonização de um direito 

                                                           
36

 Tradução livre da autora. Cf. SIEBER, Ulrich, Los fatores que guían la armonización del Derecho 
Penal, op. cit., p. 494. 
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penal ou regulatório supranacional, quando houver alguma vantagem ou beneficio 

para o Estado.37  

   Destaca-se o desenvolvimento de vários fatores que apontam para 

um sistema penal global, composto pelo direito penal tradicional, pelo direito penal 

supranacional e pelas normas internacionais de regiões determinadas, como 

ocorre com o Mercosul e a Comunidade Européia.  

 

2.5 Sociedade de risco e bem jurídico supraindividual 

 

    O direito penal supraindividual38 é conceito que está consentâneo 

com o panorama que se apresenta de novos rumos para o Direito Penal, a partir 

do que se convencionou denominar de sociedade de risco.  Deve-se destacar a 

importância da orientação política-criminal sobre os interesses difusos da 

sociedade.39 

                                                           
37

 Parece ser esse o caso verificado em nosso ordenamento com a inclusão do regime 
diferenciado de transferencia tributaria, que decorre das disposições acertadas em âmbito 
mundial, frente à demanda do G20 e desenvolvida pela OCDE, cujo mecanismo principal consiste 
na troca automática de informações para fins fiscais entre países diversos, dentro os quais inclui-
se o Brasil. As pessoas físicas e jurídicas domiciliadas no Brasil que mantêm contas no exterior 
devem declarar os respectivos recursos à Receita Federal, para fins tributários, e perante o Banco 
Central, para o controle de câmbio. Cf Lei 13254/16.   

 
39

 Destacando a importância do tema e, principalmente, sua relação intrínseca com o Direito Penal 
Econômico, Renato de Mello Jorge Silveira pondera que “Não se pode negar que o Direito Penal 
Econômico, em um mundo globalizado e de risco, permeado cada vez mais de escândalos 
financeiros, corrupção e desmandos econômicos, clarificando uma insegurança crescente, está 
presente, cada vez mais, na Ciência Penal. Seus defensores afirmam que, em se tratando de uma 
“nova modernidade”, seria necessária a estipulação de novas formas de criminalizações. É de se 
ver que os aspectos supraindividuais, que nesse contexto de risco acabam por ganhar importância 
ou dignidade penal, têm de ser tidos com especial cuidado. partir deles, forma-se o que se pode 
ter por um Direito Penal Supraindividual, Direito Penal de Risco ou Direito Penal de Perigo. Ele 
englobaria genericamente, assim, situações relativas a bens metaindividuais, como saúde pública, 
meio ambiente, economia, etc. Situações próximas de formação típica, não lesividade, acabariam 
por traçar um elo comum a essa nova seara de trabalho, a qual é bastante questionada, em 
termos de legitimidade, por vários autores. De todo modo, qualquer que seja a posição frente ao 
novo Direito Penal, que está a abarcar o Direito Penal Econômico, objeto do presente estudo, 
parece certo que ele não pode ser interpretado de igual forma que ocorria com o Direito Penal 
clássico. Sua nova vertente, enveredando nitidamente à seara do perigo, impõe uma nova visão 
deste, em particular quanto à sua questão de perigo abstrato. A própria noção de desvalor do 
injusto, no caso de perigo, deve ser retomada. Enfim, parece imprescindível que, com os novos 
instrumentos postos pela doutrina, se configurem novos contornos ao perigo no Direito Penal.” 
SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito Penal Empresarial - A omissão do empresário como 
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   Em linhas gerais, tem por principais características o fato de tutelar 

determinado bem jurídico sem titular, não individualizando as vítimas do delito. O 

tema do bem jurídico supraindividual é tormentoso e conta com vozes 

dissonantes quanto a admitir sua legitimidade para fundamentar a tutela penal 

coletiva ou difusa. Não obstante esses questionamentos, é certo que a sociedade 

atual40 reclama o reconhecimento e a tutela de campos como o direito penal 

econômico, do consumidor, ambiental, etc. 

   Nesse passo, as objeções ao bem jurídico supraindividual giram em 

torno das dúvidas quanto à sua compatibilidade com a tutela penal própria de um 

Estado democrático e, consequentemente, vinculada à reserva da ultima ratio. Há 

que se optar por determinado pressuposto que legitime a tutela desses bens e 

que, no nosso sentir, seja compatível com a evolução da sociedade moderna e, 

consequentemente, admita a proteção penal de bens cuja defesa seja imanente 

para a sociedade. Corrobora ainda o fato de a tutela do bem coletivo, desde a 

origem da teoria do bem jurídico, vir atrelada ao objetivo de satisfazer uma 

necessidade da sociedade, pois a proteção do bem individual figura insubsistente.  

   De fato, na formação histórica da teoria do crime, desde o período 

anterior ao Iluminismo, era o delito concebido como violação de um dever do 

indivíduo com o Estado. Desse modo, o único fator legitimante do crime era a 

vontade do detentor do poder. Para que se retirasse o poder do Estado na 

definição do ilícito, surgiu o conceito de lesão a direito subjetivo. Com isso, a 

essência do delito passa a necessitar de uma lesão a um interesse individual cuja 

consequência será a verificação de um dano social.  

  Ocorre que a definição de delito como lesão a direito subjetivo, e, 

portanto, relacionada a direitos individuais, passa a ser insuficiente para acobertar 

                                                                                                                                                                                
crime, Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2016, pp.43-44. Sobre o tema ver ainda PÉREZ, Carlos 
Martínez Buján. Bien jurídico y derecho penal económico. In CRESPO, Eduardo Demetrio e 
CALATAYUD, Manuel Maroto. Crisis financiera y derecho penal económico Madrid: Edisofer, 
2014. 
40

 “No que tange especificamente ao bem jurídico, a influência da sociedade pós-industrial na 
elaboração legislativa penal potencializa dificuldades e questionamentos que, embora não sejam 
novos, não haviam antes recebido a devida atenção. Antes de tudo, identifica-se uma tendência 
de dissolução, passando-se dos claros contornos apresentados tradicionalmente pelos bens 
jurídicos individuais aos mais vagos e intangíveis, o que se revela, em seu extremo, no âmbito dos 
bens jurídicos coletivos.” BECHARA, Ana Elisa Liberatore Silva. Bem jurídico-penal. São Paulo: 
Quartier Latin, 2014, p. 215. 
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crimes que não se relacionavam a direitos individuais, como os delitos religiosos e 

contra o Estado.     

  Assim, a formação da doutrina do bem jurídico se dá por razões de 

natureza política e dogmática. Política porque a sociedade, no século XIX, 

passava por profundas alterações econômicas e políticas; dogmática porque o 

conceito de bem jurídico serviu como termo de referência de fatos ofensivos mais 

amplos, que ultrapassavam o campo do individual.41 

  A análise histórica do conceito de bem jurídico acaba por mostrar 

que já na sua origem não se continha nos estreitos limites do bem jurídico 

individual.42 É possível afirmar-se que o Direito Penal deve acompanhar a 

evolução da sociedade e, para tanto, estabelecer uma política criminal de 

proteção de bens jurídicos coletivos. A tutela penal dos interesses difusos deriva 

de uma exigência política de satisfação de necessidades essenciais concretas.43 

Ao que se alia a ideia de autonomia dos bens supraindividuais. 

    Na defesa dessa mencionada autonomia, conforme ensina Susana 

Aires de Sousa, destaca-se Klaus Tiedemann para quem o direito penal 

econômico veio dar destaque aos bens jurídicos supraindividuais, sociais ou 

coletivos. Segundo Tiedemann, na intrincada evolução do processo econômico 

uma maior importância vai sendo adquirida por numerosos bens jurídicos 

intermédios entre os interesses do Estado e os interesses individuais de um 

agente econômico em particular. 44 

                                                           
41

 Cf. PRADO, Luis Régis, Bem jurídico-penal e Constituição. 3ª ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2003, p. 31. 
42

 Segundo Renato de Mello Jorge Silveira desde Von Ihering o crime é definido valorando os bens 
da coletividade. “Cada indivíduo, segundo ele, deveria ter um interesse fundamental, cujo 
conteúdo seria determinado conforme a importância de sua existência. Com isso, concluía que a 
realização das condições de existência é o fim das ações de cada qual. Ao mesmo tempo, 
entendia basilar a consideração sobre os pressupostos do homem – a própria sociedade humana. 
Os sujeitos são, ao mesmo tempo, sujeitos jurídicos. E, sob certo aspecto, são titulares de direitos  
subjetivos. Foi dessa maneira que Jhering desenvolveu sua teoria dos titulares dos bens jurídicos, 
a qual veio permitir, posteriormente, que a ciência penal pudesse orientar a classificação dos 
delitos não unicamente individuais, mas, sim, do Estado, da sociedade e de outras maiorias 
indeterminadas.” SILVEIRA, Renato de Mello Jorge, Direito penal supra-individual: interesses 
difusos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 42 
43

 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito penal supra-individual, p. 56. 
44

 Cf. SOUZA, Susana Aires de. Direito penal das sociedades comerciais: qual o bem jurídico? 
Revista Portuguesa de Ciência Criminal, ano 12, Coimbra: Coimbra editores, 2002, p. 55. 



38 
 

  Para Tiedemann, o reconhecimento de autonomia implica a 

necessidade de ampla tutela, o que inclui a penal, sendo assim, em que medida 

dar-se-á a compatibilidade e qual seria o limite da legitimidade são as premissas 

que se impõem.45 

  Há quem exija que a legitimidade da proteção dos bens 

supraindividuais deve existir na medida em que se vejam lastreadas nos 

interesses fundamentais da vida social da pessoa. Dessa forma, a ampliação do 

horizonte penal, tendo como referência os moldes iluministas no sentido da 

pessoa humana enquanto elemento individual, no que se refere aos bens 

metaindividuais e sociais, deve manter o referencial de seus elementos 

autônomos. 46  

  No direito italiano, a tutela dos interesses supraindividuais teve 

origem com a defesa do meio ambiente e em segundo plano, na repressão de 

conduta antissindical, matéria relacionada ao direito do trabalho. Na década de 70 

notabilizaram-se na Itália as discussões em torno do tema e os estudos voltados a 

dar autonomia a esse ramo do direito.  

  Em 1975, Filippo Sgubbi, a quem se atribui a primazia nos estudos 

acerca da tutela penal dos interesses difusos, publica um artigo onde externa as 

preocupações com os denominados bens supraindividuais. O autor defendia a 

                                                           
45

 Bem elucidando a posição de Tiedmann, menciona Pérez que “La construcción de la teoría de 
los bienes jurídicos intermedios es pergeñada por Tiedemann para referirse a bienes jurídicos 
supraindividuales de la esfera económica que no pueden ser incluidos en la categoría de los 
intereses jurídicos pertenecientes al Estado, pero que tampoco pueden ser identificados con los 
intereses de un sujeto económico individual que interviene en el tráfico económico. La necesidad 
político-criminal de recurrir a semejante tesis no requiere mayores explicaciones. ante los 
problemas de legitimación que plantea la intervención del Derecho penal en materia económica 
(evidenciados en la creación de nuevos delitos que no afectan al núcleo histórico de figuras 
delictivas construidas en torno a los bienes jurídicos tradicionales), no puede resultar extraño que 
se haya recurrido al expediente de otorgar verdadera carta de naturaleza a nuevos bienes 
jurídicos de carácter colectivo, cuya identificación y autonomía justificaría además técnicamente la 
tipificación de modernas figuras que afectan a la vida económica. pues bien, Tiedemann incluye 
aquí un amplio catálogo de delitos económicos.” PÉREZ, Carlos Martínez Buján. Bien jurídico y 
derecho penal económico. In: CRESPO, Eduardo Demetrio e CALATAYUD, Manuel Maroto 
(coords.). Crisis financiera y derecho penal económico Madrid: Edisofer, 2014, p.325. 
46

 Cf. SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito penal supra-individual, p. 57. Embora não aceite 
conferir grande amplitude a tutela penal supradividual, Silva Sanchez a admite quando tenha como 
referencial a concreta lesão individual. “O espaço da expansão razoável do Direito Penal da pena 
de prisão é dado pela existência de condutas que, por si sós, lesionam ou põem em perigo real um 
bem individual; eventualmente, cabe admitir o mesmo a propósito de bens supra-individuais, 
sempre que efetivamente lesionados ou colocados sob perigo real pela conduta do sujeito em 
concreto.” SILVA SANCHEZ, José Maria. A expansão do direito penal, p. 147. 
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necessidade de se tutelar penalmente tais interesses, tendo em vista a exigência 

política de satisfação das necessidades essenciais.47  

  Em Congresso promovido na Universidade de Bologna na década 

de 8048, Sgubbi comenta a Lei italiana 689, de 24 de novembro de 1981. 

Destacada lei reforça a criminalização de fatos que ofendem bens de interesse 

social primário, aqueles que, na palavra do autor, mais se inserem na categoria 

de interesses difusos ou coletivos.  

  Destaca ainda o fato de se configurarem crime e não meros ilícitos 

administrativos as matérias edilícia e urbanística, a poluição atmosférica e a 

contaminação das águas, o emprego pacífico de energia nuclear, a disciplina dos 

alimentos e a prevenção das informações sobre trabalho e higiene do trabalho49.  

  Em outro momento, Sgubbi traça severa crítica às penas de multa, o 

que chama de monetização da responsabilidade penal e ao processo de 

formalização da tutela penal dos interesses difusos, pelo fato de ter sido 

estabelecido tendo como base a transgressão da ação administrativa disposta. 

Desse modo, a tutela penal atua através do filtro do processo administrativo.50   

  Segundo Sgubbi a tutela penal dos interesses difusos deveria se dar 

de maneira autônoma, tendo como base os fatos lesivos dos interesses difusos 

por si mesmo. Essa ideia vai ao encontro da defesa de autonomia dos bens 

supraindividuais e, consequentemente, da necessidade de tutela penal. Contudo, 

continuam em aberto as premissas mencionadas: a compatibilidade com o direito 

penal tradicional e o limite da legitimidade da tutela penal.51 

  As possíveis fragilidades dogmáticas que possam ser atribuídas à 

tutela supraindividual acabaram sendo abandonadas no contexto da globalização 

                                                           
47

 Cf. SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito penal supra-individual, p. 56. 
48

 Cf. SGUBBI, Filippo. La tutela penale degli interessi diffusi nel momento attuale. Un bilancio 
complessivamente negativo. In Strumenti per la tutela degli interessi diffusi della collettività: atti del 
Convegno nazionale promosso dalla Sezione di Bologna di Italia Nostra: Bologna, 5 dicembre 
1981.  
49

 Idem, p. 36. 
50

 Ibidem, pp. 37-38. 
51

 Nota-se que, de certo modo, a premissa é uma só, na medida em que o limite da legitimidade 
guarda sintonia com os princípios garantísticos do direito penal, principalmente quanto à 
subsidiariedade e fragmentariedade. Talvez a ausência de lesividade, como limite garantidor da 
tutela, seja o fator preponderante para que ainda continue controvertida a tutela penal dos 
interesses difusos. 
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e da sociedade de risco. Embora não se prescinda da ancoragem com o direito 

penal tradicional para a efetiva tutela penal dos bens supraindividuais. 

  De tal forma, destaca-se, na análise dos interesses difusos, a 

questão da definição dos bens jurídicos protegidos concretamente nas previsões 

penais existentes, para se concluir que emergem de disposições constitucionais 

que os elevam a tarefas prioritárias do Estado. Assim, os interesses difusos 

encontram na Constituição o reconhecimento para a tutela penal.52  

   Essa é a posição defendida por Sarcedo, quando defende que o 

ordenamento jurídico brasileiro, para intervir na ordem econômica e, por 

consequência, na tutela supraindividual, deve passar não apenas pelo filtro 

político e ideológico da Constituição de 1988, como também pelas limitações do 

jus puniendi e pelas garantias previstas no texto da Constituição.53 

   Em relação às pessoas jurídicas, é de se destacar que a tutela do 

bem jurídico difuso, observados, como destaca Renato de Mello Jorge Silveira, os 

atuais desenvolvimentos atingidos pela ciência penal, conduzem a justificável 

aceitação de sua responsabilidade penal, em função, dentre outros fatores, da 

necessidade urgente de dar respostas à nova criminalidade, missão essa que o 

Direito Penal tradicional não consegue cumprir.54  

 

 

 

                                                           
52

 Cf. BRAVO, Jorge dos Reis. A tutela penal dos interesses difusos: a relevância criminal na 
protecção do ambiente, do consumo e do patrimônio cultural. Coimbra: Coimbra editora, 1997, 
p.26. 
53

 Cf. SARCEDO, Leandro. Compliance e responsabilidade penal da pessoa jurídica: construção 
de um novo modelo de imputação baseado na culpabilidade corporativa, Tese de Doutorado. 
Faculdade de Direito. Universidade de São Paulo, 2014, p. 122. 
54

 Cf. SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito penal supra-individual: interesses difusos. pp. 198-
199. Em sentido similar: “No que se refere à aferição da pertinência da adoção da 
responsabilidade penal da pessoa jurídica como meio de exercer o controle social formal de 
determinadas condutas ofensivas a bens jurídico-penais supraindividuais, incumbe ao legislador 
selecionar, entre os interesses dignos de tutela constitucionalmente previstos, aqueles que são 
concretamente merecedores da proteção exercida pelo direito penal, além de observar, ainda, se 
as condutas selecionadas frequentemente estão ligadas ao exercício e/ou decorrem do 
favorecimento da atividade corporativa, o que indicaria a necessidade da intervenção penal ligada 
ao ente coletivo como reforço da responsabilidade individual.” SARCEDO, Leandro, op. cit. p. 126.  
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2.6 Aproximações entre a responsabilidade penal da jurídica da pessoa 

jurídica e criminal compliance. 

 

   É possível conciliar a tutela penal como ultima ratio no âmbito da 

responsabilidade da pessoa jurídica, desde que se estabeleçam parâmetros 

seguros do risco permitido, adotando mecanismos eficientes de gestão de riscos. 

Para tanto, o primeiro passo é construir um sistema em que haja equilíbrio entre 

os distintos mecanismos sancionatórios de modo que se construa um sistema 

vertical, com a interação entre as diferentes formas de sanção: administrativa e 

penal.  

   Sendo assim, o reconhecimento da responsabilidade penal da 

pessoa jurídica consubstanciará na resposta última e proporcional com a 

intensidade do ato praticado, a justificar a superação do entendimento clássico 

baseado na máxima societas delinquere non potest.55 

   Poder-se-ia apontar o contrassenso em se defender a 

responsabilidade penal da pessoa jurídica exatamente para fortalecer a tutela 

penal como ultima ratio. No entanto, legislações que adotaram a tutela 

administrativa há mais tempo e que tem consolidada a responsabilidade da 

pessoa jurídica nessa via, apresentam alguns vácuos apontados pela doutrina 

cuja causa reside, entre outros fatores, no perverso efeito de proliferação de leis 

administrativas.  

   Um segundo fator negativo é que o direito administrativo 

sancionador, em ordenamentos jurídicos não muito afeitos a essa modalidade de 

tutela, a exemplo do Brasil, pode ser deficientemente regulado de modo a deixar 

de observar garantias e princípios, ora sob a justificativa de que se estava no 

campo administrativo e, portanto, sem dever de sujeição aos princípios 

norteadores do direito penal, ora por entender que convive com flexibilizações que 

lhe são inerentes.  

                                                           
55

 Sobre a defesa da responsabilidade penal da pessoa jurídica no Brasil ver: SHECAIRA, Sérgio 
Salomão. Responsabilidade penal da pessoa jurídica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998. 
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   Outro ponto relevante aos efeitos que aqui interessam, é admitir as 

dificuldades naturais que o Estado e o direito penal clássico têm em dar respostas 

eficientes às questões geradas pelo direito penal econômico, principalmente 

quando envolvem pessoas jurídicas.  

   Uma das saídas encontrada por alguns Estados resumiu-se em 

atribuir responsabilidade penal às pessoas jurídicas, sem, no entanto 

compatibilizar o campo penal com o campo administrativo.  

   Embora a previsão da responsabilidade penal das pessoas jurídicas 

entre nós venha prevista apenas para a tutela do meio ambiente, é de se supor, 

pela análise perfunctória do nosso sistema, principalmente se conjugada com a 

forte pressão exercida por organismos supraestatais, que não há de tardar a 

previsão da responsabilidade penal da pessoa jurídica no âmbito do direito penal 

econômico.    

   Caso seja possível a coexistência harmônica de tutelas diversas e 

acreditamos que seja, reconhecendo que cada modalidade de tutela comporte um 

determinado grau de autonomia que justifique a melhor escolha sob uma ótica 

estritamente jurídica, podemos concluir que haja um fator preponderante que 

possibilite a responsabilidade penal como uma das formas de tutela. 

   Estabelecer qual seria esse fator preponderante é o desafio que se 

propõe. Permitir que a pessoa jurídica se autorregule com parâmetros estatais 

preestabelecidos pode ser um fator que se compatibilize com a responsabilidade 

penal. (Em linguagem coloquial, mas sucinta e direta, seria como afrouxar de um 

lado para apertar de outro).  

   Contudo, caso não se comprove a existência de autonomia entre os 

vários tipos de tutela, não se justifica juridicamente que seja adotada uma ou 

outra modalidade de tutela. A opção seria apenas política e não jurídica, se o 

sistema jurídico não puder atribuir à determinada forma de tutela uma autonomia 

que permita extrair de sua própria natureza intrínseca o fato de ser mais 

adequada e mais eficaz.  

   Em outras palavras, há que existir um fator jurídico – e não político – 

que justifique a coexistência de tutelas diversas: administrativa, civil e penal e 
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que, no plano prático, produza benefícios para a tutela no campo do ilícito penal 

ou do direito administrativo.  

   Outro aspecto de relevo para a compreensão da nomogênese 

jurídica é apontar quais os fatores sociais responsáveis por dar substrato à 

existência de determinada norma jurídica em detrimento de outra. A nomogênese 

jurídica, enquanto processo de nascimento de uma norma jurídica relaciona-se 

com o poder, e tem por objetivo estabelecer o motivo pelo qual, dentre várias 

possibilidades de norma que se apresentam, determinada norma será sancionada 

enquanto tantas outras possibilidades serão excluídas.  

   Toda norma jurídica tem seu surgimento amparado em uma gama 

de fatores que, sob a ótica de Miguel Reale, podem se cingir a fatores de duas 

ordens: axiológica e fática.56 A correlação entre essas duas ordens de fatores 

dará origem à norma.  

   A questão em um primeiro momento pode parecer de cunho 

eminentemente filosófico, contudo, se encarada sob outro prisma, pode ser a 

chave da compreensão da defesa da responsabilidade penal da pessoa jurídica.  

   O momento peculiar da presente década, no qual o combate à 

corrupção em todas as vertentes assumiu papel de relevo em âmbito mundial, e, 

particularmente em terras nacionais, cujo delicado momento político institucional 

foi ocasionado em grande medida pela corrupção generalizada que há muito 

assola o Brasil, é propício para uma tomada de posição mais contundente.  

   Não se quer com isso defender que a responsabilidade 

administrativa seja inócua ou inadequada para a tutela dos atos ilícitos praticados 

no seio da pessoa jurídica. O ponto central é compatibilizar as formas de tutela. 

De fato, a pessoa jurídica, em sede de responsabilidade administrativa, deve ter 

observado o devido processo legal, com a previsão do procedimento, sobretudo a 

individualização e imposição da penalidade cabível, o que afasta juízos 

discricionários e, como medida própria do direito administrativo sancionador, os 

deveres das empresas devem estar previstos em lei, bem como os benefícios 

                                                           
56

 Sobre o tema ver REALE, Miguel. O direito como experiência: introdução à epistemologia 
jurídica. 2º ed., São Paulo: Saraiva, 1992.  
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para as medidas de colaboração que venham a ser previamente adotadas, 

transformando-as em verdadeiras colaboradoras do Estado.    

   Nesse contexto é que se insere o tema da autorregulação.  A 

principal questão gira em torno da necessidade de se definir qual o modelo de 

autorregulação pretendido. O modelo americano tem como parâmetro incentivar 

as empresas para que adotem medidas de cunho ético com o objetivo de prevenir 

futuros ilícitos, são regras internas de caráter absolutamente informal e 

assistemático. Na Espanha, o tema vem sendo objeto de variados estudos e 

projetos, destacando-se, na linha aqui proposta, o modelo de responsabilidade da 

pessoa jurídica da “autorregulação regulada”, que permite que as pessoas 

jurídicas assumam o dever de colaboração com o Estado a partir da existência 

efetiva e clara de normas de comportamentos.  

   Esse o panorama normativo no qual, na prudente lição de Zugaldía 

Espinar, a responsabilidade penal da pessoa jurídica pode ser adotada para se 

punir aquelas condutas que causem lesão ou grave perigo aos bens jurídicos 

mais importantes. Desse modo afasta-se o risco de haver uma intervenção 

hipertrofiada da administração no âmbito da heterotutela, enquanto proteção de 

interesses gerais da sociedade, distanciando a política criminal da prevenção dos 

graves danos sociais que se relacionam com a delinquência econômica e a 

criminalidade organizada57. 

    A responsabilidade das pessoas jurídicas tem como finalidade 

incrementar a eficácia tanto do direito penal quanto da própria responsabilidade 

individual. Na lição de Adán Nieto, a responsabilidade coletiva serve para reforçar 

a individual porque sua finalidade é fazer com que as pessoas jurídicas adotem 

medidas de organização que impeçam a realização de crimes ou que facilitem o 

esclarecimento e a atuação da autoridade pública58.  

                                                           
57

 “La cuestión es, por tanto, si ante los ataques mas graves contra los bienes jurídicos, tipificados 
como delitos em El Código Penal y suscetibles de ser cometidos por personas jurídicas, se debe 
reaccionar com um sistema sancionador administrativo o por el contrario mediante um Derecho 
penal que, considerado como ultima ratio del sistema jurídico, se encuentra investido de las 
máximas garantias. Esta segunda opinión consideramos que es la mas acertada.” ESPINAR, José 
Miguel Zugaldía. La responsabilidad penal de empresas, fundaciones y asociaciones -
presupuestos sustantivos y procesales. Valencia: Tirant lo Blanch, 2008. p.127 
58

 Sem contar que há uma razão pragmática que justifique a adoção da responsabilidade da 
pessoa jurídica como forma de “forçar” a empresa a adotar meios eficientes de prevenção porque: 
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   Porém, faz-se necessário dar um passo a frente para se admitir a 

outorga de maiores poderes, ampliando a margem de liberdade de atuação da 

pessoa jurídica, para poder se exigir maior responsabilidade. 

   A responsabilidade da pessoa jurídica dentro do contexto de se 

adotar novos paradigmas é desafio que se apresenta partindo-se dos seguintes 

referenciais: a) qual o modelo mais adequado de responsabilidade da pessoa 

jurídica; b) a insuficiência da responsabilidade na esfera civil, nela compreendida 

a responsabilidade administrativa; c) como conciliar a responsabilidade individual 

dos dirigentes com a responsabilidade da pessoa jurídica; d) a devida adequação 

com os programas de compliance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                
“La eficácia de este self policing descansa sobre una constatación empírica que nadie discute: La 
empresa se encuentra em mejores condiciones que El Estado para controlar el comportamiento de 
sus agentes.” NIETO MARTÍN, Adán. La responsabilidad penal de las personas jurídicas: 
esquema de um modelo de responsabilidad penal. In: Nueva Doctrina Penal. 2008/A. Buenos 
Aires: Del Puerto, 2008, p. 129                                 
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3 Autorregulação como fenômeno preventivo 

 

3.1 Introdução 

 

    As mudanças estruturais na soberania, influenciadas pela ordem 

transnacional, e as alterações no caráter coercitivo e sancionatório das normas 

são alguns dos fatores que permitem afirmar que o direito tradicional está em 

crise. Na visão de Jacques Chevallier, exige-se do Direito atualmente que ele atue 

como propulsor de modificações sociais, sendo essa característica atual própria 

de um Estado que pretende agir de forma concreta sobre a sociedade em nome 

de atender reclamos de eficiência e justiça.59  

   Esses fatores levaram à perda dos atributos de sistematicidade, 

generalidade e estabilidade da lei, além de acarretar a proliferação de leis 

voltadas a atender os reclamos sociais. Normas de origem exterior vêm a integrar 

o direito, com características próprias, com a possibilidade de alterar de forma 

diversa as legislações nacionais, de acordo com a interação feita com a ordem 

interna. Esse abalo nas estruturas fundamentais do direito acarretou sua 

fragilização. Para Chevallier, o direito tornou-se “um gigante com pé de barro”.60  

   Quando o Estado entra em crise, consequentemente a dúvida recai 

sobre o direito que lhe dá suporte. Contudo, as transformações por que passa o 

direito podem ser encaradas de ângulo diverso, podem ser tanto a manifestação 

de um processo de adaptação de um modelo que mantém sua racionalidade 

intrínseca preservada, como pode ser indício de um novo conceito, relacionado 

                                                           
59

 “A crise do direito moderno é o subproduto de uma transformação nas condições de utilização 
da técnica jurídica em virtude do surgimento do Estado-Providência. Um direito novo, então, 
apareceu, um direito “intervencionista” (N. Luhman), concebido como um instrumento de ação nas 
mãos do Estado, colocado a serviço de realização de políticas públicas (C. A. Morand, 1999) e 
visando não mais a enquadrar os comportamentos, mas a atingir certos objetivos e a produzir 
determinados efeitos econômicos e sociais; enquanto o direito moderno “de tipo formal” garantia a 
autonomia dos atores sociais, esse direito novo, “de tipo material” e de “tipo reflexivo” (G. 
Teubner), manifestará “concepções regulatórias”, buscando agir sobre os equilíbrios sociais.” 
CHEVALLIER, Jacques. O Estado pós-moderno, trad. e pref. Marçal Justen Filho, Belo Horizonte: 
Fórum, 2009, p. 120. 
60

 Op. cit. p. 123 
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com o surgimento de um direito mais flexível, maleável, liquido. Pode ainda ser o 

surgimento de um novo paradigma, do direito em rede e não mais piramidal.61 

   Dessa forma, é preciso contribuir para que o direito tenha a 

estabilidade necessária para atuar de forma positiva sobre a nova sociedade em 

transformação. Isso só será possível se aceitarmos as mudanças e se nos 

propusermos a buscar novas formas de integração.  

   Segundo Chevallier, as transformações pelo qual passa o direito 

podem ser sintetizadas em quatro pontos: a) sociedades contemporâneas 

transformadas em sociedade de direito; b) multiplicidade de origens para o direito, 

resultando no desmoronamento da regulação jurídica; c) regulação jurídica mais 

próxima de um direito pragmático; d) reforço à eficácia desse direito pelos 

procedimentos de racionalização.62. 

   O fato é que a ordem jurídica, amparada pelo dogma do monismo, 

nunca conseguiu abarcar a totalidade dos fenômenos jurídicos. Chegou-se a um 

ponto em que os mecanismos de contenção das normas produzidas por outras 

fontes não têm mais como segurar o avanço de novas formas e outros modos de 

regulação.   

   Nesse passo, voltado ao nosso objetivo específico, uma das 

apontadas consequências da globalização é o fato de produzir normas que 

extrapolam o âmbito estatal. Esse fator, aliado ao objetivo de corresponder aos 

interesses dos operadores econômicos, ou seja, o bom funcionamento do 

mercado globalizado, vai desencadear o surgimento de novas regras, e essas 

regras não podem mais ser o produto único dos Estados. Assim, para a regulação 

tradicional imposta aos cidadãos e às empresas assume lugar uma nova 

tendência baseada em mecanismos de corregulação e autorregulação. Chevallier 

refere-se respectivamente aos códigos de conduta emitidos por organismos 

internacionais como a OCDE e a OIT, e aos códigos de conduta produzidos pelas 

próprias empresas.63  

                                                           
61

 Cf. CHEVALLIER, Jacques, op. cit. p. 124. 
62

 Idem, p. 125.  
63

 “Assiste-se, desse modo, à nova tomada em consideração pelas empresas de um conjunto de 
preocupações éticas: “o comércio ético” visa a assegurar ao consumidor que um determinado 
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   A consolidação da autorregulação passa por uma reconfiguração 

não só do Direito como do Estado, que não pode mais ser compreendido como 

um conjunto unitário e isolado, cuja estrutura interna é segmentada de forma 

hierárquica. Esse novo Estado, denominado por alguns de estado policêntrico,64 

convive com estruturas mais autônomas, com vínculos horizontais de 

interdependência, de modo a convergir para a estrutura de rede, acarretando 

maior flexibilidade para a administração pública.  

   Um dos principais abalos sofridos pela concepção moderna do 

Estado refere-se ao rigor da forma homogênea e sólida como fora concebido. Há 

a necessidade de adequação com formas mais flexíveis e com elementos 

heterogêneos. Essa reconfiguração da máquina estatal está atrelada a uma 

transformação do Direito.  

   Isso aponta para a existência de uma nova forma de Estado, que se 

relaciona com uma nova intervenção. Muito dessa mudança é decorrente da 

descentralização da sociedade como fenômeno próprio do século XX que, aliado 

ao fenômeno da carência de um único centro organizador, que tradicionalmente 

foi estabelecido a partir da Idade Média, contribuiu para a constituição do que a 

doutrina denomina de estado policêntrico. Desse modo, duas características se 

evidenciam nas sociedades modernas pós-industrializadas: a constituição de 

diferentes sistemas sociais funcionais como o direito, a economia, a política etc. 

aflorando como centros autônomos diversos, não se relacionando entre si, e, por 

outro lado, o risco e o conhecimento.  

                                                                                                                                                                                
número de normas, reconhecidas em vista dos direitos do homem, dos direitos sociais e do meio 
ambiente, tenham sido respeitadas em todos os escalões da cadeia de produção e de distribuição 
– práticas formalizadas por “cartas éticas”, enunciando determinados princípios de ação, ou 
“códigos de conduta” mais detalhados. O “comércio equitativo” (fair trade) visa a garantir aos 
produtores de países em desenvolvimento um preço superior aos preços internacionais.O 
desenvolvimento da Internet se fez sob esse regime de autorregulação, as regras de boa conduta 
indispensáveis tendo sido redigidas e difundidas pelos gestores da rede.” CHEVALLIER, Jacques, 
op. cit., p. 146. 
64

 José Esteve Pardo também comunga da teoria de que o Estado, diante da nova forma 
assumida: policêntrica, tem cada vez mais necessidade de contar com mecanismos 
autorregulatórios, porque: “La realidad social es mucho más compleja, com uma configuración 
policéntrica y uma marcada tendencia a estructurarse en sistemas diferenciados por ló que son 
sus proprios conceptos, de los que derivan sus proprios lenguajes, sus proprios expertos y 
profesionales – el componente profesional tiene uma gran relevancia en el reciente y pujante 
desarrollo de la autorregulación -, que aspiran así a disoner de sus próprias referencias, de sus 
proprias normas, de sus proprios cauces de solución de conflictos.” PARDO, José Esteve. El reto 
de la autorregulación o como aprovechar en el sistema jurídico lo que se gesta extramuros del 
mismo. Mito y realidad del caballo de Troya. In  Autorregulación y sanciones, p. 42. 
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   A conhecida definição da sociedade moderna como sociedade de 

risco, para os fins aqui relevantes, no que se refere aos grandes conglomerados 

empresariais, às indústrias multinacionais, às corporações em geral, colocam-nas 

no papel de geradoras dos riscos que ameaçam a estabilidade social e de 

detentoras do domínio do conhecimento cientifico. Esses fatores, conjugados, 

abalam as estruturas do Estado na medida em que o mesmo não se vê preparado 

para enfrentar essa nova configuração social.  

   Nessa ordem de ideias, a consequência será o distanciamento 

causado entre a ordem normativa vigente e a realidade social, ruptura que, em 

última medida, desaguará na situação atual em que o Estado não tem mais 

capacidade de exercer o monopólio da proteção de bens jurídicos.  

   Nesse contexto, é válido esperar que as pessoas jurídicas assumam 

uma parcela da responsabilidade por acarretar um ambiente propício para a 

ineficácia da regulação estatal. De tal modo, há uma crescente incapacidade de 

os Estados regularem de forma adequada a pessoa jurídica. Uma das possíveis 

alternativas para combater essa deficiência ocorre quando o Estado permite a 

autorregulação de quem detém o conhecimento técnico, assume os riscos e se 

responsabiliza por eles.65 

   A solução aventada por Gómez-Jara Díez e que nos parece a mais 

adequada para a nossa realidade, tendo em vista que o ordenamento brasileiro 

tradicionalmente é regulador e intervencionista, é a outorga de maiores espaços 

de liberdade para as organizações empresariais em troca de um mecanismo 

estatal de coerção rígido para enfrentar as falhas empresariais, a ineficácia das 

medidas atodatas para a prevenção de ilícitos. Nessa lógica a responsabilidade 

                                                           
65

 “Precisamente la apuntada carencia de información y de competencia hace que el Estado se 
distancie de la asunción de cualquier tipo de responsabilidad al respecto y que se establezcan 
nuevas relaciones de responsabilidad recíprocas entre sociedad, Estado y empresa. De esta 
manera, existen motivos de peso para afirmar que ese déficit de responsabilidad estatal debe ser 
asumido por las empresas. En efecto, son las grandes empresas las que, en primer lugar, 
desarrollan nuevos productos, métodos de producción y tecnologías procedimentales adecuadas; 
em sugundo lugar, las que llevan a cabo las correspondientes investigaciones tecnológicas y 
procedimentales; y em tercer lugar, las que disponen de sus proprios departamentos jurídicos y de 
investigaciones de mercados. De todo lo expuesto se deriva que las grandes organizaciones 
empresariales tienem desarrollada una vasta conciencia del riesgo. Por ello, concluye HEINE, la 
línea a seguir en el ámbito de la responsabilidad penal empresarial consiste, básicamente, em la 
<<estimulación>> de la autorresponsabilidad empresarial.” GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos. La 
incidência de la autorregulación en el debate legislativo y doctrinal actual sobre la responsabilidad 
penal de las personas jurídicas. In Autorregulacion y sanciones, p. 259  



50 
 

penal da pessoa jurídica constituirá o ápice da sanção estatal para determinados 

casos especialmente relevantes para a nova configuração social que se 

apresenta.66 

   No mesmo sentido defende Adán Nieto que a responsabilidade 

penal da pessoa jurídica tenha o condão de incrementar a responsabilidade 

individual, e que, além disso, altere a relação estabelecida entre o Estado e o 

mundo corporativo em geral. Segundo suas próprias palavras:  

A última das razões tem raízes mais profundas: consequência dos 
processos de globalização e da complexidade tecnológica que 
acompanha a sociedade de risco, os ordenamentos perderam 
eficácia, tanto para regular condutas quanto  para impor suas 
normas. As grandes corporações têm aumentado assim o seu 
poder, e o Estado nacional e intervencionista é incapaz de enfrentar 
o poder corporativo com seus instrumentos tradicionais. Neste 
contexto, é necessário recuperar o terreno perdido da eficácia 
firmando um novo pacto social entre o Estado e o poder 
corporativo, e exigindo das empresas, em troca dos benefícios 
proporcionados com a limitação da responsabilidade, a abertura de 
mercados ou os avanços tecnológicos, que  assumam a tarefa 
pública de se autorregularem com a finalidade de se colocarem ao 
lado do Estado na missão de controlar novos riscos, proteger os 
acionistas ou consumidores ou prevenir atos delitivos.67 

  Para Chevallier, as empresas atuam nesse novo mundo global, 

exercendo um papel de destaque ante a nova ordem transnacional. Afirma que as 

relações mantidas com o Estado são complexas e que desenvolvem uma 

estratégia em nível global, sendo que, concebidas em escala mundial, elas 

ignoram as fronteiras nacionais e elaboram dispositivos de regulação de suas 

relações mútuas independentes de intervenção estatal –autorregulatórias-. 

Contudo, as empresas não podem ignorar as restrições impostas pelos entes 

estatais, devendo manter com os mesmos uma relação de dupla via, fundado em 

                                                           
66

 Cf. GOMEZ-JARA DÍEZ, Carlos, op. cit. p. 261. 
67

 Tradução livre da autora. “El último de los motivos tiene orígenes más profundos: consecuencia 
de los procesos de globalización y de la complejidad tecnológica que acompaña a la sociedad del 
riesgo, los ordenamientos han perdido eficacia, tanto para regular conductas, como para imponer 
sus normas. Las grandes corporaciones han aumentado por ello su poder, y el Estado nacional e 
intervencionista es incapaz de contrarrestar el corporate power con sus instrumentos tradicionales. 
En este marco resulta necesario recuperar el terreno de la eficácia perdida firmando un nuevo 
pacto social entre el Estado y el poder corporativo, y exigiendo de las empresas que a cambio de 
los benefícios que les suministra su responsabilidad limitada, la apertura de los mercados o los 
avances tecnológicos asuman una tarea pública y se autorregulen con el fin de ponerse al lado del 
Estado en la tarea de controlar nuevos riesgos, proteger accionistas o consumidores o evitar 
hechos delictivos.” NIETO MARTÍN, Adán. La responsabilidad penal de las personas jurídicas: un 
modelo legislativo. Madrid: Iustel, 2008, p.38. 
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interdependência recíproca.68 Assim, o autor propõe uma triangularização que se 

estabeleceria na relação entre empresas, na relação entre Estados e na relação 

entre empresas e Estados. Dessa forma, as relações se estabeleceriam em duplo 

sentido, as empresas apoiando-se nos Estados e estes sendo porta-vozes e 

defensores de interesses econômicos.69 

   Nesse passo, cabe mencionar que o fenômeno da 

transnacionalidade interage com essa triangularização mencionada, na medida 

em que atinge a liberdade e a autonomia dos Estados. Como consequência, o 

desafio é compatibilizar a desigualdade existente entre esses atores externos, 

sem esquecer que existe um patente desequilíbrio de forças entre os Estados, 

assim como entre as empresas, pois há empresas cujo capital ultrapassa o PIB 

(Produto Interno Bruto) de alguns países.  

   A aceitação de uma regulação transnacional e também de 

mecanismos privados de corregulação ou autorregulação deve ser sensível a 

esse desequilíbrio de forças, de forma que as propostas de regulação da OCDE 

por exemplo, lembrando que estamos no campo da soft law, devem procurar 

atender aos objetivos globais como um todo, mas também, aos objetivos 

peculiares de cada Estado.70 

                                                           
68

 Cf.CHEVALLIER, Jacques. O Estado pós-moderno, p. 48. 
69

 Idem, p. 49. 
70

 Nesse sentido, entende Emmanuel Decaux que ”Mais on peut aller plus loin, et souligner 
qu'aujourd'hui les États et les organisations internationales, ces sujets dérivés, ne sont plus les 
seuls sujets du droit international 5. Les « acteurs non étatiques » ont pris une part de plus en plus 
active dans la vie internationale, pour le meilleur et pour le pire. L'État n'est plus le point de 
passage obligé entre la sphère interne et la sphère internationale - comme dans un sablier - 
l'organisation internationale multipliant les destinataires du droit international, au-delà des 
frontières étatiques. Dès les années cinquante, Philip Jessup évoquait à ce propos l'existence d'un 
« droit transnational ». Le droit international s'applique désormais directement aux personnes 
privées, leur conférant des droits et des obligations, notamment en matière de sanctions 
internationales ou d'incriminations pénales, mais elles peuvent parfois également l'invoquer sans 
passer par le filtre étatique - abandonnant le jeu classique de la protection diplomatique - par 
exemple en matière d'investissements ou de droits de l'homme. Bien plus, les personnes privées 
peuvent « créer » le droit, comme on le voit avec l'adoption de codes de bonne conduite ou 
d'engagements volontaires de la part des entreprises. Ces initiatives privées peuvent trouver un 
relais ou une consécration dans le cadre des organisations internationales. C'est le cas de l'OIT, à 
travers le tripartisme, avec l'adoption de conventions internationales du travail mais également de 
la Déclaration tripartite sur les principes concernant les entreprises multinationales et la politique 
sociale de 1977, ou plus récemment de l'ONU avec l'initiative du Pacte mondial (Global Compact), 
lancée par le Secrétaire général sur la base d'une adhésion volontaire des entreprises 
multinationales” DECAUX, Emmanuel. Déclarations et conventions em droit international. Cahier 
du Conseil Constitutionnel n. 21 – janvier, 2007. http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/nouveaux-cahiers-du-conseil/cahier-n-21/declarations-et-conventions-en-droit-international.50561.html
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   Soma-se ainda a constatação de que surge, nas ultimas décadas, 

uma crescente preocupação com os impactos gerados pela expansão das forças 

econômico-sociais no meio ambiente e na qualidade de vida da população como 

um todo. Como conciliar a necessidade de expansão e geração de riquezas com 

o atendimento do interesse público é um dos grandes desafios que se impõem 

para as empresa, o Estado e a sociedade, de modo que a triangularização 

proposta por Chevallier ficaria equacionada de melhor forma se a ela se somasse 

a sociedade civil. 

   Nesse contexto, tema paralelo às recomendações da OCDE, cuja 

incidência no campo específico da criminal compliance é mais evidente, cabe 

fazer referência às influências decorrentes das organizações internacionais e ao 

conceito de responsabilidade social corporativa ou responsabilidade social da 

empresa. 

 

3.2 Influência das Normativas Supranacionais 

 

   O panorama apresentado deu destaque para os aspectos mais 

globais dos fatores que permitem ou que exigem uma readequação nas relações 

entre Estado, sociedade e Direito.  

   Expostos os principais motivos que autorizam a construção de uma 

nova configuração social que altere as relações estabelecidas entre empresa e 

Estado, e que, nesse contexto, tenha a autorregulação posição de destaque, 

passa-se a ver a influência exercida pelos organismos internacionais, 

principalmente no que se refere ao estímulo para que as empresas adotem 

mecanismos de autorresponsabilidade amparadas em bases éticas e sociais. 

   Por um lado, o Pacto Global da ONU tem destacada importância 

porque exorta as empresas a adotar de maneira efetiva medidas acordes com os 

direitos humanos, a proteção do direito dos trabalhadores, a proteção do meio 

ambiente e o combate à corrupção. 
                                                                                                                                                                                
constitutionnel/francais/nouveaux-cahiers-du-conseil/cahier-n-21/declarations-et-conventions-en-
droit-international.50561.html acesso em 7 de junho de 2016. 
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   De outro lado, terá foco as medidas propostas apenas no campo 

específico do combate à corrupção. A autorregulação é uma técnica proposta de 

maneira incisiva e em âmbito diverso, para a prevenção da corrupção no mundo 

corporativo.  Desse modo, é um instrumento de política criminal voltado para fins 

preventivos de crimes e, o que se destaca nesse momento, com pleno 

reconhecimento por parte dos organismos internacionais. 

   Faz parte desse contexto, em nosso entendimento, a 

responsabilidade social da empresa e a governança corporativa como reflexos 

dessa nova fase política do Estado, que espera uma postura proativa da 

sociedade civil, complementando a atividade estatal normativa e também 

sancionatória. 

   O tratamento jurídico dado pelo ordenamento brasileiro ao tema 

fugiu das diretivas internacionais que, embora sem uma menção expressa, 

sugerem que a pessoa jurídica deva ser responsabilizada penalmente pelos 

crimes praticados, principalmente quando se tratar da corrupção.  

       

3.2.1 Pacto Global  

 

   Em 1999, o Secretário Geral da ONU propôs O Pacto Global no 

Fórum Econômico de Davos, com o objetivo de mobilizar a comunidade 

empresarial internacional para a adoção, em suas práticas de negócios, de 

valores fundamentais e internacionalmente aceitos nas áreas de direitos 

humanos, relações de trabalho, meio ambiente e combate à corrupção, refletidos 

em dez princípios. Essa iniciativa contou com a participação de várias agências 

das Nações Unidas, de empresas diversificadas, com atuação em diferentes 

setores da economia, sindicatos, organizações não-governamentais e demais 

parceiros necessários para a construção de um mercado global mais inclusivo e 

igualitário.  

   O Pacto Global concentra-se na defesa de dez princípios universais, 

inspirados na Declaração Universal de Direitos Humanos, na Declaração da 
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Organização Internacional do Trabalho sobre Princípios e Direitos Fundamentais 

no Trabalho, na Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e na 

Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção. Desse modo, são quatro 

grandes campos de atuação – direitos humanos, trabalho, meio ambiente e 

corrupção - cujo objetivo é inspirar a responsabilidade empresarial para que as 

práticas empresariais sejam sensíveis a esses temas, integrem a 

responsabilidade da empresa, e contribuam para um mercado global mais ético e 

responsável. 

   O Pacto Global não é um instrumento regulatório, um código de 

conduta obrigatório ou um fórum para policiar as políticas e práticas gerenciais. É 

uma iniciativa voluntária que procura fornecer diretrizes para a promoção do 

crescimento sustentável e da cidadania, por meio de lideranças corporativas 

comprometidas e inovadoras.71 

   Foi um dos primeiros diplomas internacionais a dirigir-se diretamente 

às empresas, além disso, sua base de ação deita esforços em incentivar as 

empresas a adotar, sustentar e aplicar dentro de seu campo de influência os 

princípios preconizados pelas convenções internacionais supracitadas. A 

ausência de impositividade de suas recomendações ora recebe crítica da 

doutrina, ora é elogiada por inaugurar um novo momento, no campo teórico, de 

estruturas de deliberações abertas, moduláveis, que interagem de forma diversa 

com os atores sociais.  

   Por outro lado, as críticas recaem sobre o fato de constituir um 

simples compromisso político para a difusão de princípios sem um efetivo modo 

de se controlar se os princípios estão sendo adotados na prática, se há um 

compromisso sério de implementação das novas diretrizes ou se está, apenas, 

procurando obter vantagem da mencionada adesão, usando o logo da ONU como 

marketing sem a contrapartida desejada. Como se não bastasse, quando o Pacto 

faz referência a direitos fundamentais temos que lembrar que esses direitos não 

são facultativos, a própria essência dos direitos humanos reside no seu caráter 
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 Ver www.pactoglobal.org.br acesso em 6/06/2016. 

http://www.pactoglobal.org.br/
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obrigatório, de modo que a dúvida que emerge é se o Pacto Global estaria 

transformando em direito facultativo os direitos fundamentais.72  

   Por obra dessas e outra críticas, o Pacto Global sofreu uma reforma 

em 2006, para possibilitar um controle posterior à adesão de uma empresa ao 

Pacto. Isso se deu porque até esse momento, o único controle que havia para 

uma empresa aderente ao Pacto era o envio anual de um relatório no qual, em 

amplas linhas, as empresas deveriam comunicar as medidas adotadas segundo 

os princípios estabelecidos no Pacto. Passou-se a entender que o controle 

exercido pela ONU era insuficiente, de modo que, a partir de 2006, houve um 

reforço dos mecanismos de controle com a introdução de três novas regras: 

passou-se a fiscalizar a utilização abusiva do emblema da ONU; para as 

empresas que não enviassem seus relatórios anuais no prazo estipulado passou 

a existir a nomenclatura de empresa inativa ou não comunicante e, por fim, 

estipulou-se um procedimento com o objetivo de apurar as alegações de 

utilização abusiva, sistemática ou flagrante dos objetivos e princípios gerais do 

pacto.73 

 

3.2.1.1 O Projeto de normas da subcomissão de Direitos Humanos da ONU 

sobre a responsabilidade das empresas.  

 

   A Subcomissão de Direitos Humanos da ONU resolveu desenvolver 

as ideias propostas pelo Pacto Global, inspirada pela possibilidade de criar um 

instrumento internacional que reunisse a tutela dos direitos humanos e a 

responsabilidade das empresas. Nesse contexto surge, em 2003, o projeto de 

“Normas sobre a responsabilidade das sociedades transnacionais e outras 

empresas”.74  

                                                           
72

 Cf. MARTIN CHENUT, Katia. Droits de L´homme et responsabilité des entreprises: les “príncipes 
directeurs des Nation Unies”. In: GIUDICELLI-DELAGE, Geneviève; MANACORDA, Stefano 
(coords.). La reponsabilité pénale des personnes morales: perspectives européennes et 
internationales, Paris: Société de législation comparée, 2013, pp. 233-234. 
73

 Idem, p. 234. 
74

 “Les normes énoncées faisant déjà partie du corpus juris international, ce que le projet de 2003 
met en exergue c’est leur application également aux entreprises en vertu de la référence faite par 
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   Segundo o preâmbulo do projeto, mesmo que os Estados tenham a 

obrigação inicial de respeitar, promover e proteger os direitos dos cidadãos, esse 

fator não retira da sociedade em geral, e, especificamente, das empresas 

transnacionais, a responsabilidade de promover e garantir o respeito a esses 

direitos. As Normas pretendem dar um passo à frente do Pacto quando impõem 

aos Estados a obrigação de proteger os indivíduos de abusos cometidos pelas 

empresas, exigindo um mecanismo de controle das práticas empresariais. 

   As normas, essencialmente, incorporam e enunciam quatro 

princípios gerais: i) embora os Estados sejam os principais sujeitos de deveres, 

agentes empresariais também possuem obrigações perante o direito internacional 

dos direitos humanos; ii) são obrigações que se aplicam de maneira universal e 

dizem respeito a um leque amplo de direitos; iii) governos precisam tomar 

medidas para proteger os indivíduos contra abusos perpetrados por empresas; e, 

por fim, iiii) o caráter transnacional deste problema exige que haja monitoramento 

de práticas empresariais e mecanismos de controle das normas internacionais 

além do âmbito nacional, para assegurar que as empresas respeitem as Normas 

e outros instrumentos nacionais e internacionais pertinentes, quando realizarem 

atividades em outros países.75 

   O projeto recebeu fortes críticas da sociedade civil sob o argumento 

de que qualquer ingerência no mercado poderia constituir um atentado ao bom 

funcionamento do capitalismo internacional. Outra crítica foi a indefinição e a falta 

                                                                                                                                                                                
le préambule de la DUDH à « tous les organes de la société ». La Sous-Commission opère une 
reformulation des obligations découlant du droit international des droits de l’homme pour 
responsabiliser les entreprises. Le projet énonce ainsi des obligations découlant du droit à l’égalité 
des chances et à un traitement non discriminatoire (B), du droit à la sécurité de la personne (C) et 
du droit des travailleurs (D), celles relatives au respect de la souveraineté nationale et des droits 
de l’homme (E), enfin des obligations visant à la protection du consommateur (F) et de 
l’environnement (G).  (...) Une première version du projet de « Normes » a été soumise à 
consultation en 2002. Les ONG se sont montrées critiques, considérant que le projet n’était pas 
assez contraignant, et souhaitant un renforcement des mécanismes de « suivi » des obligations 
pesant sur les entreprises. Une nouvelle version du projet a ainsi été présentée en 2003 prévoyant, 
outre la mise en œuvre par l’adoption, la diffusion et l’application des règles internes de 
fonctionnement conforme aux « Normes », un contrôle externe « par les mécanismes des Nations 
Unies et d’autres mécanismes nationaux et internationaux existants ou à créer concernant 
l’application des normes ». Ce dernier contrôle « est transparent et indépendant et prend en 
compte l’apport des parties intéressées, notamment les plaintes déposées pour violations des 
présentes Normes ». Selon Emmanuel Decaux, ce contrôle qui restait à créer, ouvrant la voie à 
des plaintes, voire à des « class actions à tous les "stakeholders", a servi d’épouvantail pour le 
monde des multinationales»” MARTIN CHENUT, Katia, La reponsabilité pénale des personnes 
morales: perspectives européennes et internationales, pp. 236-237. 
75

 Idem, p. 237. 
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de clareza acerca do marco divisório que deve existir entre a responsabilidade 

dos Estados e a das empresas. Dessa forma, acabou não sendo adotado pela 

antiga comissão (hoje substituída pelo Conselho de Direitos Humanos), contudo, 

sua importância permanece por ter aberto o debate sobre a responsabilidade 

empresarial em matéria de direitos humanos.76  

   Foi uma proposta que teve o mérito de trazer para a ordem 

normativa internacional, fora do âmbito exclusivo de cada Estado, a preocupação 

com o reconhecimento de que as empresas de toda ordem, não só as 

transnacionais, devem ter responsabilidades com os direitos humanos, ao que se 

soma a necessidade de medidas de controle para se proteger os indivíduos de 

eventuais abusos cometidos.77 

   São ideias que, ao longo das últimas décadas, vêm sendo alinhadas 

no sentido de estabelecer limites e novas formas de controle para o mercado. A 

autorregulação se expande nesse contexto, de modo que é importante trazer à 

tona as implicações que o tema dos direitos humanos possibilita. O objetivo, de 

uma ou outra forma, é interagir com os mecanismos internos empresariais, além 

de inaugurar um novo momento do direito internacional, no qual as normas são 

diretamente aplicáveis para as empresas.  

 

3.2.1.2 Empresas e direitos humanos: possível interação. 

 

   Conquanto o projeto de “normas sobre a responsabilidade das 

sociedades transnacionais e outras empresas” não tenha prosperado, os 

trabalhos desenvolvidos ao longo da apresentação do projeto continuaram e, em 

2008, um novo relatório foi apresentado ao Conselho de Direitos Humanos da 

ONU, tendo por base a sistematização da matéria a partir de distintos graus de 

responsabilidades, voltados à interação entre Estados e empresas em torno de 

três princípios ou "pilares”: a obrigação de os Estados assegurarem uma proteção 

contra as violações dos direitos humanos por terceiros, incluindo empresas; a 
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 Cf. MARTIN CHENUT, Katia op. cit. pp. 237-238. 
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 Idem. 
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responsabilidade das empresas de respeitar os direitos humanos; a necessidade 

de fornecer soluções eficazes às vítimas. 78 

   As normas foram criticadas porque limitaram os direitos e também 

porque foram associadas a uma gama de responsabilidades extensas e mal 

definidas às empresas.  Tendo em vista que as empresas são órgãos econômicos 

especializados, a responsabilidade não poderia ter sido atribuída de maneira geral 

e ampla, como se faz com as obrigações atribuídas aos Estados. O relatório 

propõe uma combinação de obrigações negativas e positivas; as empresas 

deveriam, em primeiro lugar, abster-se de violar os direitos humanos, mas essa 

obrigação negativa seria consequência de obrigações positivas a exemplo da 

previsão do due diligence, ou seja, haveria a obrigação de prevenir e evitar os 

impactos negativos de suas atividades que pudessem constituir violações dos 

direitos humanos.  

   Cumpre consignar que o relator nomeado pela ONU para a 

apresentação desse segundo relatório, John Ruggie, teve o mérito pessoal de 

procurar construir alianças dentro da agenda internacional com o objetivo de 

inserir os direitos humanos no contexto da autorregulação em sede empresarial. 

Em 2008, John Ruggie procurou a ISO para construir o capítulo sobre direitos 

humanos programados para o ISO 26000. Ele se aproximou da OCDE, com a 

intenção de rever as suas orientações para as multinacionais despertando a 

importância da existência de um capítulo específico sobre direitos humanos. Ele 

fez o mesmo com o International Finance Corporation, uma organização 

pertencente ao Grupo do Banco Mundial, cuja missão é a promoção do 

investimento nas regiões em desenvolvimento. Fez o mesmo com a OIT. Assim, 

obteve a aprovação de seu projeto por unanimidade em junho de 2011, na 17ª 

Sessão do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas.79 Suas 

recomendações foram denominadas de princípios orientadores. 80 

   O tema manteve-se na ordem do dia por prismas diferentes, tanto 

que em 2011 diferentes diplomas internacionais inserem os direitos humanos no 

                                                           
78

 Cf MARTIN CHENUT, Katia, op. cit. p. 239. 
79

 Idem, pp. 240-242. 
80

 Sobre os Princípios orientadores, ver: La Responsabilité des entreprises de respecter les droits 
d`homme. Guide interprétatif, ONU. 2012. HR/PUB/12/02 
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âmbito da responsabilidade empresarial. Entretanto, apesar da crescente 

preocupação dos órgãos internacionais com o tema, é preciso ressaltar que um 

dos pontos fracos da sistemática adotada é a imprecisão com que o tema vem 

sendo tratado por esses órgãos. 

   As Diretrizes da OCDE para Multinacionais foram atualizadas em 

maio de 2011 para a introdução de um capítulo específico sobre direitos 

humanos; a ISO 26.000 adotada no final de 2010 definiu as diretrizes da 

responsabilidade social das organizações em torno de sete temas centrais, 

incluindo os direitos humanos; a nota conjunta do Pacto Global e do Alto 

Comissariado para os Direitos Humanos em julho de 2011 destaca a proteção dos 

direitos humanos como valor empresarial; a Comunicação da Comissão Europeia 

de 25 de Outubro de 2011, sobre a responsabilidade social das empresas, 

manifesta expressamente a adesão aos Princípios.  

   É interessante que as empresas assumam a responsabilidade que 

lhes incumbe de respeitar os direitos humanos, em conformidade com os 

Princípios, além de esperar que os Estados, inspirados pelos Princípios, 

estabeleçam, em curto espaço de tempo, planos nacionais de implementação.81 

     Não se nega que os princípios tratam da necessidade de 

observância de direitos genéricos, sem especificação e sem qualquer 

contrapartida, como mecanismos sancionatórios para o descumprimento, ou 

mecanismos de estímulos para a adoção. Evidentemente, esse excesso de 

voluntariedade pode comprometer o objetivo desejado, principalmente porque não 

há, por parte dos Estados, balizas regulatórias muito precisas. Sob ótica mais 

otimista, é possível destacar o fato de que o tema vem ocupando espaço cada 

vez maior, com o impulso da ONU, o que contribuiu para um reconhecimento 

mundial da responsabilidade das empresas em matéria de direitos humanos.  

  Esse movimento de articulação entre os diferentes espaços 

normativos (globais, regionais e nacionais) devem ser cuidadosamente 

monitorizados. Na sua falta, no espaço internacional, o conceito de 

responsabilidade social das empresas pode preencher essa lacuna ao procurar 
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 Cf. MARTIN CHENUT, Katia, op.cit. p. 246. 
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estabelecer um elo entre as empresas e os impactos decorrentes das atividades 

por elas exercidas.  

   Convém destacar que essa articulação entre os diferentes espaços 

normativos em torno do tema da responsabilidade das empresas podem levar a 

dois movimentos opostos: o primeiro, é a transformação de mecanismos de soft 

law a direito posto, com iniciativas legislativas na ordem jurídica interna de cada 

Estado, e, de outra feita, a tendência de endurecer a responsabilidade social da 

empresa, com mecanismos regionais associado a certas iniciativas nacionais 

como a adoção da responsabilidade penal da pessoa jurídica.82  

 

3.2.2 O combate à corrupção no espaço jurídico global: Convenção da ONU 

de 2003, Convenção Interamericana e os códigos de conduta como medida 

preventiva. 

 

   Apontados os influxos internacionais que visaram uma aproximação 

da autorregulação empresarial com a tutela dos direitos humanos. Convém 

demonstrar, ainda que brevemente, a movimentação, no mesmo plano 

internacional, a respeito do combate à corrupção. Em dezembro de 2000, a 

Resolução 55/61 da Assembleia Geral das Nações Unidas decide criar um Comitê 

especial para a formação de um instrumento jurídico internacional eficaz no 

combate da corrupção. É preciso consignar que a preocupação com a corrupção, 

por parte das Nações Unidas, tem início em período anterior à apontada iniciativa. 

Destacam-se nesses instrumentos o incentivo para que empresas e também 

entes públicos adotem medidas de cunho preventivo, a exemplo da previsão de 

códigos de conduta. 

   Adota-se assim, de maneira explícita, a ideia de que o combate à 

corrupção deve ser efetuado em várias frentes. Mais uma vez, as empresas são 

instadas para assumir parcela de responsabilidade com compromissos de ordem 

social. Conquanto haja a preocupação com as medidas que possam ser tomadas 

de modo voluntário, os instrumentos orientam os Estados a fortalecerem o 
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 Cf. MARTIN CHENUT, Katia, op. cit. p. 247. 
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cabedal sancionatório em caso de descumprimento das medidas propostas, 

inclusive com a previsão da responsabilidade penal da pessoa jurídica.  

   Segundo o artigo 1º do instrumento, seu objetivo é promover e 

fortalecer as medidas para prevenir e combater a corrupção com eficácia e 

eficiência; promover, facilitar e apoiar a cooperação internacional e a assistência 

técnica na prevenção e na luta contra a corrupção, incluindo a recuperação de 

ativos; e promover a integridade, a obrigação de prestar contas e a correta gestão 

dos assuntos e bens públicos. A Convenção foi assinada pela maior parte dos 

Estados, entre eles o Brasil, na Conferência do México em 2003. O Congresso 

Nacional aprovou o teor da Convenção pelo Decreto Legislativo 348/05, e, em 31 

de janeiro de 2006, a Convenção foi promulgada, passando a vigorar no Brasil, 

pelo Decreto 5687/06. 

   A Convenção prevê uma série de medidas de cunho preventivo e 

repressivo, cabendo destacar no capítulo II, dedicado às medidas preventivas, a 

previsão de códigos de conduta para os funcionários públicos, em conformidade 

com os princípios fundamentais de seu ordenamento jurídico e de sua legislação 

interna, voltados para o honroso e devido cumprimento das funções públicas. 

Nesse contexto, considera-se também a possibilidade de previsão de um sistema 

de denúncias internas, para facilitar que os funcionários públicos denunciem todo 

ato de corrupção às autoridades competentes, quando tenham conhecimento dele 

no exercício da função. 

   O art. 12 da Convenção é dirigido ao setor privado e tem por objeto 

medidas que devem ser reguladas pelos Estados com a finalidade de prevenir a 

corrupção e melhorar as normas contábeis e de auditoria no setor privado, assim 

como prever sanções civis, administrativas ou penais eficazes, proporcionais e 

dissuasivas em caso de não cumprimento dessas medidas. 83   

                                                           
83

 Decreto 5687/06 Artigo 12 - Setor Privado 
        1. Cada Estado Parte, em conformidade com os princípios fundamentais de sua legislação 
interna, adotará medidas para prevenir a corrupção e melhorar as normas contábeis e de auditoria 
no setor privado, assim como, quando proceder, prever sanções civis, administrativas ou penais 
eficazes, proporcionadas e dissuasivas em caso de não cumprimento dessas medidas. 
        2. As medidas que se adotem para alcançar esses fins poderão consistir, entre outras coisas, 
em: 
        a) Promover a cooperação entre os organismos encarregados de fazer cumprir a lei e as 
entidades privadas pertinentes; 
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   Destaca-se entre essas medidas a previsão de códigos de conduta 

com o objetivo de salvaguardar a integridade das atividades privadas, para o 

exercício honroso e correto das atividades comerciais, para a prevenção de 

conflitos de interesses, assim como para a promoção do uso de boas práticas 

comerciais entre empresas e nas relações contratuais entre as empresas e o 

Estado.   

   Em relação às pessoas jurídicas, o art. 26 determina que cada 

Estado adote as medidas que sejam necessárias, em consonância com seus 

princípios jurídicos, a fim de estabelecer a responsabilidade de pessoas jurídicas 

por sua participação nos delitos objeto da Convenção. Faculta-se a cada Estado 

Parte a opção pela tutela penal, civil ou administrativa, com a ressalva de que a 

responsabilidade da pessoa jurídica existirá sem prejuízo da responsabilidade 

penal que incumba às pessoas físicas que tenham cometido os delitos.  

   A Convenção não impõe a adoção da responsabilidade penal da 

pessoa jurídica, contudo, ela orienta a que os Estados utilizem os mecanismos de 

acordo com seu sistema jurídico. O ordenamento jurídico brasileiro convive, 

desde o advento da Constituição de 1988, com a responsabilidade penal da 

pessoa jurídica. Frente aos acontecimentos políticos brasileiros dos últimos anos, 

a necessidade de incrementar os mecanismos punitivos para o combate à 

corrupção, ao lado dos aspectos exógenos no contexto do direito penal global, 

                                                                                                                                                                                
        b) Promover a formulação de normas e procedimentos com o objetivo de salvaguardar a 
integridade das entidades privadas pertinentes, incluídos códigos de conduta para o correto, 
honroso e devido exercício das atividades comerciais e de todas as profissões pertinentes e para 
a prevenção de conflitos de interesses, assim como para a promoção do uso de boas práticas 
comerciais entre as empresas e as relações contratuais das empresas com o Estado; 
        c) Promover a transparência entre entidades privadas, incluídas, quando proceder, medidas 
relativas à identificação das pessoas jurídicas e físicas envolvidas no estabelecimento e na gestão 
de empresas; 
        d) Prevenir a utilização indevida dos procedimentos que regulam as entidades privadas, 
incluindo os procedimentos relativos à concessão de subsídios e licenças pelas autoridades 
públicas para atividades comerciais; 
        e) Prevenir os conflitos de interesse impondo restrições apropriadas, durante um período 
razoável, às atividades profissionais de ex-funcionários públicos ou à contratação de funcionários 
públicos pelo setor privado depois de sua renúncia ou aposentadoria quando essas atividades ou 
essa contratação estejam diretamente relacionadas com as funções desempenhadas ou 
supervisionadas por esses funcionários públicos durante sua permanência no cargo; 
        f) Velar para que as empresas privadas, tendo em conta sua estrutura e tamanho, disponham 
de suficientes controles contábeis internos para ajudar a prevenir e detectar os atos de corrupção 
e para que as contas e os estados financeiros requeridos dessas empresas privadas estejam 
sujeitos a procedimentos apropriados de auditoria e certificação; 
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são elementos que, em contexto sociológico, autorizam a defesa da 

responsabilidade penal da pessoa jurídica como mecanismo mais eficaz ao 

combate da corrupção. 

   Nesse sentido, o capítulo da Convenção que trata da cooperação 

internacional, tem como base o entendimento de que o combate à corrupção para 

ser eficaz depende da cooperação real e efetiva dos Estados. A recuperação de 

ativos é medida prevista nesse contexto, em que se destaca a necessidade de 

cooperação entre os Estados.  

   A Convenção Interamericana contra a Corrupção, de 1986, diferente 

da Convenção da ONU que a sucede, previa a adoção de normas de conduta 

para o cumprimento de funções públicas não limitadas aos funcionários públicos.  

  Outra diferença que se destaca está prevista no artigo III, 3 que se 

refere a dois tipos de normas: primeiro, a normas de instruções com finalidade 

concreta orientadas para que os funcionários públicos tenham a adequada 

compreensão de suas responsabilidades. A segunda previsão de norma se refere 

as normas éticas que devem dirigir as atividades.  

   O art. VI e o XI tratam dos fatos que constituem atos de corrupção, 

sem, no entanto, defini-los, competência esta de cada Estado parte nos 

ordenamentos jurídicos internos. Não é necessário que os atos de corrupção 

acarretem prejuízo patrimonial ao Estado.84 

                                                           
84

De acordo com  o Decreto 4410/02, que promulgou a citada Convenção no Brasil, sobre os atos 
de corrupção dispõe: Artigo VI - Atos de corrupção 
l. Esta Convenção é aplicável aos seguintes atos de corrupção: 
a. a solicitação ou a aceitação, direta ou indiretamente, por um funcionário público ou pessoa que 
exerça funções públicas, de qualquer objeto de valor pecuniário ou de outros benefícios como 
dádivas, favores, promessas ou vantagens para si mesmo ou para outra pessoa ou entidade em 
troca da realização ou omissão de qualquer ato no exercício de suas funções públicas; 
b. a oferta ou outorga, direta ou indiretamente, a um funcionário público ou pessoa que exerça 
funções públicas, de qualquer objeto de valor pecuniário ou de outros benefícios como dádivas, 
favores, promessas ou vantagens a esse funcionário público ou outra pessoa ou entidade em 
troca da realização ou omissão de qualquer ato no exercício de suas funções públicas; 
c. a realização, por parte de um funcionário público ou pessoa que exerça funções públicas, de 
qualquer ato ou omissão no exercício de suas funções, a fim de obter ilicitamente benefícios para 
si mesmo ou para um terceiro; 
d. o aproveitamento doloso ou a ocultação de bens provenientes de qualquer dos atos a que se 
refere este artigo; e 
e. a participação, como autor, co-autor, instigador, cúmplice, acobertador ou mediante qualquer 
outro modo na perpetração, na tentativa de perpetração ou na associação ou confabulação para 
perpetrar qualquer dos atos a que se refere este artigo. 
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   A Convenção também traz a previsão do suborno internacional e do 

enriquecimento ilícito, como crimes que devem ser tipificados pelos Estados 

partes.85 

 

3.2.3 Conselho Europeu: Convênios sobre Corrupção e o Grupo de Estados 

contra a Corrupção (GRECO) 

 

   Há ainda que se fazer referência aos textos regionais europeus a 

exemplo da Convenção do Conselho da Europa contra a corrupção.86 

                                                                                                                                                                                
2. Esta Convenção também é aplicável por acordo mútuo entre dois ou mais Estados Partes com 
referência a quaisquer outros atos de corrupção que a própria Convenção não defina. 
Artigo VII - Legislação interna 
Os Estados Partes que ainda não o tenham feito adotarão as medidas legislativas ou de outra 
natureza que forem necessárias para tipificar como delitos em seu direito interno os atos de 
corrupção descritos no artigo VI, parágrafo l, e para facilitar a cooperação entre eles nos termos 
desta Convenção. 
85

 Artigo VIII - Suborno transnacional 
Sem prejuízo de sua Constituição e dos princípios fundamentais de seu ordenamento jurídico, 
cada Estado Parte proibirá e punirá o oferecimento ou outorga, por parte de seus cidadãos, 
pessoas que tenham residência habitual em seu território e empresas domiciliadas no mesmo, a 
um funcionário público de outro Estado, direta ou indiretamente, de qualquer objeto de valor 
pecuniário ou outros benefícios, como dádivas, favores, promessas ou vantagens em troca da 
realização ou omissão, por esse funcionário, de qualquer ato no exercício de suas funções 
públicas relacionado com uma transação de natureza econômica ou comercial. 
Entre os Estados Partes que tenham tipificado o delito de suborno transnacional, este será 
considerado um ato de corrupção para os propósitos desta Convenção. 
O Estado Parte que não tenha tipificado o suborno transnacional prestará a assistência e 
cooperação previstas nesta Convenção relativamente a este delito, na medida em que o 
permitirem as suas leis. 
Artigo IX - Enriquecimento ilícito 
Sem prejuízo de sua Constituição e dos princípios fundamentais de seu ordenamento jurídico, os 
Estados Partes que ainda não o tenham feito adotarão as medidas necessárias para tipificar como 
delito em sua legislação o aumento do patrimônio de um funcionário público que exceda de modo 
significativo sua renda legítima durante o exercício de suas funções e que não possa justificar 
razoavelmente. 
Entre os Estados Partes que tenham tipificado o delito de enriquecimento ilícito, este será 
considerado um ato de corrupção para os propósitos desta Convenção. 
O Estado Parte que não tenha tipificado o enriquecimento ilícito prestará a assistência e 
cooperação previstas nesta Convenção relativamente a este delito, na medida em que o 
permitirem as suas leis. 
86

 Cf.FOFFANI, Luigi. Bases para una imputación subjetiva de la persona moral. Hacia una 
culpabilidad de las personas jurídicas? Revista Nuevo Foro Penal. Vol. 6, n. 75, 2010, para quem: 
“Hoy en dia contamos con una riquísima serie de iniciativas a nível europeo que tienen como 
objetivo impulsar a los Estados nacionales a introduzir en su próprio ordenamiento normas que 
prevean sanciones para las personas jurídicas, en sectores absolutamente heterogêneos: me 
refiero al Convenio para la protección de los intereses financieros de la Comunidad Europea 
(1995/97) y luego, en la misma línea, los Convenios de la Unión Europea y de la OCDE sobre la 
lucha contra la corrupción de los funcionarios comunitarios y extranjeros (1997), al documento 
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   O Conselho da Europa é uma organização internacional que tem por 

missão criar um espaço democrático e jurídico comum a todo o continente 

europeu. Seus objetivos se articulam em torno dos direitos fundamentais do 

homem. Em matéria de luta contra a corrupção há dois textos relevantes: a 

Convenção Penal do Conselho da Europa e a Convenção Civil do Conselho da 

Europa.  

   A Convenção Penal do Conselho da Europa de 4 de novembro de 

1998 entrou em vigor em 1° de julho  de 2002 e impõe sanções penais para os 

autores diretos ou indiretos de corrupção.87 Ela cobre diferentes formas de 

corrupção, seja na forma ativa ou passiva, seu sujeito ativo é tanto o agente 

público nacional ou o estrangeiro, os parlamentares nacionais ou estrangeiros, os 

agentes privados e os juízes nacionais ou estrangeiros.  Esta Convenção tem 

alcance para os atos de lavagem do produto da corrupção. Ela prevê diversos 

dispositivos essenciais para combater a corrupção internacional. 

   A Convenção Civil do Conselho da Europa de 4 de novembro de 

1999 entrou em vigor em 1° de novembro de 2003, é a primeira convenção do 

gênero a combater a corrupção através do direito civil. De fato, ela permite às 

vítimas da corrupção demandar reparação do prejuízo sofrido aos autores dos 

comportamentos em causa. Para que a Convenção tenha plena eficácia, os 

                                                                                                                                                                                
programático sobre la prevención y control de la criminalidad organizada (2000), al Convenio del 
Consejo de europa sobre el “cybercrime”, a la Decisión marco sobre la lucha contra la falsificación 
del euro (2001), y a otras más recientes iniciativas en materia de terrorismo (2002), tráfico de 
seres humanos (2002), inmigración ilegal (2002), protección del médio ambiente (2003) y 
corrupción en el sector privado. (2003). Estamos ante un cuadro normativo cada día más rico y 
heterogéneo: hoy se puede decir que, cada vez que la Unión Europea promociona una iniciativa 
político-criminal, siempre o casi siempre requiere a los legisladores nacionales para que 
introduzcan también sanciones “proporcionadas, eficaces y disuasorias”para las personas 
jurídicas. Otro problema, naturalmente – aunque se pódra analizar sólo en el futuro y a nível de los 
distintos ordenamientos nacionales- , es establecer si un mismo modelo de responsabilidad de las 
personas jurídicas puede ser extendido tan fácilmente a sectores político-criminales tan diferentes 
y heterogêneos.” Pp. 44-45. 
87

 Sobre a importância da Convenção do Conselho da Europa, Mongillo aduz que: “Una data 
fondamentale negli sforzi profusi dal CdE nel contrasto Allá corruzione è il 27 gennaio 1999, 
quando venne aperta alla firma a Strasburgo la Convenzione penale sulla corruzione, a 
conclusione di um iter formativo iniziato nel febbraio del 1996. La Convenzione del CdE 
rappresenta, cronologicamente, il secondo grande strumento multilaterale adottato in subiecta 
materia, dopo la Convenzione Ocse del 1997, di cui ci occuperemo più avanti. È entrata in vigore il 
1° luglio 2002, con il raggiungimento della quattordicesima ratifica. (...) È da segnalare che la 
Convenzione penale è aperta all’adozione anche di Stati terzi, cioè non membri del CdE, e che la 
sua implementazione è monitorata dal suddetto GRECO, mediante un meccanismo di valutazione 
recíproca tra gli Stati che vi fanno parte: c.d. peer review.” MONGILLO, Vincenzo. La corruzione tra 
sfera interna e dimensione Internazionale, p. 487 
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Estados signatários devem observar algumas medidas. Eles devem organizar 

modalidades concretas de reparação de danos, também deve haver a 

possibilidade de serem invalidados atos concluídos sob o manto da corrupção, ou 

seja, prevê-se um conjunto de ações dirigidas a detectar e coibir atos de 

corrupção.88 

   O GRECO (Grupo de Estados contra a Corrupção) foi instituído em 

1999 em seguida às duas Convenções do Conselho da Europa em matéria de 

luta contra a corrupção. O grupo tem por objetivo assegurar o respeito a ambas 

Convenções do Conselho da Europa e trabalhar para uma melhor eficácia das 

medidas de combate à corrupção. 

   Em relação à pessoa jurídica, todos os instrumentos de direito penal 

adotados em nível europeu demandaram dos Estados membros a previsão de 

sanções diretas contra a mesma. Porém, com o objetivo de se respeitar a tradição 

jurídica dos Estados membros, não se defendeu a responsabilidade penal 

propriamente dita, houve um incentivo para que a sanção imposta fosse efetiva, 

proporcional e dissuasiva. 

    No entanto, alguns documentos sugeriram explicitamente a 

responsabilidade penal da pessoa jurídica a exemplo da recomendação 18/88 do 

Conselho da Europa que sugeriu aplicar a responsabilidade e sanção penal à 

empresa em função da natureza do fato, do grau de culpa da empresa, da 

consequência para a sociedade e da necessidade de prevenção de futuros 

ilícitos. Segundo essa recomendação, a sanção administrativa poderia vir 

aplicada para comportamentos ilícitos de menor importância. Dentre os fatores 

elencados pela recomendação 18/88, considerou-se o aumento de crimes 

cometidos no exercício da atividade empresarial e os prejuízos causados não só 

aos indivíduos quanto à sociedade. Outro fator apontado que também chama a 

atenção refere-se ao fato de se considerar dificultosa a identificação da pessoa 

física responsável pelo fato, tendo em vista a estrutura normalmente complexa da 

pessoa jurídica. 89 

                                                           
88

 Cf. LEELEEA Shailendrasingh, Lutte anti-corruption: gestion des risques et compliance. Paris: 
Lamy. 2013, p. 47. 
89

 “Certo, impulsi a stabilire forme di responsabilità propriamente penale delle persone giuridiche 
non sono mancati neppure a livello europeo. Così, nell’ambito del CdE, la Raccomandazione Nº 
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   O projeto do Corpus Iuris foi criado dentro de um contexto do qual se 

fez necessário uma tomada de consciência acerca da falta de um paralelismo 

entre a integração normativa e a integração econômica e monetária. A entrada em 

vigor da moeda única na Comunidade Europeia em 1º de janeiro de 2002 

preocupou-se com a integração monetária, contudo, questões como o 

enfrentamento da criminalidade no novo contexto econômico passaram ao largo 

da integração naquele momento inicial.90 

   Sendo assim, foi necessária uma solução para essa divergência 

que, em parte, pode refletir a falta de integração política e social com que se deu 

a formação da Comunidade Europeia.91 Os Estados, com o passar do tempo, 

perceberam as consequências dessa falta de evolução no âmbito normativo, 

principalmente no aspecto penal, de modo que buscaram uma solução para esse 

déficit de integração. 

                                                                                                                                                                                
18/88 del 20 ottobre 1988 há suggerito di: <<a. applicare responsabilità e sanzioni penali alle 
imprese, quando lo richiedono la natura del reato, il grado della colpa dell’impresa, le conseguenze 
per la società e la necessità di prevenire ulteriori reati; b. applicare altri sistemi di responsabilità e 
di sanzioni, per esempio quelli di competenza di autorità amministrative e soggetti al controllo 
giudiziario, in particolare per comportamenti illeciti che non richiedano di trattare il reo come un 
criminale.>>”. MONGILLO, Vincenzo. La corruzione tra sfera interna e dimensione Internazionale, 
p. 496. 
90

  “La Idea rectora de este Proyecto, en palabras de Vervaele, codirector junto a la Prof. Delmas-
Marty del Corpus Juris 2000 (que viene a sustituir al elaborado en el ano 1997), es la de realizar 
una armonización total en materia de fraudes comunitários y corrupción en el ámbito de la Unión 
Europea, ya que, aunque en el seno del tercer pilar hay en el momento actual convenciones que 
obligan a los Estados miembros a adaptar sus propias legislaciones en esta materia, lo cierto es 
que los Estados tardan mucho tiempo tanto en ratificar las convenciones como en adaptar su 
legislación nacional. La singularidad de este Proyecto es que, entre las distintas vías de  
integración en el marco penal, se decanta por la vía de la unificación frente a la de la armonización 
o la cooperación, definiendo un espacio judicial único que delimitaria el marco de la territorialidad 
europea. La renuencia estatal a permitir la intromisión de poderes supranacionales en el ámbito de 
la incriminación penal con el argumento de que ésta expresa en sentido puro el concepto de 
soberanía nacional, es interpretada de forma diversa y matizada en el sentido de que no se ha 
podido constatar una resistencia mayor en la opinión pública europea a la creación de tipos 
penales europeos, o al menos no hay estúdios empíricos que demuestren lo contrario, es más, es 
posible que en los últimos tiempos se haya creado una opinión pública relativamente favorable a 
esta intervención, debido al espacio que en los médios de comunicación han encontado los 
problemas a los que se enfrentan diariamente los sistemas penales nacionales para atajar las 
redes criminales de carácter internacional. Y de hecho, algunos piensan que esa renuencia podría 
explicarse en parte por el temor de los cargos políticos nacionales a que la Unión Europea 
terminase por poder controlar su actuación en el marco de la extensión del Derecho Penal 
comunitário a los fenômenos de corrupción nacional.” RODRIGUEZ, Cristina Méndez. La 
corrupción e el marco del corpus júris In: RODRIGUEZ, Laura Zúniga; RODRIGUEZ, Cristina 
Méndez e DIAZ-SANTOS, Maria do Rosário Diego. (coords.). El derecho penal ante la 
globalización. Madrid, Colex, 2002, p. 110. 
91

 Atualmente passados mais de uma década da integração da moeda, despontam conflitos que 
refletem essa possível falta de integração político-social. O referendo britânico, conhecido por 
Brexit (abreviação das palabras Britain exit, no jargão inglês) que decidiu pela saída do Reino 
Unido da Comunidade europeia em 2016 é um exemplo marcante desse fenômeno. 
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   O Corpus Juris foi publicado no ano 2000, resultante de estudos 

promovidos no âmbito acadêmico, com disposições penais voltadas para a tutela 

dos interesses financeiros da União Europeia. Seu art. 14 era francamente 

favorável à adoção da responsabilidade penal strito sensu da pessoa jurídica. 

Segundo a lição de Mongillo, no âmbito europeu, a orientação parte do princípio 

de que a responsabilidade penal da pessoa jurídica atende à necessidade de se 

procurar uma homogeneidade entre as legislações nacionais.92   

 

3.2.4 OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico). 

 

   A primeira convenção internacional adotada com o específico 

objetivo de combater a corrupção foi a Convenção da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE. A organização envolve 38 

países, sendo que 4 deles não são membros da OCDE: Brasil, Bulgária, África do 

Sul e Argentina. Todos os países aderentes têm a obrigação de adotar medidas 

necessárias para que sejam observadas as regras consagradas na Convenção.  

                                                           
92

 “Al di là dell’annosa questione della natura giuridica della responsabilità del l’ente, il processo di 
ravvicinamento delle legislazioni nazionali è sfociato nel l’introduzione in tutti gli Stati membri, 
laddove assenti, di discipline sulla responsabilità ex crimine degli enti collettivi. 
D’altra parte, Le diverse normative nazionali presentano differenze affatto marginali in merito a tutti 
gli aspetti più qualificanti di questo paradigma sanzionatorio, vale a dire:   
- ai pressuposti della responsabilità dell’ente: responsabilità per mera imputazione all’ente del reato 
commesso dalla persona física vs responsabilità per fatto proprio o colpa organizzativa dell’ente; 
- ai soggetti destinatari: solo società commerciali o enti economici privati, oppure anche enti 
pubblici non economici, qualsiasi ente pubblico, imprese individuali, ecc.; 
- alle conseguenze sancionatorie: tipologia delle sanzioni, severità, criteri di commisurazione, ecc.; 
- al regime di procedibilità dell’azione penale: obbligatorietà vs discrezionalità. 
Pertanto, l’esigenza che comincia a profilarsi in âmbito Ue è quella di assicurare una omogeneità 
tra le varie  legislazioni nazionali, almeno circa gli elementi essenziali del regime della corporate 
liability for criminal offences. MONGILLO, Vicenzo, op. cit. p. 497. Para Luis Arroyo Zapatero: 
“Falta aún uma reflexión profunda y compartida, acerca de lo imprescindible que resulta una teoría 
general de las infracciones y de las sanciones, tal y como se intentó con los trabajos sobre el 
denominado Corpus Iuris, liderados por Mireille Demas-Marty y Klaus Tidemann aunque, estos 
fueran circunscritos a la protección de los intereses financieros. Con independencia de lo limitado 
de la intervención penal programada hasta el momento, no cabe la menor duda de que muy 
pronto, nos resultará evidente que no es posible un mercado único común, sin una criminalización 
homogénea de las infracciones más graves contra las normas más básicas para el buen 
funcionamiento de dicho mercado; no puede haber ni territórios penalmente privilegiados ni 
espacios de refugio.”  ARROYO ZAPATERO, Luis. Derecho Penal en la España de la Unión 
Europea. In: NIETO MARTÍN, Adán; PATIÑO, Omar A. Mejía. (coords.). Estudios de derecho 
penal económico. Ibagué: Universidad de Ibagué, Universidad de Castilla la Mancha, 2009.  
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   A Convenção sobre a luta contra a corrupção de agentes públicos 

estrangeiros nas transações comerciais internacionais foi assinada em 17 de 

dezembro de 1997 e entrou em vigor em 15 de fevereiro de 1999. Em abril de 

1999, um sistema de vigilância foi adotado pela Convenção com a função de 

avaliar as medidas tomadas pelos Estados signatários.  

   Além desse sistema de vigilância, a Convenção anticorrupção da 

OCDE compreende um mecanismo de autoavaliação e um processo de avaliação 

mútuo que são estabelecidos em três fases. A primeira serve para determinar em 

quais medidas os textos jurídicos de um Estado signatário da Convenção são 

compatíveis com as proposições da mesma. A segunda fase avalia as medidas 

efetivamente adotadas pelos Estados signatários enquanto a terceira fase coloca 

em curso um sistema de avaliação posterior. 93 

 

3.2.5 Alguns Impactos das convenções no ordenamento jurídico brasileiro

  

   A Convenção sobre o combate da corrupção de funcionários 

públicos estrangeiros em transações comerciais internacionais foi aprovada pelo 

Brasil por meio do Decreto Legislativo 125 de 14 de junho de 2000, tendo entrado 

em vigor em 23 de outubro do mesmo ano. A incorporação da convenção 

representou a primeira medida por parte do governo brasileiro de se adequar a 

tendência internacional de combater a corrupção em todas as suas formas.  

   O compromisso firmado pelo Estado de adequar a legislação 

brasileira ao combate da corrupção de funcionários públicos estrangeiros levou a 

elaboração de um projeto de lei de alteração do Código Penal, que culminou na 

Lei 10467/02. Referida lei tipificou a corrupção ativa e o tráfico de influência em 

transação comercial internacional, além de definir quem será considerado 

funcionário público estrangeiro, para os efeitos penais.  

   O decreto 3678/2000 promulgou a Convenção sobre o combate da 

corrupção de funcionários públicos estrangeiros em transações comerciais 

internacionais. A Convenção faz menção à responsabilidade da pessoa jurídica 

                                                           
93

 Cf. LEELEEA Shailendrasingh, Lutte anti-corruption: gestion des risqué et compliance, p. 39. 
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sobre os atos de corrupção, determinando que cada Parte deverá tomar todas as 

medidas necessárias ao estabelecimento das responsabilidades de pessoas 

jurídicas pela corrupção de funcionário público estrangeiro, de acordo com seus 

princípios jurídicos.  

   Quanto às sanções, caso o sistema jurídico do país de adesão não 

preveja a responsabilidade penal da pessoa jurídica, deverá assegurar que as 

pessoas jurídicas ficarão sujeitas a sanções não-criminais efetivas, proporcionais 

e dissuasivas contra a corrupção de funcionário público estrangeiro, inclusive 

sanções financeiras. Nesse ponto reside a principal importância da convenção: 

obrigar que os Estados signatários adotem mecanismos cogentes e efetivos 

contra a corrupção, que atinjam, indistintamente, pessoas físicas e jurídicas. Em 

relação à pessoa jurídica, é facultado que cada Estado opte pela forma de tutela 

que entender mais adequada. Caso optar pela sanção não criminal, o Estado 

deve assegurar que a sanção seja efetiva, proporcional e dissuasiva. 

 

3.3 Responsabilidade social da empresa e governança corporativa 

 

   Apresentado sucintamente o panorama por meio do qual se destaca 

a influência das denominadas normativas de soft law, assim compreendidas as 

disposições produzidas por organismos internacionais, sem força vinculante 

obrigatória, mas com nítido caráter condutor das normativas internas, passa-se a 

tecer algumas considerações acerca da responsabilidade social da empresa. 

    Convém fixar que a análise será não exaustiva para não desviar dos 

objetivos propostos, mas pertinentes ao foco da compliance e dos mecanismos de 

autorregulação. Nesse contexto, o objetivo principal é estabelecer uma relação 

entre a responsabilidade social da empresa e a governança que permita conjugar 

a estruturação autorregulatória da pessoa jurídica com a finalidade de atender aos 

princípios e finalidades de ambos os mecanismos.94 

                                                           
94

 É certo haver influxos do interesse público em âmbito privado nesse contexto. Há certa 
equivalência com a função social da empresa. Sobre esse tema Ver: SALOMÃO FILHO, Calixto. 
Sociedade anônima: interesse público e privado. Revista de direito mercantil, industrial, econômico 
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   A integração desses mecanismos pode ter aptidão para se constituir 

em um dos principais vértices operacionais da pessoa jurídica no aspecto 

preventivo. Se assim for, há que se fortalecer o tripé formado pela compliance, 

pela governança corporativa e pela responsabilidade social da empresa, como 

possível padrão autorregulatório comprometido socialmente e vocacionado para 

atender as exigências legais e éticas.  

   Se for possível a otimização dessa integração, é de pensar que as 

empresas poderão manejar o padrão autorregulatório de modo a alinhá-lo com as 

expectativas normativas de cada Estado. É nesse contexto que a tutela estatal 

será mais flexível ou mais rígida, de acordo com o grau de estabilidade social e, 

evidentemente, as empresas não podem ter seus mecanismos autorregulatórios 

rigidamente fixados. Se a estabilidade social for débil, a tutela estatal poderá 

variar em duas direções: na primeira, pode ser fraca, própria de Estados onde se 

destaca uma fragilidade política e institucional. É o que ocorre em nações com 

acentuado grau de corrupção em todas as esferas, sem leis efetivas ou em que a 

lei, apesar de existente, é ineficaz. Nesse primeiro cenário, como se autorregula 

uma corporação que tenha negócios nesse Estado? 

   No segundo caso, é possível que o Estado esteja orientado para o 

fortalecimento de sua tutela estatal. Isso pode se dar por força das exigências das 

normativas de soft law anteriormente vistas, como ocorre com aquelas emanadas 

pela OCDE ou ainda, para atender as necessidades do mercado ou aos 

interesses políticos. Estar-se-ía nesse caso diante de uma estabilidade social 

fraca e uma tutela estatal coercitiva. Nesse cenário, como se autorregulará uma 

corporação? 

   Mudando o foco para os interesses da corporação, pode-se também 

questionar qual tutela estatal será mais adequada para sancionar ou fiscalizar a 

empresa? 

   Evidentemente essas são questões para as quais não há resposta 

uníssona. Contudo é de se pensar em conciliar os interesses distintos que agora 

                                                                                                                                                                                
e financeiro, n. 127. São Paulo, Malheiros, 2002.  SALLES, Marcos Paulo de Almeida. A visão 
jurídica da empresa na realidade brasileira atual. Revista de direito mercantil, industrial, econômico 
e financeiro, n. 119. São Paulo, Malheiros, 2000. 
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se apresentam de modo a estruturar as relações entre corporações e Estado para 

atender aos interesses da empresa, e também aos interesses públicos e sociais. 

Por esses motivos a interação entre governança corporativa, responsabilidade 

social da empresa e autorregulação pode servir não somente aos objetivos 

específicos de cada um desses mecanismos, como também, a constituir 

conjugadamente um novo e importante elemento de prevenção de ilícitos 

corporativos. 

  

3.3.1 Aspectos pontuais da Responsabilidade Social da Empresa na 

Comunidade Europeia  

 

   Em 2001, a Comunidade Europeia deu impulso ao desenvolvimento 

da RSE com a publicação de um livro verde95 versando sobre a responsabilidade 

social no campo empresarial, atendendo aos apelos do Conselho Europeu 

reunido em Lisboa, no ano 2000, ocasião em que foram fixados quatro objetivos 

principais centrados em boas práticas e que fazem parte do compromisso contra 

a exclusão social: uma melhor organização do trabalho, igualdade de 

oportunidades, inclusão social e desenvolvimento sustentável.  

                                                           
95

 Os Livros Verdes são documentos publicados pela Comissão Europeia para promover uma 
reflexão a nível europeu sobre um tema determinado. Há um convite para que partes interessadas 
(organismos e particulares)  participem de um amplo processo de consulta e debate, com base 
nas propostas que apresentam. Depois de produzido, cada livro verde é conhecido por esta 
denominação seguido do objeto principal de investigação. Neste caso especifico, trata-se do livro 
verde sobre responsabilidade social da empresa. Segundo seu § 18 “A nível internacional, através 
das políticas comerciais e de cooperação para o desenvolvimento, a União Europeia participa 
directamente em questões relacionadas com o comportamento dos mercados. Uma abordagem 
europeia da responsabilidade social das empresas deverá reflectir, bem como integrar, o contexto 
mais lato de diversas iniciativas, tais como a UN Global Compact (2000), a Tripartite Declaration 
on Multinational Enterprises and Social Policy (Declaração Tripartida sobre as Empresas 
Multinacionais e a Política Social) da OIT - 1998), as Guidelines for Multinational Enterprises 
(Orientações para as Empresas Multinacionais - 2000) da OCDE. Embora estas iniciativas não 
sejam vinculativas do ponto de vista jurídico, no caso das orientações da OCDE, beneficiam do 
compromisso por parte dos governos que as subscreveram para a promoção de uma efectiva 
observância dessas orientações pelas empresas - empenho, aliás, partilhado pela Comissão 
Europeia. O cumprimento das normas fundamentais da OIT (liberdade de associação, igualdade, 
abolição do trabalho forçado e erradicação do trabalho infantil) é um aspecto nuclear da 
responsabilidade social das empresas, pelo que se deverá reforçar o acompanhamento da 
aplicação dessas normas.” Cf. Livro Verde: Promover um quadro europeu para a responsabilidade 
social das empresas. Comisão das Comunidades Europeias, Bruxelas, 18.7.2001 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/empl/20020416/doc05a_pt.pdf acesso em 
4/11/2016. 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/empl/20020416/doc05a_pt.pdf%20acesso%20em%204/11/2016
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/empl/20020416/doc05a_pt.pdf%20acesso%20em%204/11/2016
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   As empresas, fazendo uso da nova cultura de responsabilidade 

social, passam a ter o objetivo de conjugar os interesses econômicos e de lucro 

com a preocupação com a qualidade de vida da sociedade em geral e o 

desenvolvimento sustentável. 

   Nesse passo, a responsabilidade social como um dos elementos 

principais de identificação da empresa pode ter a missão de direcioná-la a 

estabelecer um meio de integração que leve à criação de instrumentos ativos 

voltados a atender as demandas da sociedade no aspecto social. 

   Essa responsabilidade dirige-se também para todas as partes 

interessadas na atividade da empresa, o denominado stakeholder, ou seja, 

intermediários, operadores internos dos negócios, os beneficiários finais, 

utilizadores de produto ou serviço solicitados. 

   Além de favorecer as ações para a consolidação da coesão 

econômica e social e a proteção da saúde, de modo mais amplo, visa a proteção 

do meio ambiente e o respeito dos direitos fundamentais. 

   No texto também se encontra referência a um dos objetivos 

estratégicos definidos no Conselho Europeu de Lisboa: “tornar a economia do 

conhecimento mais competitiva e mais dinâmica no mundo, capaz de um 

aumento econômico sustentável acompanhado de um melhoramento quantitativo 

e qualitativo da ocupação e de uma maior coesão social”.96 

   Nesse contexto, as empresas que se comprometessem de modo 

voluntário com as metas da responsabilidade social, além de submeterem-se aos 

requisitos reguladores convencionais, deveriam também passar a observar 

exigências relacionadas com o desenvolvimento social, o meio ambiente e o 

respeito aos direitos fundamentais. A empresa passa a valorizar também os 

efeitos que se protraem no mundo exterior, assim, ao encorajar a criação e o 

desenvolvimento de práticas inovadoras, vai incrementar a difusão do conceito 

em amplo sentido, gerando vantagens de outra ordem também para as próprias 

empresas. 

                                                           
96

 Cf. Síntese 6 do Livro Verde 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/empl/20020416/doc05a_pt.pdf acesso em 
4/11/2016. 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/empl/20020416/doc05a_pt.pdf
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   É uma nova abertura para disseminar a cultura de interação entre o 

público e o privado, de modo que uma empresa que não tenha uma cultura de 

respeito com o meio ambiente ou que não adote uma posição em relação a 

situações que envolvem os direitos humanos pode gerar um déficit em diferentes 

campos. Ela deixa de ter a promoção desses direitos em seu beneficio, direta ou 

indiretamente. No primeiro caso, seria um evidente contexto de marketing, de 

divulgação e aproveitamento de adotar uma postura principiológica concatenada 

com valores públicos, voltados ao bem comum.  

    De fato, a responsabilidade social se encarada pelo aspecto 

financeiro, pode ser útil para a realização de um valor econômico e não ser 

considerada um custo “a perder”. As empresas podem ter a responsabilidade 

social como investimento estratégico no quadro da própria estratégia comercial. 

Por meio da responsabilidade social e dos instrumentos voltados a valorá-los com 

precisão, os negócios passam aos sujeitos interessados uma clara mensagem 

sobre as suas intenções acerca do respeito social e do comprometimento da 

gestão com as atenções e as qualidades de serviço, com evidentes resultados 

também de imagem e economia. As empresas podem consequentemente somar 

às suas políticas, novas formas políticas com características sociais, 

demonstrando o seu novo engajamento com a comunidade. 

   No segundo caso, sob aspecto indireto, a partir de um espectro de 

governança mais aberto, possibilita o estabelecimento de parcerias com 

empresas voltadas para o mesmo objetivo, reforçando a coesão econômica e 

social sob a ótica global. Essencialmente, a responsabilidade social da empresa 

parte de um conceito segundo o qual as empresas decidem, de forma voluntária, 

contribuir para uma sociedade mais justa e um ambiente corporativo mais íntegro, 

sobretudo nas empresas que operam no setor social e querem contribuir para o 

desenvolvimento de novas parcerias entre os negócios, para favorecer o diálogo 

social, o desenvolvimento de novas oportunidades e novas práticas que 

favoreçam essa nova gestão. 

    Assim, a responsabilidade relaciona-se não só com os 

trabalhadores, mas, genericamente, com todas as partes interessadas, que são 

direta ou indiretamente afetadas pelas empresas. Um elemento incontestável 
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dessa iniciativa é refletir as expectativas de parcela da sociedade que almeja um 

novo padrão de comportamento econômico e social que possa conciliar o 

crescimento econômico, a coesão social e a proteção do meio ambiente.97 

  Outro dado que necessita ser explicitado é que parece ser 

conveniente à própria empresa, de uma ótica econômica, desenvolver os 

mecanismos de responsabilidade social como meio de gerar valor econômico 

direto. O relatório aponta que é preciso estar atento às novas preocupações e 

expectativas dos cidadãos, dos consumidores, das autoridades públicas e dos 

investidores em um contexto de globalização e de mutação industrial em larga 

escala; com critérios sociais que possam influir sobre as decisões individuais ou 

institucionais de investimento, com a crescente preocupação com os bens difusos 

causados pela atividade econômica, principalmente com os danos causados ao 

meio ambiente, com a transparência que os novos meios de comunicação 

acarretam para as atividades da empresa, sobretudo pelas modernas tecnologias 

da informação e da comunicação. 

   Trata-se de um tema que deve, indubitavelmente, ser tratado como 

um investimento e não como um encargo, com o objetivo de unificação dos 

setores financeiro, comercial e social.  

   A autorregulação da empresa tem um papel fundamental no 

desenvolvimento da responsabilidade social da empresa na medida em que as 

normas internas devem se adequar para a consecução dos objetivos propostos. 

Um primeiro passo é estabelecer regras transparentes e claras, que possam ser 

compreendidas, difundidas e, principalmente, que estabeleçam mecanismos de 

monitoração e controle internos. Uma das críticas que se faz a esse conceito, 

relacionado com sua voluntariedade, é a inexistência de controle e punição para 

sua inobservância.  

   Contudo a União Europeia98 denota grande preocupação com o 

tema. Assim, a responsabilidade social da empresa de um prisma europeu integra 

                                                           
97

 Nesse contexto destaca-se a tutela dos bens coletivos e difusos, inclusive no que se refere à 
tutela penal. Vide supra 1.2.5 
98

 Segundo o Livro Verde: “A responsabilidade social possui também uma forte dimensão em 
termos de direitos humanos, nomeadamente em relação a operações internacionais e cadeias de 
produção globais, um princípio reconhecido em instrumentos internacionais como a Tripartite 
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outros contextos mais amplos dessas iniciativas como o Pacto Global da ONU de 

2000, a Declaração Tripartite sobre as Empresas Multinacionais e a Política 

Social da OIT de 1998 e as Orientações para as Empresas Multinacionais da 

OCDE de 2000.  

   À obrigação de zelar pelo meio ambiente, de respeitar e garantir 

direitos trabalhistas e sociais aos seus empregados somam-se deveres éticos, 

legais e humanísticos. Como deveres legais há a obrigação de respeitar as leis 

dos países em que se situam e nos quais tem negócios, a exemplo das leis que 

tutelam os consumidores, a livre concorrência, especialmente as que se dirigem 

ao impedimento para a formação de cartéis e também os que se relacionam com 

a pirataria e a contrafação.  

   Mas, ao lado do dever de atender as normativas impostas, as 

empresas devem procurar observar padrões éticos, com o objetivo de incentivar a 

adoção de boas práticas, independente de haver determinação legal. As 

empresas que trilharem esse caminho estão em sintonia com a conduta 

sociamente esperada pela sociedade em geral. É uma conformidade que está de 

acordo com os objetivos da responsabilidade social da empresa.  

   Uma parcela dos recursos humanos e financeiros das empresas 

deve ser voltada para atender esses objetivos de modo a conciliar a finalidade de 

lucro com a responsabilidade social, o que, em última análise, estabelece um 

liame com objetivos humanitários e filantrópicos, não só para seus funcionários, 

na dimensão interna, mas também, em uma visão geral e externa, com a 

sociedade em geral. Talvez a principal meta seja conciliar a responsabilidade 

                                                                                                                                                                                
Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy da OIT e as 
Guidelines for Multinational Enterprises da OCDE. Os direitos humanos são uma questão muito 
complexa que coloca dilemas políticos, jurídicos e morais. As empresas deparam-se com 
situações problemáticas, nomeadamente a distinção entre as áreas que são da sua 
responsabilidade e as áreas que são da responsabilidade dos governos, como controlar a 
observância de valores fundamentais por parte dos seus parceiros, a abordagem e o 
funcionamento em países onde se verificam violações generalizadas dos direitos humanos. A 
própria União Europeia, no quadro dos acordos de cooperação em que é parte, tem obrigação de 
garantir o respeito das normas laborais, da protecção ambiental e dos direitos humanos, vendo-se 
confrontada com o desafio de assegurar a inteira coerência entre as suas política de 
desenvolvimento, política comercial e estratégia de expansão do sector privado nos países em 
vias de desenvolvimento, nomeadamente pela promoção de investimentos europeus.” Cf. 
Comissão Europeia, Livro verde, Promover um quadro europeu para a responsabilidade social das 
empresas. Bruxelas, Comissão Europeia 2001, p. 6.  
(https://infoeuropa.eurocid.pt/registo/000013622/) Acesso em 16/06/2016 
 



77 
 

social da empresa com sua motivação comercial, de modo que ela seja 

considerada um investimento, um benefício que em longo prazo renda dividendos, 

um capital imaterial que possa ser agregado de forma positiva ao valor da 

empresa. 

   A experiência aponta que não é fácil conciliar as várias normativas 

supranacionais em matéria de atividade econômica com as legislações nacionais 

de cada país. Dentre os fatores responsáveis por essa dificuldade, além do 

restrito poder normativo decorrente da normativa via soft law, fala-se nos 

diferentes níveis de desenvolvimento econômico de cada país.  

   Algumas empresas reconhecem essa lacuna e, de forma 

espontânea, passam a adotar normas e compromissos de responsabilidade 

social, por meio de códigos internos que reproduzem, em certa medida, as 

recomendações dos organismos supranacionais acerca do respeito a estandartes 

éticos e uniformes, sob o pressuposto de que essas regras de soft law possam 

substituir a ausência de legislação interna sobre o tema.  

   O desafio proposto para a responsabilidade social da empresa é 

conciliar as relações entre normas éticas e normas legais, principalmente quando 

ambas são chamadas a regular a atividade e a organização empresarial. O 

principal problema parece surgir quando a regra ética pretende preencher a 

lacuna da lei ou substituir lei existente.99 

  Percebe-se que a OCDE em diferentes vias, preocupa-se com o 

tema da responsabilidade social, da governança corporativa e do combate à 

corrupção, e, em certa medida, procura estabelecer um ponto de contato entre 

esses temas.  

   No entanto, não há uma efetiva diferenciação nas orientações da 

OCDE para diferentes aspectos institucionais no âmbito social e normativo dos 

Estados. É certo que uma das principais dificuldades encontradas no trato de 

temas supranacionais seja estabelecer um discurso que, apesar de uniforme, seja 

sensível às peculiaridades institucionais de cada Estado.  

                                                           
99

 Essa colocação nos remete às perguntas formuladas no final do subitem anterior. Cf. 3.1 supra.. 
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   Desse modo, parece haver um degrau intransponível pelos 

diferentes atores que, em contexto supranacional voltam suas atenções para os 

problemas que se colocam diante de inconformidades severas, a exemplo da 

corrupção, porque o tratamento do tema além de não admitir variações ou 

transigências, soma-se a dificuldade de encontrar um discurso que atenda as 

peculiaridades de cada Estado. Há, nesse âmbito, uma visível dificuldade de dar 

uma resposta satisfatória, o que leva à necessidade de se socorrer de um 

mecanismo estatal coercitivo e severo. 

    A união de mecanismos éticos e regulatórios em torno dessas 

temáticas parece ser um meio hábil para conduzir as empresas a um processo de 

transição para um novo mercado globalizado.  

 

3.3.2 Aspectos pontuais da Responsabilidade Social da Empresa no Brasil 

 

   A definição de responsabilidade social é um conceito elástico e 

incerto. Segundo afirma Machado Filho, para o Business for Social Responsibility, 

a principal entidade mundial na área de responsabilidade social, a expressão faz 

referência, em sentido amplo, às decisões empresariais que são tomadas com 

base em valores éticos, que incorporam os aspectos legais, o respeito pelas 

pessoas, pelas comunidades e pelo meio ambiente. O autor também faz menção 

à proposta de Archie Carroll, que divide o conceito de responsabilidade social em 

quatro dimensões: econômica, legal, ética e filantrópica. Esse conceito parece ter 

boa aceitação porque é reproduzido em vários repertórios, sendo denominado de 

modelo de Carroll, é representado em forma de pirâmide, em graus ascendentes 

(econômico, legal, ético e filantrópico).100 

    A responsabilidade econômica relaciona-se com a obrigação das 

empresas serem produtivas e rentáveis, gerarem lucros e atingirem ao fim a que 

são predispostas. A responsabilidade legal relaciona-se ao cumprimento das 

                                                           
100

 Cf. MACHADO FILHO, Claudio Pinheiro. Responsabilidade social e governança: o debate e as 
implicações (responsabilidade social, instituições, governança e reputação). São Paulo: Cengage 
Learning, 2006, pp. 24-25 
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obrigações legais existentes. A responsabilidade ética refere-se ao 

comportamento adequado que corresponda às expectativas existentes na 

sociedade. A responsabilidade discricionária ou filantrópica refere-se à 

expectativa de que as empresas estejam envolvidas na melhoria do ambiente 

social. É uma dimensão que vai além das funções tradicionalmente esperadas, 

para o autor pode ser considerada uma extensão da dimensão ética. 

    É certo que as fronteiras entre essas dimensões são tênues e 

variam de acordo com o ambiente institucional e também com as relações 

estabelecidas com os stakeholders. Há argumentos favoráveis e contrários ao 

engajamento das empresas em ações sociais. Os favoráveis apoiam-se em 

argumentos éticos ou racionais, já os contrários pautam-se em argumentos 

institucionais. A função institucional de uma empresa não é direcionada para 

objetivos sociais. A regra do jogo, em uma economia de mercado livre e aberta é 

a geração de lucro, competindo ao governo estabelecer os aspectos regulatórios 

necessários para controlar as possíveis disfunções. 

   O autor anota que essa linha interpretativa tem apoio na escola de 

Chicago, e que segue a linha de Milton Friedman, para quem a responsabilidade 

social, sob esse prisma, é tendência que pode minar os fundamentos do livre 

mercado, porque a responsabilidade social que deve ser aceita pelos executivos 

de uma empresa é a de gerar tanto dinheiro quanto possível para seus acionistas. 

Qualquer outra forma de atuação seria uma forma de violação das 

responsabilidades legais, morais e fiduciárias e caracterizariam um conflito de 

agência.101 

   Contudo, a crítica de Friedman parece incidir com mais força no 

conceito de responsabilidade filantrópica. Quando nos voltamos para a 

responsabilidade ética e legal outros conflitos se sobrepõem. Um desses conflitos 

é estabelecer quem de fato é o sujeito responsável pelo comportamento ético ou 

por sua ausência: as empresas ou os indivíduos que a compõem. Sobre a 

responsabilidade legal, ela pode ser definida pelo cumprimento, por parte dos 

gestores, dos preceitos legais.  

                                                           
101

 Idem, pp. 27-29. 
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   Esse conceito é bastante simplista porque esquece que a lei recebe 

influxos da sociedade, de modo que o ambiente institucional molda a lei, o que 

significa dizer que a empresa vai exercer certa influência sobre o modelo vigente, 

assim como os demais grupos de interesse na sociedade. Para Friedman, o 

objetivo das sociedades é obter lucro, desde que de acordo com as regras 

básicas da sociedade, éticas ou legais. Há quem critique essa visão formalista, 

principalmente porque a lei não é o único guia a orientar a gestão das sociedades. 

Nenhuma gestão escapa de certo grau de discricionariedade e esse poder 

discricionário da gestão das empresas ultrapassa o campo legal fazendo uma 

interface com os aspectos éticos.  

   Nesse contexto, o autor utiliza como exemplo o fato de determinada 

empresa farmacêutica vender em um país emergente um produto que seja 

proibido em outro país que toma por base pesquisas sólidas que demonstram 

riscos elevados para a saúde do consumidor. No país emergente a empresa está 

em conformidade com os padrões regulatórios, porém, em termos éticos a 

questão é controversa.102 

   A partir desse exemplo é possível fazer uma ilação para supor que, 

no caso proposto, um determinado concorrente dessa empresa, situada no 

mesmo país emergente, tenha incorporado em seu estatuto, voluntariamente, 

regras de responsabilidade social cuja diretriz o proíba de comercializar qualquer 

substância que tenha sido proibida por um órgão reconhecidamente autorizado 

como a FDA (Food and Drug Administration), agência norte americana reguladora 

de medicamentos. Na hipótese de oferecer outro produto cujo custo seja maior 

que aquele proibido há uma clara desvantagem em termos econômicos para essa 

empresa. Essas são situações que expõem a necessidade de haver uma 

regulação por parte do Estado capaz de dar balizas eficazes para que as 

empresas possam encontrar a fronteira adequada entre o ético e o legal.  

   Transportado o dilema para o âmbito penal, de uma perspectiva 

preventiva é possível apontar vários exemplos no campo dos crimes ambientais, 

corrupção, fraudes etc em que padrões éticos, associados a balizas 
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 Ibidem. 



81 
 

regulamentares estatais, poderiam melhorar o nível de responsabilidade e 

governança no campo empresarial. 

 

3.3.3 Interface entre governança corporativa e autorregulação 

 

   O fenômeno da governança corporativa tem suas origens no Reino 

Unido e nos Estados Unidos e data da década de 1990. Concentra-se no 

estabelecimento de regras e práticas comerciais que tem por objetivo superar os 

conflitos que se estabelecem com a cisão entre gestão e propriedade, 

principalmente nas sociedades de capital aberto. Seu foco é a cisão entre a 

propriedade dos acionistas e a garantia dos credores de um lado, e de outro, os 

respectivos controladores da sociedade. Nesse sentido, há todo um cabedal de 

disposições voltado a dirimir os conflitos de interesses, que tem, na assimetria 

informacional entre admistradores e acionistas, um dos principais focos de 

tensão.  

   Nesse contexto, uma das finalidades do Sarbanes-Oxley Act está 

diretamente relacionado com a governança corporativa, quando tem por objetivo 

medidas protetivas aos investidores. É preciso lembrar que essas medidas 

protetivas destinam-se precipuamente a dar uma resposta eficaz no sentido de 

restabelecer a confiança do investidor seriamente abalada após as fraudes e a 

manipulação do mercado financeiro ocorridas em empresas do porte da 

WorldCom, Enron e Tyco.103 

   No Brasil, as influências foram sentidas não só em âmbito 

autorregulatório mas também em nível normativo. Em 1999 foi criado o Instituto 

Brasileiro de Governança Corporativa e publicado o Código das Melhores Práticas 

de Governança Corporativa. Em 2000 a Bolsa de Valores de São Paulo instiuiu o 

                                                           
103

 Cf. SARAIVA, Luciana de Pontes. Governança corporativa e auditores independentes: uma 
visão do Sarbanes-Oxley Act e da regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários. In: 
CANTIDIAN, Luiz Leonardo, CORREA, Rodrigo (coords.). Governança corporativa. São Paulo: 
Lazuli, 2005, p. 131. Sobre o tema ver ainda: GONZALEZ. Roberto Sousa. Governança 
corporativa: o poder de transformação das empresas. São Paulo: Trevisan, 2012. 
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Novo Mercado104 e em 2002 a CVM publicou a Cartilha de Recomendações sobre 

Governança Corporativa. A lei 10303/01, por sua vez, foi responsável por uma 

série de alterações na Lei de Sociedade Anônima, voltadas a propiciar uma maior 

proteção aos acionistas minoritários.  

   Inserido no contexto de medidas protetivas do mercado, destaca-se 

o sistema de proteção dos investidores. Nota-se que as relações entre o público e 

o privado, nesse campo, terão forte vinculação com a autorregulação em campo 

penal. 

   Dentre os objetivos da regulação do mercado de valores, destacam-

se aqueles destinados a proteger os conflitos de agência, ou seja, aqueles que 

surgem no âmbito do mercado, principalmente entre investidores e 

administradores ou acionistas controladores. Nesse contexto, a regulação do 

mercado de valores conta com o estabelecimento de regras básicas sobre os 

padrões de condutas que devem ser observados pelos diversos agentes do 

mercado.  

   Como prova disso, a Organização Internacional das Comissões de 

Valores (Internacional Organization of Securities Commissions – IOSCO) coloca 

como grandes objetivos da regulação do mercado de valores a proteção dos 

investidores, a garatia de que o mercado atue de modo equitativo, eficiente e 

transparente, além de externar preocupação com o risco sistêmico. 105 

                                                           
104

 (...)“o Novo Mercado é um segmento de listagem destinado à negociação de ações emitidas 
por empresas que se comprometem, voluntariamente, com a adoção de práticas de governança 
corporativa e disclosure adicionais em relação ao que é exigido pela legislação. No Novo Mercado, 
somente são admitidas companhias que emitem exclusivamente ações ordinárias, como o critério 
mais importante para a listagem de suas ações. (...) A adesão ao Novo Mercado criado na época 
pela Bovespa, como mencionado antes, foi voluntária. Mas, dadas as condições estruturais em 
que opera o sistema corporativo do Brasil, as regras estabelecidas para a adesão a esse mercado 
são fortemente restritivas, entre elas a da existência de apenas uma classe de ações, as 
ordinárias, com direito a voto. Tais são as restrições, que foram também criadas outras opções 
para adesão voluntária, como os níveis diferenciados de Governança.” GONZALEZ, Roberto 
Sousa, op. cit., p.75 
105

 Cf. PITTA, André Grünspun. Processo administrativo sancionador no mercado de valores 
mobiliários: o uso da prova indiciária. In: YARSHELL, Flávio Luiz; PEREIRA, Guilherme Setoguti 
(coords) Processo societário. vol. II São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 70. 
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   Para tanto, uma das principais metas é viabilizar mecanismos legais 

e regulatórios que garantam a observância dessas regras, e que também 

prevejam mecanismos sancionadores adequados em caso de desvios.106 

   Esse enforcement é o elo que poderá relacionar de modo mais 

incisivo a compliance, aqui vista sob o ângulo penal, e a procura por mais 

eficiência e confiabilidade no mercado, atendendo aos objetivos da boa 

governança corporativa.  

   As relações geradas pela pessoa jurídica podem ser vistas sob dois 

ângulos diversos: de um ângulo interno, sob a ótica das relações que se 

estabelecem entre proprietários e os demais gestores da empresa; e do ângulo 

externo, as relações da empresa com quem figura a sua volta. No primeiro caso 

trata-se do conflito entre shareholders e admistradores. No segundo caso, é o que 

se estabelece entre stakeholders e a empresa. Nas palavras precisas de Adán 

Nieto, em grandes linhas, pode-se dizer que o bom governo corporativo envolve 

as questões que se colocam no primeiro aspecto e que têm por objetivo evitar os 

abusos de poder por parte do conselho de administração. Enquanto o outro 

campo trata de conciliar os interesses da empresa com o seu entorno, campo 

próprio da responsabilidade social da empresa.107  

   As barreiras entre os aspectos internos e externos da empresa estão 

cada vez mais maleáveis e se interpenetram porque as decisões tomadas em 

âmbito interno têm potencial para atingir todo o entorno da empresa, o que a 

empresa adota como padrão de responsabilidade e também como valor vai gerar 

uma cultura empresarial que vai ser transpassada para as relações externas.  

                                                           
106

 “O descumprimento das normas estruturais e de conduta aplicáveis ao mercado de valores 
mobiliários brasileiro é objeto de satisfatória tutela legal, uma vez sujeito à responsabilidade 
administrativa, civil, e, em algumas situações, criminal. Entretanto(...) é a esfera administrativa qu 
concentra o efetivo enforcement das regras atinentes ao mercado de valores mobiliários 
brasileiro.” Idem, p. 71. Quanto a essa afirmação, embora não se discuta que a esfera 
administrativa predomina na tutela do mercado de valores há que se destacar que em muitos 
casos a previsão penal vem atrelada aquela administrativa, a exemplo do que se verifica no crime 
de insider trading.  
107

 CF. NIETO MARTÍN, Adán. Responsabilidad social, gobierno corporativo y autorregulación: sus 
influencias en el derecho penal de la empresa. Política Criminal. N 5, 2008, A3-5. 
(http://www.politicacriminal.cl/n_05/a_3_5.pdf), p. 2. 
 

http://www.politicacriminal.cl/n_05/a_3_5.pdf
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   Assim, o panorama cultural do presente momento exige a adoção de 

um efetivo compromisso ético e responsável do mundo corporativo em geral. 

Adotada essa premissa, poder-se-ia afirmar que se está em uma verdadeira fase 

de transição, cujo objetivo esperado é a consolidação de uma nova forma de 

interação entre Estado e sociedade.  

   É nesse contexto que o tema da governança corporativa tem aptidão 

para ser considerado como um mecanismo eficiente para a prevenção de 

irregularidades e para a prevenção de ilícitos.  

   É fenômeno próprio dos crimes econômicos haver grande interação 

com outras esferas jurídicas. Uma das propostas do presente estudo é a 

possibilidade de se pensar não só em mecanismos autorregulatórios como 

prevenção de crimes, mas também no fortalecimento de medidas como a 

governança corporativa e a responsabilidade social da empresa, como partes de 

um sistema mais amplo, de um sistema cooperativo empresarial para a prevenção 

de ilícitos generalizados. 

   Conforme ensina Adán Nieto, a finalidade do Direito Penal quando 

estabelece sanções para a pessoa jurídica, em última medida, é incitar os 

dirigentes da empresa a adotar medidas que possam levar a prevenir, detectar e 

sancionar as infrações de seus empregados e diretores. Essas medidas podem 

ser adotadas por um eficiente sistema de autorregulação interna. Contudo esse 

sistema de autorregulação interna atende a finalidades que transcedem o âmbito 

preventivo do direito penal. A ausência ou a adoção de um código de conduta 

ineficaz quando ocasiona danos para a empresa pode caracterizar a infração do 

dever de vigilância dos diretores. 

 

3.4 Pontos de contato principais entre a responsabilidade social da 

empresa, a ética e a autorregulação.  

 

   Parece que estamos diante de um novo fenômeno para o qual não 

há respostas exatas ou pré-concebidas. Não há como se furtar ao 



85 
 

reconhecimento de que a sociedade passa por um momento de transformação 

cujas consequências refletem em setores variados. Uma possível resposta à crise 

de legitimidade, à diluição dos limites outrora bem marcados entre o público e o 

privado, cuja causa passa pela nova leitura do liberalismo ante a globalização e o 

neocorporativismo, encontra-se na ideia de responsabilidade social corporativa. 

Sob essa vertente, atribuem-se obrigações de caráter social para a empresa.  

   O problema subsequente é estabelecer qual mecanismo de controle 

será atribuído a essa nova empresa. Nesse contexto surge a ideia de 

autorregulação como mecanismo sancionador que funcionará com base em 

termos de conformidade com a lei.108 

   Um de nossos objetivos primordiais é estabelecer uma nova cultura 

não só corporativa, mas, também penal. Para tanto, é preciso se desapegar das 

concepções para as quais o direito penal tem nítido caráter retributivo. A 

responsabilidade penal das corporações, nesse cenário, permite estabelecer as 

premissas de uma culpabilidade da empresa, e vai mais a frente, ao incrementar 

os mecanismos preventivos orientados para estimular as empresas a adotar 

rígidos padrões de governança responsável além da adoção de medidas eficazes 

voltadas a atender os princípios da responsabilidade social da empresa. São 

ilações que se extraem da cidadania corporativa, da atuação positiva da empresa 

como agente social e político. 

    É preciso fixar algumas balizas para tanto, assim, é preciso ter os 

contornos dos principais aspectos que transitam em torno das implicações 

possíveis da responsabilidade social da empresa no contexto da autorregulação. 

   A responsabilidade social corporativa faz parte de um contexto 

empresarial diante da qual a empresa assume uma postura ativa frente às 

demandas sociais. Nesse passo surge o conceito de bom cidadão corporativo, 

dirigindo as corporações para a assunção de obrigações sociais e políticas na 

                                                           
108

 Cf. CALATAYUD, Manuel Maroto. Autorregulación y legitimidad corporativa: democracia interna 
y control social en partidos políticos y empresas. JIMÉNEZ, Luis Arroyo, MARTÍN, Adán Nieto. 
(coords.) Autorregulación y sanciones, Valladolid: Editorial Lex Nova, 2008, pp. 151-153. 
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sociedade. Por evidente, as empresas não se afastam de seus objetivos 

econômicos.109 

   É preciso, de antemão, que se explicite que há outras modalidades 

para a devida compreensão da função da empresa e do papel por ela 

desempenhado na sociedade. A mais tradicional, alicerçada em bases liberais, 

destaca a finalidade econômica como único ou principal objetivo empresarial. 

Nesse contexto, a ideia de responsabilidade social da empresa, quando muito, 

cumprirá finalidade publicitária ou de mera formalidade. 

   Essa apontada ótica estrita, pouco a pouco, vai sendo superada por 

vários fatores. Primeiro, porque é possível pensar que haverá um incremento de 

eficiência, com retorno inclusive econômico, quando a atuação empresarial 

respeitar determinados princípios. Depois, porque pode configurar uma 

compensação por parte das empresas por, cada vez mais, serem consideradas 

pela ordem normativa, como sujeito de direito político e social.  

   Tal visão da empresa como cidadão com direitos e obrigações 

sociais, principalmente as grandes corporações vista sob ótica econômica global, 

confere grande poder para as empresas. Visto de outro ângulo, esse poder deve 

ser compensado com o incremento de responsabilidade, levando, assim, a 

assumir responsabilidade de ordem social. 

   Cumpre destacar que a responsabilidade social atende a diferentes 

conteúdos, de acordo com cada etapa de evolução e desenvolvimento do tema. 

As inquietações mais antigas são aquela que se relacionam com a tutela do meio 

ambiente e com a sustentabilidade, passando, em momento seguinte, a abarcar a 

segurança no trabalho e a promoção de política de igualdade, para, só então, 

incorporar o compromisso com os valores sociais, com o respeito aos direitos 

humanos e, o que se desperta nosso interesse mais de perto, com a luta contra a 

corrupção. Nesse contexto, a responsabilidade social da empresa passa a ter os 

mesmos objetivos da compliance. 

                                                           
109

 Cf. NIETO MARTÍN, Adán. El Cumplimiento Normativo. In Manual de cumplimiento penal en la 
empresa. NIETO MARTÍN, Adán (dir.) Valencia: Tirant lo Blanch, 2015, p. 40. As ideias desse 
subitem são todas guidas por essa obra, pp. 40-44. 
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   Contudo, há algumas diferenças que podem ser apontadas na 

autorregulação dirigida para atender os objetivos da responsabilidade social da 

empresa: ela contará com um maior grau de voluntariedade e terá menos 

incentivos para que seja instituída. De fato, como bem observa Adán Nieto, o 

grande problema da responsabilidade social da empresa é sem dúvida seu déficit 

de legitimidade. 

   Nesse passo, o Pacto Mundial das Nações Unidas é a iniciativa que 

mais se destaca, no contexto supranacional, para incentivar as empresas a 

adotarem um conjunto de valores fundamentais em matéria de direitos humanos, 

normas laborais, meio ambiente e combate à corrupção. 

   Parece pertinente exigir que os ordenamentos jurídicos internos 

passem a incentivar a adoção, por parte das empresas, dos objetivos da 

responsabilidade social, por intermédio da autorregulação.  

   Todo o cenário exposto tem a finalidade de estabelecer um 

relacionamento entre a compliance e responsabilidade social da empresa 

alicerçada na ideia de que a empresa, em conformidade com o conceito de bom 

cidadão corporativo, tem condições de promover valores éticos e respeitar as leis. 

   A ética empresarial, fenômeno que transita ao redor da compliance e 

da responsabilidade social da empresa, exige que a empresa observe três 

aspectos, conforme prescreve Adán Nieto. Inicialmente, cabe eleger e fixar os 

valores conducentes da empresa. Esse mecanismo, assentado sob bases 

empíricas, vai definir a “cultura empresarial”, dessa forma, como precursor dos 

valores da empresa, vai orientar o padrão coletivo. É o caso de corporações que 

se destacam pela adoção de uma regra de “tolerância zero” com qualquer 

irregularidade por parte de seus funcionários, ainda que fora do ambiente 

corporativo. 

   Em outro passo, um segundo aspecto é a ética normativa, que vai 

ter por objeto o comportamento da empresa em face do grupo de interesse com a 

qual se relaciona. Segundo Adán Nieto, uma parte importante desse contexto é a 

ética aplicada, que consiste nos embates acerca dos possíveis dilemas éticos que 

podem ocorrer na empresa. 
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   Por fim, o terceiro aspecto tem por objeto a gestão adequada de 

valores, isso significa, a confluência dos valores dos representantes das 

empresas com os valores da empresa, que serão externalizados por meio de 

instrumentos básicos, a exemplo dos códigos éticos.  

   Compliance e ética são fenômenos conexos e com grandes zonas 

de intersecção. Cabe consignar que um programa de compliance pode ser 

construído por uma empresa assumindo, a um só tempo, os objetivos de 

responsabilidade social da empresa, e o compromisso com valores éticos. Um 

programa de compliance construído sob essas bases, parece ser mais legitimo e 

eficaz. 

3.5 Ética pública e empresarial: as duas faces da moeda 

 

   A devida compreensão da ética corporativa envolve a submissão da 

administração pública, daqueles que corporificam o poder público, aos ditames da 

ética e da moralidade. Nesse sentido, é possível que a ética constitua uma 

verdadeira interface entre a empresa e o Estado, e que contribua para elevar as 

relações sociais a um novo patamar regulatório. A necessidade de manutenção 

da ordem pela força coercitiva e sancionatória diminui na medida em que as 

relações sociais se ordenam em virtude do atendimento natural de prescrições 

morais e corretas.  

   Por ótica diversa, é preciso submeter a administração pública aos 

ditames da ética para possibilitar o resgate da confiança do povo nas instituições 

públicas e, principalmente, pela possibilidade de irradiar o efeito de modo a coibir 

desvios éticos dentro da comunidade. Em uma sociedade na qual os governantes 

não pautarem suas ações por regras éticas como será possível exigir dos 

administrados o cumprimento de regras que a própria administração insiste em 

não observar?  

   Soma-se a essa questão o fato de que a confiança do povo no poder 

público é um dos alicerces do regime democrático. Nesse contexto, toma-se como 

exemplo uma iniciativa promovida na Inglaterra, que levou a adoção de um 

importante Documento, em 16 de maio de 1995, denominado Informe Nolan. Esse 
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Informe tratou de forma sistemática e pontual os problemas de corrupção política, 

a exemplo da partitocracia. O documento, pelo ineditismo, teve valor referencial 

para os demais países europeus.  

   Os problemas apontados assumem especial relevância quando 

confrontados com a realidade brasileira, principalmente no que se refere ao 

número elevado de denúncias escancaradas pelos meios de comunicação, de 

escândalos, corrupções e abusos por parte da classe política.  

   Além de defender a liberdade informativa e de investigação da 

imprensa como um dos fatores essenciais da democracia, um dos objetivos 

apontados pelo Informe foi restabelecer a confiança pública nos titulares de 

cargos públicos, fazendo uso do asseguramento efetivo dos estandartes de 

conduta pública. 

   A esse respeito, releva notar que o Informe aponta vantagens de 

ordem sistemática na utilização de mecanismos não legislativos, em função da 

rigidez própria das regras legislativas.  O sistema de códigos de conduta expressa 

uma concepção de autorregulação própria da experiência anglo-saxã, que vê 

grandes vantagens na disciplina imposta e vigiada pelos próprios interessados, 

mais eficiente do que as medidas previstas em lei e só excepcionalmente 

fiscalizadas pelos tribunais.110 

   Garcia de Enterria observa que o Informe Nolan poderia abrir uma 

nova época na história administrativa, comparável a que se abriu na própria 

Inglaterra em 1854, com a instauração do princípio do mérito na função pública. A 

exigência de objetividade, imparcialidade e rendimento na administração pública, 

e a absoluta necessidade de reforçar a confiança pública no sistema têm primazia 

frente ao critério de que os governantes democráticos dispõem de uma discrição 

absoluta para a atuação pública, rompendo a ideia de que a discrição lhes fora 

confiada pelo exclusivo fato do processo eleitoral ter-lhes outorgado o poder. 111 

                                                           
110

 Cf. GARCIA DE ENTERRÍA, Eduardo. Democracia, jueces y control de la administración. 6° ed. 
Navarra: Aranzandi, 2009, p.103, nota 105. 
111

 Idem, p. 114. 
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   A tradição inglesa da confiança entre governantes e governados 

remonta a Locke,112 e evidencia a necessidade de preservação da democracia 

que se abala com o desinteresse sistemático do povo pela vida política, em 

função da apatia e da resignação gerada frente a disfuncionalidades a exemplo 

da corrupção. 113 

   Essa questão da confiança aparece em diversas passagens do 

relatório Nolan114 e pode servir de fator de estímulo para que o setor privado da 

sociedade também paute suas ações inspiradas pelos princípios orientadores do 

setor público. Existe, por certo, uma relação que se estabelece tendo como base 

a ética e a responsabilidade e que tem um fio condutor na confiança tanto por 

parte da sociedade em relação à administração pública, quanto - e este é o 

estímulo desejado - nas relações da sociedade entre si, ou seja, no campo das 

relações privadas.  

   Quando os administrados confiam que aqueles que os representam 

conduzem suas decisões políticas e governamentais apoiados em princípios 

éticos e voltados ao bem comum, espera-se o efeito de reproduzir para as 

relações do setor privado essa mesma eticidade nas relações sociais.  

                                                           
112

 Ibidem, p. 115. Segundo Bobbio, as verdadeiras raízes da concepção democrática do Estado 
para Locke encontra-se no Legislativo, enquanto poder fiduciário, pois para Locke: “como o 
Legislativo não passa do poder delegado de deliberar tendo em vista determinados fins, 
permanece sempre com o povo o poder supremo de remover ou alterar o Legislativo, quando vê 
que esse poder delibera contra a confiança nele depositada.” BOBBIO, Norberto. Locke e o direito 
natural, Brasilia: Ed. Unb, 1997, p. 238. 
113

  “La aprobación el 18 de Febrero de 1993 por el Consejo de Ministros Portugués de la Carta 
Deontológica del Servicio Público. El Informe del “National Performance Review” elaborado por el 
Vicepresidente Al Gore y presentado al Presidente Clinton el 7 de Septiembre de 1993. La 
celebración en 1994 del I Congreso de Ética Pública en Washington em noviembre de 1994. El 
“Informe Nolan” emcargado por el Primer Ministro de Gran Bretaña a un Comité presidido por el 
juez Lord Nolan y que fue elevado al Parlamento em mayo de 1995 ante los numerosos casos de 
corrupción financiera (pagos para hacer determinadas preguntas em la Cámara, la contratación de 
ex-ministros por parte de empresas que ellos mismos habian privatizado, conexiones entre 
donaciones política y nombramientos) y política (venta de armas a Irak, corrupción em 
corporaciones locales, rechazo de los Ministros a dimitir por sus errores, etc.) Los numerosos 
casos de corrupción en Japon, India, Indonesia, México, Brasil, Itália, etc tanto en la clase política 
como en la Administración, hacen del final de siglo um buen contexto para reflexionar sobre las 
cuestiones morales em estos âmbitos.“ TORRE DIAZ, Francisco Javier de la. Ética y deontologia 
jurídica. Madrid: Dykinson, 2000, p. 387. 
114

 “A erosão da confiança por parte do público nos ocupantes de cargos públicos é uma questão 
séria. Um de nossos objetivos neste relatório é restaurar essa confiança do público. O outro 
objetivo é procurar restaurar alguma clareza e orientação nas situações que foram contaminadas 
com incerteza moral, uma ‘cultura de vulgaridade’, nós buscamos acabar com ela. Um nível de 
austeridade, de respeito pelas tradições de comportamento decente na vida pública britânica é 
não apenas desejável, mas essencial.” NOLAN, Lord. Normas de conduta para a vida pública, 
tradução de Standards in public life. Brasilia: ENAP, 1997, p.26.  
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   Por outro lado, a quebra de confiança na classe política acarreta a 

sensação, para a sociedade, de que o poder que a governa é uma força que não 

tem capacidade de administrar a coisa pública como bem de todos, ao contrário, o 

exercício da função é visto como um meio de obter benefícios próprios. Nesse 

cenário, desenvolve-se a ideia de que cada um deve ter como meta o máximo 

benefício, sem limites e fora de um contexto coletivo.115  

   Para a democracia essa quebra da confiança se relaciona com a 

falta de legitimidade representativa. Nos países que compõem o chamado 

“terceiro mundo”, os ritos democráticos, segundo Garcia de Enterría, passaram a 

ser puramente convencionais. A confiança do povo é a essência do sistema 

democrático. O povo deve sentir que é o verdadeiro titular do poder e devem 

acreditar que seus interesses são o verdadeiro objetivo de seus governantes, 

como fiduciários do povo. Com acerto, afirma que um bom sistema democrático é 

aquele que se esforça para obter e manter a confiança do povo de modo que o 

povo se reconheça sempre como titular do poder e beneficiário único das 

atuações governamentais.116  

   Em relação aos funcionários públicos, nosso ordenamento jurídico 

consagra como principio obrigatório a obediência ao principio da moralidade no 

                                                           
115

 Nesse particular, é conhecida a desconfiança que a sociedade brasileira tem da classe política 
em geral. A fragilidade das instituições, somada a corrupção endêmica, até há pouco tolerada pela 
sociedade,  acabou contribuindo para o famoso “jeito” brasileiro de resolver suas pendências. 
Renato de Mello Jorge Silveira vê um vínculo cultural que se estabelece entre corrupção e o 
“jeitinho” brasileiro. Segundo ele: “No obstante, la historia de Brasil se confunde con diversos 
momentos de corrupción: Desde el “Brasil-colonia”, a la llegada de la família real portuguesa, 
“Brasil-Imperio” y Republica, siempre se notaron hechos de corrupción y estos siempre fueron, de 
una forma u outra, tolerados. Em realidad, el ejemplo más vivo de ese estado de cosas en Brasil 
es abordado por Keith Rosenn, Profesor de la Universidad de Miami (Estados Unidos). Éste, tras 
una larga estancia en Brasil, escribió diversos trabajos sobre la llamada “costumbre”brasileña y su 
influencia en la cultura jurídica. Para él, la “costumbre”, o “arreglo”, es considerado en Brasil como 
un modo simpático, pacífico y humano, de relacionar lo impersonal com lo personal, de modo que 
permite la yuxtaposición de un problema personal a un problema impersonal, de manera que se 
soluciona este utilizando aquél. (...) Si existe un vínculo cultural con la corrupción, parece claro en 
el concepto “costumbre”. Y si hay situaciones en que la “costumbre” configura pura y simplemente 
corrupción (es decir, enriquecimiento de lo particular en detrimento del Erario), hay otras tantas 
veces en que, a los ojos de la población en general, el interes público es mejor atingido 
precisamente ante la burla a las normas jurídicas consideradas inicuas, anacrônicas, inútiles, 
inoportunas, inflexibles, formalistas, prolijas, detallistas, confusas, excesivas, absurdas, 
contradictorias oredundantes, de resultados perversos o contraproducentes.” SILVEIRA, Renato 
de Mello Jorge. Adecuación social y corrupción. In DEMETRIO CRESPO, Eduardo, SERRANO-
PIEDECASAS, José-Ramon (coords.) El derecho penal económico y empresarial ante los desafios 
de la Sociedad mundial del riesgo. Madrid: Colex, 2010, pp. 312-313.    
116

 Cf. GARCIA DE ENTERRÍA, Eduardo. Democracia, jueces y control de la administración, 
p.119. 
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agir da administração pública. Nesse contexto de proteção do bem comum e da 

moralidade administrativa há a previsão da ação de improbidade e da ação 

popular. 

   O Direito Administrativo tem a vantagem de poder combinar de 

forma mais ampla e aberta instrumentos preventivos e corretivos.117  

   A necessidade de se prever códigos de conduta para funcionários 

públicos como mecanismo preventivo de combate à corrupção é um dos possíveis 

mecanismos preventivos, ao lado da transparência na gestão publica, da vedação 

do nepotismo, da limitação do poderes administrativos, entre outros.  

   Além desse aspecto, é preciso que se mencione que a previsão de 

códigos de conduta para funcionários públicos reforça o posicionamento de que a 

compliance deve partir de mecanismos de autorregulação regulada.  

   O combate à corrupção é atividade que deve necessariamente ser 

desenvolvida em duas frentes, em função, principalmente da interdependência 

ente o público e o privado. Quando se pensa no combate à corrupção sem 

nenhum tipo de intervenção estatal, trata-se de terreno marcado por grande 

comprometimento das medidas em termos de eficácia. 

                                                           
117

 Segundo Caballeria compete ao poder público dispor de medidas em relação a seus agentes 
aptas para coibir os atos de corrupção em geral em duas frentes: sancionando os ilícitos que 
venham a ser cometidos e prevendo medidas de prevenção de irregularidades, medidas de 
orientação de um bom e correto desempenho das atividades.  “En el Estado democrático de 
Derecho, el servicio objetivo al interés general de las Administraciones públicas, con eficacia y 
pleno sometimiento a la ley y el Derecho, y el consecuente deber de imparcialidad de los 
empleados públicos en el ejercicio de sus funciones (art. 103 CE), no son sólo un deber del poder 
público y sus agentes sino también un correlativo derecho de los ciudadanos, que forma parte de 
su status activae civitatis al que antes aludia y quienes consecuentemente han de tener cierta 
capacidad para contribuir a su cumplimiento y control (arts.105 y 106 CE). Esta lógica es la que 
inspira, por ejemplo, la introducción entre los derechos de ciudadania del derecho a una buena 
administración en artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. De 
hecho, bien puede decirse que el servicio objetivo al interes general con plena sujeción al Derecho 
(art. 103 CE) y el derecho de los ciudadanos a una buena administración (art. 41 CDFUE) son 
expresión de un mismo mandato de optimización, sólo que formulado em forma de principio del 
Derecho objetivo (es decir, desde la perspectiva del estatuto de la Administración pública) en el 
primer caso y en forma de derecho subjetivo (es decir, desde la perspectiva del estatuto de los 
ciudadanos) en el segundo. Así pues, el Derecho administrativo debe emplearse a este fin con sus 
dos grandes vocaciones, que a su vez se corresponden con dos grandes concepciones históricas 
del mismo: como Derecho defensivo o garantista de los derechos del ciudadano y también como 
Derecho directivo de la Adminstración, orientado a su eficácia. Porque la corrupción es tan injusta 
como ineficaz. En consecuencia, valen tanto medidas limitadoras del poder público y ordenadoras 
de su control como también orientadoras de su buen ejercicio.” CABALLERIA, Marcos Vaquer. 
Corrupción pública y ordenamiento jurídico. In: MENDIETA, Manuel Villoria; FELIÚ, José María 
Gimeno; BIELSA, Julio Tejedor (coords.). La corrupción en España: ámbitos, causas y remédios 
jurídicos. Barcelona: Atelier, 2016, p. 127  
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    Evidentemente, há um espaço de liberdade das empresas que deve 

ser preservado, isto é, aqueles voltados para os interesses puramente privados. 

Contudo, quando se fala de responsabilidade social da empresa ou do combate à 

corrupção, a interferência do interesse público é inafastável, de modo a ressaltar 

a incompatibilidade com uma autorregulação apartada de qualquer parâmetro 

estatal. 

   A ligação que os próprios organismos internacionais fazem no 

sentido de se prever códigos de conduta com o objetivo de salvaguardar a 

integridade das atividades comprova o interesse público na autorregulação, e seu 

papel de destaque na prevenção de ilícitos e na promoção de boas práticas.   

   Ao lado dessa obrigação, as convenções lembram que é preciso que 

se pense também em código de conduta para os funcionários públicos destinados 

ao cumprimento honroso e honesto de suas atividades, cuja base normativa 

possa servir de referência para a autorregulação empresarial, nos aspectos mais 

relevantes. Isso, no contexto de combate à corrupção.118  

3.6 Autorregulação sob a ótica do direito público  

 

   Vários questionamentos surgem quando se tenta compatibilizar o 

direito público com a autorregulação. Novamente, faz-se necessário uma releitura 

de conceitos tradicionais do direito para abrir a possibilidade de que o tema, 

tradicionalmente estudado no contexto do direito privado, venha a ser estudado 

no contexto do direito administrativo, adotado o ponto de partida proposto por 

Pardo e Darnaculleta, dos efeitos públicos acarretados pela autorregulação.  

   Se considerado pela ótica publicística, a autorregulação pode ser 

considerada um instrumento tendente a superar o déficit de execução do direito, 

de forma a complementar a função própria da administração pública. De forma 

semelhante, a autorregulação regulada pode ser compreendida como forma de 

                                                           
118

 Sobre o tema cf. NIETO MARTÍN, Adán. De la Ética Pública al Public Compliance: sobre la 

prevención de la corrupción en las administraciones públicas. NIETO MARTÍN, Adán; 
CALATAYUD, Manuel Maroto. Public compliance: prevención de la corrupción en administraciones 
públicas y partidos políticos. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2014.    
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autorregulação cujo contexto e efeitos vêm predeterminados pela lei 

administrativa.119   

   Segundo a lição de Darnaculleta I Gardella, o Estado foi concebido 

como forma de dominação política cuja função principal consistia em garantir a 

ordem e a paz social. A forma de exercer essa função garantidora se dá pela 

ação reguladora do Estado sobre a sociedade. Um dos fatores que demandam a 

ação reguladora do Estado é a colocação em perigo da segurança da sociedade. 

Por esta ótica inicial, a noção de regulação do direito administrativo é a que se 

identifica com a atividade de intervenção administrativa com o objetivo de garantir 

a ordem pública e a segurança da sociedade. Regulação sob tal ângulo é coação, 

obrigatoriedade.  

   A autorregulação, de lado oposto, no contexto do estado liberal, 

relacionava-se com a capacidade do mercado encontrar seu próprio equilíbrio. 

Seu objeto era essencialmente o direito privado.  

   Essa antinomia120 corresponde a uma forma histórica de 

estruturação das relações entre Estado e sociedade que, além de estática, refere-

se a uma sociedade menos diversificada e complexa que a atual. As mudanças 

estruturais da sociedade atual levam a um novo contexto segundo o qual as 

relações entre Estado e sociedade não se conjugam mais sob a relação vertical e 

sim sob uma estrutura horizontal, aberta e autorregulada.  

   O novo modelo de Estado e os novos bens a serem tutelados, como 

a saúde, a segurança e o meio ambiente, ensaiam, na correta análise de 
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Cf. DARNACULLETA I GARDELLA, Maria Mercè. Autorregulación y derecho público: la 
autorregulación regulada, p. 33. 
120

  Cf. CALATAYUD, Manuel Maroto. “Resulta sencillo enmarcar el problema de la definición de la 
autorregulación en la búsqueda de nuevas narrativas de legitimidad corporativa. La 
autorregulación de la que se habla en gestión empresarial no es la misma que nos llega ahora a 
los iuspublicistas, y no se trata de una mera cuestión de divergencia de concepciones; El mismo 
concepto de autorregulación, cargado de significaciones e implicaciones políticas, es objeto de 
uma batalla dialéctica entre defensores de un modelo u outro de regulación social y, en definitiva, 
de las distintas posiciones acerca de qué há de ser considerado “público” y qué há de ser 
considerado “privado” en nuestra sociedad globalizada. El discurso de la autorregulación es una 
de las aristas de un cuestionamiento generalizado de ideas nucleares del constitucionalismo 
liberal, como son las del contrato social, la diferenciación público/privado, la soberania y la 
legitimidad democrática, y, en el plano jurídico, de algunos de los productos de estas ideas como 
el principiio de legalidad.” Liberalismo versus neocorporativismo: los discursos de la 
autorregulación como discursos legitimantes, In Derecho penal de la empresa: del derecho penal 
econômico al derecho penal de la  empresa globalizado, ZAPATERO, Luis Arroyo; LASCANO, 
Carlos; NIETO MARTÍN, Adán. (directores), p. 416      
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Darnaculleta I Gardella, novas formas de regulação que levam em consideração a 

capacidade autorregulativa da sociedade, instrumentalizando-a para a tutela de 

interesses gerais. 121 

   É preciso pensar em novas formas de estruturação do mundo 

corporativo nos dias atuais frente à necessidade de regulação da economia diante 

da crise do Estado. O tema é complexo e envolve tormentosas questões 

principalmente quando se depara com o papel dominante que as corporações 

assumiram no período pós-globalização, ao lado da perda do papel dominante do 

Estado.  

   Dentro do espectro que pretendemos abordar, ou seja, da forma 

mais adequada de punir a criminalidade corporativa, principalmente frente ao 

fenômeno da corrupção, interessa pensar em mecanismos conciliatórios que se 

situam no meio termo entre o liberalismo e o estatismo.122  

   O Estado hoje se encontra alijado da posição apical outrora ocupada 

porque esse papel dominante, no cenário político-social, vem sendo cada vez 

mais exercido pelas grandes corporações. Contudo cabe ao Estado garantir o 

alinhamento dos interesses próprios das empresas (privados) com os interesses 

da coletividade como um todo (públicos). 

   A crise de legitimidade que atinge o poder público acarreta a 

necessidade de estabelecer novas balizas de ordenação estatal. O Estado conta 

com o poder punitivo para regular. Não há como se prescindir de que o Estado 

utilize seu instrumento de controle social mais poderoso ante o aumento dos 

riscos. Há que se procurar uma forma de conciliação entre pontos de vistas 

opostos: liberalismo e estatismo. Entre um modelo de estatismo puro, no qual o 

Estado de forma exclusiva estabelece regras gerais, encarrega-se de controlá-las, 

supervisioná-las e impor sanções em caso de descumprimento, e, de outro lado, 

um modelo de liberalismo puro, no qual de acordo com a teoria da “mão invisível” 

de Smith, o Estado espera que as empresas alcancem naturalmente, dentro das 

regras do mercado, sistemas próprios de contenção de riscos, há que se pensar 
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 Cf.DARNACULLETA I GARDELLA, op. cit. p. 37.  
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 Cf. VILA, Ivó Coca. Programas de Cumplimiento como forma de autorregulación regulada? In: 
JIMÉNEZ, Luis Arroyo, MARTÍN, Adán Nieto (coords.) Autorregulación y sanciones. Valladolid: 
Editorial Lex Nova, 2008, p. 44.  
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na adoção de um sistema intermediário. Nesse aspecto, surge a autorregulação 

regulada. Um meio termo entre liberdade e controle, entre interesses corporativos 

privados e interesse público ou coletivo.123  

   Para Ivo Coca, a heterorregulação perdeu espaço de disciplinar 

convenientemente a atividade empresarial porque o Estado não tem mais 

condições de fazê-lo. O aumento da complexidade social somado ao progressivo 

nível de tecnificação e de desenvolvimento tecnológico, ao lado do processo de 

globalização, são fatores que retiraram do Estado a capacidade de regular de 

forma adequada as estruturas corporativas ou empresariais. Explica que o Estado 

não tem mais condições de assumir os altos custos do processo de regulação, 

supevisão e sanção, perdeu a capacidade de regular o mercado, nos moldes 

liberais do laissez faire.  

   Assim, uma possível estratégia seria voltar-se para novas formas de 

regulação. Se o Estado não tem mais capacidade de regular o mundo corporativo, 

uma possível solução seria deixar que as próprias empresas se autorregulassem. 

O Estado delegaria sua função regulatória para as empresas, o que não implicaria 

em uma diminuição do grau de legitimidade das normas resultantes da 

autorregulação, como reservaria a si a exigência de que as empresas 

observassem as normas. Segundo afirma Ivo Coca, com apoio no entendimento 

de Ogus, justifica-se a autorregulação quando a atividade privada é afetada por 

falhas de mercado, externalidades ou asssimetrias informativas e os instrumentos 

normativos não tutelarem de forma adequada essas falhas. 124 

   Seria uma forma de concatenar a autorregulação e a intervenção 

pública que só passa a ter eficácia por intermédio da autorregulação. Nesse 

aspecto, há de se estabelecer qual seria o modelo mais adequado de 

autorregulação, diante da necessidade desse novo estado regulador.125  

   Pardo, depois de delimitar o objeto de estudo da autorregulação 

somente para as formas que apresentam algum efeito público, justifica sua 

escolha sob o argumento de que essa forma é a que se destaca no cenário atual 
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 Idem. 
124

 Ibidem, pp. 45-46 (nota 12). 
125

 Ver supra 2.2 
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exatamente por configurar uma nova modalidade de autorregulação. Sua 

importância reside no fato de que determinados efeitos da autorregulação 

alcançam uma inequívoca dimensão pública, ou seja, passam a ser levadas em 

consideração pelos poderes públicos.  

   Com efeito, há um vasto campo em que a autorregulação atua, 

atingindo várias categorias. Em todas essas categorias, o elemento comum é a 

origem no direito privado, em marcos organizativos diversos, passando pelas 

normas técnicas, protocolos, acordos e decisões singulares, inclusive envolvendo 

as formas de resolução de conflitos como a arbitragem e a mediação. Mesmo nas 

pessoas jurídicas, são conhecidas as formas de autorregulação que envolvem o 

estabelecimento de pautas de atuação, os sistemas de autocontrole de seus 

produtos e as auditorias internas.126  

   Quando entramos no campo das regras ou códigos de cumprimento 

normativo das pessoas jurídicas, principalmente para o beneficio ou prejuízo que 

essas regras podem causar, em função da previsão normativa preestabelecida, 

estamos a tratar dos efeitos públicos que esses códigos de condutas podem 

acarretar para as pessoas jurídicas. Esse é o campo específico do conceito de 

autorregulação proposto. 

   Pardo afirma ser um marco dos últimos tempos a existência de 

grandes potências econômicas dotadas de grande complexidade e extensão.  

Destaca-se nesse contexto o fato de que o Estado fica a margem do 

desenvolvimento tecnológico a ponto de não conhecer ou não dominar a 

tecnologia envolvida por essas empresas. Esse déficit de conhecimento, não 

desejável e não controlável para o poder estatal, acarreta um déficit de regulação. 

Naturalmente, quando o poder estatal não está preparado para enfrentar os novos 

domínios tecnológicos, como os novos meios de comunicação, energia, 

biotecnologia, telecomunicações e indústria, esses campos passam a se 

desenvolver independentemente de qualquer regulação pública. 

   É preciso lembrar também que o “tempo” do desenvolvimento 

tecnológico é acelerado e não acompanha o “tempo” da regulação. Esse é um 
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 Cf. PARDO, José Esteve. Autorregulación: génesis y efectos, pp.15-18. 
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possível fator que, ao lado daqueles apresentados por Pardo, levam a essa falta 

de sintonia entre o poder público e as grandes organizações econômicas, 

acarretando o déficit de regulação pública. 

   Destaca-se o surgimento de um novo panorama no qual as 

empresas assumem um papel de destacado poder no contexto sociopolítico, 

como expõe, com precisão, Pardo: 

Antigamente era o Rei que estava desvinculado das leis - "rex 
legibus solutus" - e o programa e objetivo do Estado de Direito e do 
direito público consistia, precisamente, na submissão ao poder real, 
ao poder público, ao Direito. Agora parece que estamos diante de 
uma "societas legibus soluta", pelo menos em certos setores que 
por sua complexidade, pelos poderosos meios disponíveis, por sua 
dimensão global ou por ampararem-se inclusive em certos direitos 
fundamentais - como os direitos de produção e criação científica e 
técnica - permanecem, em grande parte fora da regulação pública 
quando têm meios e poderes extraordinários, certamente, muito 
superiores aqueles que estavam ao alcance dos monarcas 
absolutos. Mas a verdade é que, naquele momento, o poder 
absoluto do monarca sabia em muitos casos automoderar-se 
quando aderia à ideia de "prudentia civilis": o Rei,  certamente, não 
tinha limites para agir, não estava sujeito às leis, mas toda uma 
escola de pensamento da qual participavam conselheiros, juristas e 
até mesmo teólogos, advertiam que o exercício imoderado do poder 
teria resultados contraproducentes; assim, se postulava a 
autolimitação - sem limites externos, a automoderação, ou seja, o 
exercício prudente do poder pelo próprio monarca.127 

   Para contornar esse déficit de regulação recorre-se a 

autorregulação, acarretando para o Direito o dever de renovar seus objetivos e 

instrumentos, porque está demonstrado que não atende mais aos reclamos 

político-sociais, principalmente quando se alteram as forças e os poderes que lhe 

competia dominar. 
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 Tradução livre da autora. “Antaño era el Rey quien estaba desvinculado de las leyes – “rex 
legibus solutus”- y el programa y reto del Estado de Derecho y del Derecho público consistia, 
precisamente, en el sometimiento del poder real, del poder público, a Derecho. Ahora parece que 
nos encontremos ante uma “societas legibus soluta”, al menos ante ciertos sectores que por su 
complejidad, por los poderosos médios de que disponen, por su dimensión global o por ampararse 
incluso en ciertos derechos fundamentales – como puedan ser los derechos a la producción y 
creación cientifica y técnica – quedan en muy buena medida al margen de la regulación pública 
cuando disponen de unos médios y unos poderes verdaderamente formidables, muy superiores 
desde luego a los que estaban al alcance de los monarcas absolutos. Pero lo cierto es que, en su 
momento, el poder absoluto del monarca supo en muchos casos automoderarse cuando se apelo 
a la Idea de “prudentia civilis”: el Rey, ciertamente, no tenía límites en su actuación, no estaba 
sujeto a las leyes, pero toda una corriente de pensamiento de la que participaban consejeros, 
juristas y hasta teólogos, advertía que el ejercicio inmoderado del poder tendría resultados 
contraproducentes; se postulaba así la autolimitación – no había limites externos-, la 
automoderación, el ejercicio prudente del poder por el monarca.” Idem, p. 23.    
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   É interessante observar que um dos possíveis fatores que conduzem 

à autorregulação passa pelo processo pelo qual o próprio Estado se vê compelido 

a buscar novas formas de regulação. 

   Ao lado desse fator, cabe destacar outro possível efeito apontado 

por Pardo, sob a ótica das empresas, que começam a se dar conta do próprio 

poder no contexto social e das consequências geradas pelo mau desempenho do 

mesmo. O poder desempenhado por elas próprias, se mal gerido ou mal 

controlado, acarretará disfunções que podem ser afastadas diante de uma 

tomada de consciência por parte das empresas que as conduzam a um novo 

modelo de atuação que, agindo de forma responsável e prudente, leve a um 

controle do poder do setor privado. 128   

   Na realidade brasileira, a conclusão de Pardo acerca de uma 

possível tomada de consciência dos detentores desse novo poder econômico, sob 

a necessidade de conduzir suas decisões debaixo do manto de prudência e 

responsabilidade, não parece ser compatível com nossa sociedade. Talvez seja 

possível estabelecer um equilíbrio com a oferta de balizas regulatórias por parte 

do Estado para que haja uma adequada interação com a empresa e o poder por 

ela alcançado. 

   É possível estabelecer um paralelo com o processo pelo qual os 

Estados nacionais diante dos novos valores acarretados pelo processo de 

globalização, passam a contar com as normativas supranacionais, principalmente 

quando mais vantajosas para o poder público. No presente contexto, os Estados 

são levados a contar com a autorregulação, como tentativa de manter e preservar 

sua atuação reguladora. Assim, enfrentam o paradoxo de contribuir para o 

desenvolvimento da autorregulação regulada. Afasta-se por esse modo a ideia de 

que a autorregulação desenvolve-se em um contexto no qual a vontade 

desreguladora teria início na própria norma jurídica.  
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 “Esos poderes están comenzando a ser concientes de sus posibles excesos y disfunciones si 
actúan de manera desrdenada e irresponsable. De ahí que se vaya reconociendo la necesidad de 
que quienes actúan y, de una forma u outra, adoptan decisiones que pueden tener una gran 
trascendencia lo hagan de manera responsable y prudente: una nueva “prudentia civilis”parece 
reinvindicarse, pero no, como antaño, para la autolimitación del poder del monarca, de los poderes 
públicos en definitiva, sino que ahora se pretende controlar y moderar con ella el poder que ha 
surgido en el propio seno de la sociedad y el sector privado. Una prudencia que lleva 
derechamente a la automoderación, al autocontrol y, por supuesto, a la autorregulación en muchos 
casos.” Ibidem, p. 24. 
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   Em outra vertente, a complexidade tecnológica é outro fator que leva 

a autorregulação, principalmente quando há um excesso de regulação que 

configure barreira ou entrave ao avanço tecnológico. Nesse caso, o recurso a 

autorregulação é um expediente de que se vale a Administração quando não tem 

conhecimento suficiente de setores especializados, a exemplo do que ocorre em 

alguns campos do direito ambiental, ou de indústrias especializadas. São 

situações em que o poder público depende do conhecimento especializado dos 

próprios setores o que abre campo para a autorregulação. A complexidade 

apresenta três variantes que conduzem a autorregulação: a complexidade 

econômica, a complexidade ética e a complexidade técnica. 

 

3. 7 Possíveis deficiências da autorregulação. 

 

   Apresentado um aspecto da autorregulação baseado nos fatores 

que levam o poder público a contar com esse mecanismo, ou seja, situações nas 

quais o mesmo, em função de complexidades diversas, estimula os processos de 

autorregulação privada, Pardo faz menção a um possível lado obscuro da 

autorregulação. Esse lado tem como base a demanda de autorregulação pelos 

próprios entes privados, porém, com o objetivo real de alcançar uma absoluta 

independência em relação ao poder público. 

    Os exemplos dados pelo autor são elucidantes por si mesmos, 

porque demonstram as claras possibilidades de abuso de poder. Pode ser citada 

como exemplo de situações aptas para, nesse contexto, incidir em possíveis 

deficiências, a autorregulação por parte das indústrias contaminantes, que 

fixariam medidas preventivas, corretivas e repressivas para si próprias. Outro 

exemplo seriam as empresas de comunicação ou propaganda que, em casos de 

proteção aos interesses da infância e juventude, se autorregulariam. Sendo que 

em alguns casos, para a correta proteção desses interesses, arcariam com uma 

diminuição de audiência ou das entradas publicitárias. O autor continua, fazendo 

referência às antenas de celulares, transmissoras de ondas magnéticas, 

comprometendo-se as empresas com programas de investigação de riscos. Uma 
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realidade como a apresentada, ou seja, de pura autorregulação, seria ideal para 

as empresas porque não teriam a intervenção pública.129 

   No campo da responsabilidade da pessoa jurídica, uma possível 

deficiência seria a tentativa de encobrir a responsabilidade da pessoa física se 

mal utilizado os instrumentos autorregulatórios.  

   De outra banda, Ogus aponta alguns motivos pelos quais a 

autorregulação tem sido rigorosamente criticada por economistas e por juristas. 

Há uma carência de legitimidade democrática para que os grupos corporativos 

sejam responsáveis por elaborar as próprias regras, principalmente quando as 

regras possam ser impostas a terceiros.130  

   Esse mesmo aspecto é criticado por Calatayud, para quem a 

democracia pode ser analisada sob dois ângulos distintos, dado o efeito que 

acarreta ao sistema jurídico e ao sistema autorregulado. Parte do pressuposto de 

que ambos os sistemas têm um aspecto negativo, ou seja, a análise tem por 

objeto a crítica ao absolutismo do sistema jurídico e, consequentemente, como o 

sistema autorregulado reproduz de certa forma a estrutura do sistema jurídico, 

como crítica ao governo corporativo, com a prevalência de teorias que sustentam 

que as organizações destinam-se a atender os interesses de seus donos e 

principais acionistas.131  

    Nesse sentido, há quem aponte a possibilidade de que a 

autorregulação sirva como importante mecanismo apto a limitar a concorrência do 

lado da oferta do mercado. Seria um mecanismo voltado para beneficiar a 

empresa e não para a tutela dos consumidores. 

   No entanto, essa visão limitada da autorregulação é bastante 

incompleta. Ogus entende que a autorregulação significa agir de acordo com sua 

própria vontade e não como resposta a qualquer constrangimento exterior. O 

conceito, sob essa ótica, refere-se a padrões de comportamento autoimpostos. 

                                                           
129

 PARDO, José Esteve. Autorregulación: génesis y efectos, p. 43 
130

 Cf. OGUS, Anthony I. Regulation: legal form and economic theory. Oxford: Hart publishing, 
2004, p. 108. 
131

 Cf. CALATAYUD, Manuel Maroto. Liberalismo vs. Neocorporativismo: los discursos de la 
autorregulación como discursos legitimantes, p. 68. 
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No seu sentido mais completo, a autorregulação envolve um sistema de ordem 

privada, sem qualquer intervenção estatal.  

   Como fenômeno jurídico, a autorregulação é mais usualmente 

analisada como uma delegação deliberada por parte do Estado a um grupo, 

associação ou agência que compreende representantes de empresas ou de 

indivíduos cuja atividade vem a ser regulamentada. Esse papel intermediário 

exercido pelo ente privado que detém a competência atribuída pelo Estado de 

regulamentar determinada atividade parece conduzir Ogus a pensar em modelos 

intermédios, no mesmo caminho apontado pela doutrina espanhola.132   

   Em função da natureza apontada da autorregulação, Ogus menciona 

inúmeros arranjos possíveis entre a regulação pública de um lado e a 

autorregulação pura de outro. Assim faz referência ao que denomina co-

regulação. O pressuposto é a existência da entidade autorregulatória. Contudo, vê 

como principal problema a assimetria de informação que pode existir entre o 

Estado e a entidade regulatória. Nesse sentido, aduz que as agências 

reguladoras devem ser independentes do governo, mas, por óbvio, devem 

também ser independentes dos interesses que estão sendo regulados. Em 

relação à autorregulação exercida pelas entidades profissionais, por exemplo, 

aponta a longa tradição de que sejam desempenhadas exclusivamente ou 

predominantemente por membros das profissões. De tal modo, pergunta-se: pode  

esse fenômeno ser conciliado com os argumentos de interesse público para a 

delegação? Ou é um exemplo claro da subversão da regulação a interesses 

privados?133  Manuel Maroto Calatayud fornece argumentos legitimantes da 

autorregulação, sem desconsiderar essas supostas deficiências.134 

                                                           
132

 “In addition, to the extent that the processes of, and rules issued by, SRAs are less formalized 
than those of public regulatory regimes, there are likely to be savings in the costs (including those 
attributable to delay) of amending rules. Finally, the administrative costs of the regime are normally 
internalized in the trade or activity which is subject to regulation; in the case of independent, public 
agencies, they are typically borne by taxpayers. Delegation to SRAs should thus reduce the 
principal’s costs of regulation; to what extent will they confer benefits of the kind which regulation is 
supposed to foster?” OGUS, Antony. Self-regulation. Encyclopedia of law and economics, p. 591.  
http://encyclo.findlaw.com/9400book.pdf acesso 30/08/2016. 
133

 Tradução livre da autora, OGUS, Anthony I. Regulation: legal form and economic theory, p. 
107. Ver ainda, do mesmo autor, em outra obra, quando aduz que: “An important contribution to 
the literature, Ayres and Braithwaite argue, instead, for ‘enforced self-regulation’ (Ayres and 
Braithwaite, 1992; see also Braithwaite, 1982). Under this model, a public agency negotiates with 
individual firms regulations that are particularized to each firm, with the threat of an imposition of 
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   O argumento da autonomia-soberania parte do pressuposto de que 

existe uma claúsula de não intervenção do Estado, que nada mais é do que 

manifestação do direito liberal que dá substrato à autonomia privada. Dessa forma 

as empresas, indivíduos e organismos privados em geral podem exercer uma 

autonomia política que se expressa na capacidade de se autorregular sem 

interferências externas.  

   Essa autonomia política foi abalada diante das crises que afetaram o 

capitalismo desde a década de 1960, culminando com a crise das grandes 

corporações na década de 1990. Soma-se a isso, o conflito entre o público e o 

privado causado pelo fenômeno da globalização. Como conseqüência, passou-se 

a exigir das empresas o exercício de sua autonomia de forma responsável. As 

corporações passaram a assumir temas antes pertinentes ao poder público, 

valores de fora do ambiente corporativo foram introduzidos na gestão empresarial. 

   Nesse passo, normas de caráter público passaram a ocupar a pauta 

da empresa, a exemplo de temas como meio ambiente, direitos humanos e 

direitos dos trabalhadores. Para os críticos do poder corporativo, essas iniciativas 

não passam de estratégias empresariais de gestão de legitimidade e que tem por 

objetivo ficar de fora do controle do próprio Estado.  A consequência desse 

movimento se consolida com a figura do cidadão corporativo que apresenta a 

corporação com um ator principal da vida pública. O poder concentra-se nas 

corporações, em prejuízo do indivíduo e do Estado.  

   O argumento tecnocrático baseia-se na noção de eficiência, o que 

significa dizer que a empresa funciona melhor sem nenhuma ingerência estatal. 

Usa-se nesse contexto de uma máxima da economia segundo a qual ela se 

mantém em equilíbrio sem intervenção estatal. Seria a mão invisivel do próprio 

                                                                                                                                                                                
less tailored standards if it fails to cooperate. While the firm may thus formulate the rules, they are 
enforced by the public agency. The advantages are clear: as with other privately ordered systems, 
the rules are tailored to match the firm’s circumstances and are less costly to adapt; there are 
incentives to identify least-cost solutions, which should encourage regulatory innovation; and firms 
would be more committed to the rules than if imposed externally. Moreover, the very fact of 
individualization avoids the monopoly problem. On the other hand, the administrative costs would 
be high. This Self-Regulation suggests that, for such a regime to be cost-effective, the firm must be 
large and the activity to be regulated must be one in which efficiency requires significantly 
differentiated standards (Latin, 1985).” OGUS, Antony. Self-regulation, Encyclopedia of law and 
economics, p. 596. 
134

 Cf. Liberalismo vs. Neocorporativismo: los discursos de la autorregulación como discursos 
legitimantes.  
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mercado ou um controle também invisível por parte de grandes grupos 

empresariais. Conta-se com a eficiência dos sistemas privados de controle. 

Refere-se aos mecanismos de organismos autorregulatórios, ou seja, instituições 

que não têm relação com o Estado e que têm a atribuição de implementar a 

legislação em função do grau de especialidade técnica de seus membros. É o 

caso no Brasil do mercado de valores mobiliários e recentemente para o mercado 

de corretagem de seguros, resseguros, capitalização e previdência complementar 

aberta, no qual entidades autorreguladoras atuarão em auxílio e sob a supervisão 

da Superintendência de Seguros Privados (Susep). 

   As críticas para os que defendem a autorregulação, seja com base 

no argumento tecnocrático seja com base em argumentos autonomistas, são as 

mesmas: questiona-se o déficit do poder regulatório do Estado, cuja debilidade é 

atribuída ao predomínio da política neoliberal; não são claras as fronteiras entre 

decisões técnicas e políticas e por último, questiona-se a legitimidade 

democrática ao alçar a técnica como principal fundamento para a tomada de 

decisão. 135  

   O terceiro argumento apresentado é o democrático e tem por base a 

defesa de que a autorregulação favorece mecanismos mais democráticos da vida 

social, com base na ideia de que há uma transferência do poder estatal por parte 

do Estado para as entidades da sociedade civil que passariam a exercer 

diretamente as faculdades de controle sobre suas atividades.136  

                                                           
135

 “Dos particularidades acentúan esta última crítica: en primer lugar, existe una clara tendencia a 
hacer pasar por técnicos, por objeto de expertise, ámbitos sociales y humanos cada vez más 
ajenos a las ciencias naturales. Nadie negará que la seguridad nuclear sólo pueda ser reglada a 
partir de un complejo conjunto de conocimientos técnicos, pero resulta mucho más dudoso que 
sobre campos como la ética pueda uno pretenderse experto. En la literatura empresrial y sobre 
autorregulación es, sin embargo, común equiparar la “complejidad ética” con una forma más de 
complejidad técnica. La expansión de una visión tecnocrática hacia ámbitos  tan puramente 
sociales como éstos exacerba el poder que los organismos técnicos tienen en la regulación de una 
realidad social y económica en la que las ideas de consumidor y ciudadano convergen. El propio 
Estado se convierte así en objeto de regulación por parte de la Cámara Internacional de Comercio, 
Moodys, la Organización Internacional de Estandarización, la Organización Mundial del Comercio, 
y una larga lista de instituciones de toda índole. Aparece de nuevo, como hemos visto en relación 
al argumento autonomista, el problema del control democrático de estos nuevos focos de 
regulación pública.” CALATAYUD, Manoel Maroto, Liberalismo vs. Neocorporativismo: los 
discursos de la autorregulación como discursos legitimantes, pp. 64-65. 
136

 “La teoría de la “democracia corporativa”, de que las corporaciones deben funcionar de manera 
internamente democrática ha cobrado en las últimas décadas un nuevo vigor, y vive un cierto 
renacimiento no solo entre los críticos de la globalización sino incluso entre el mundo de los 
negócios, como fruto, quizás, de la definitiva consolidación de su rol como actores políticos. La 
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   Um último argumento apresentado converge para a existência de 

teorias que podem ser sintetizadas na existência de um novo Estado regulador. 

Calatayud faz menção à obra de Braithwaite, para quem essas teorias não se 

limitam a fundamentar-se em uma maior democratização do sistema, mas que 

objetivam reconciliar os fundamentos já vistos, para esboçar o que seria uma 

nova teoria geral da regulação: um modelo de intervenção que reconheça e 

respeite a autonomia política dos novos focos privados de poder social, que 

permita que estes manejem de maneira mais eficaz os assuntos internos e 

autorregulem os externos, e que promovam certa ideia de democracia 

neocorporativa ou setorial. Assim, surge a ideia de um novo Estado regulador, um 

novo Estado que busque superar tanto o modelo clássico liberal como o modelo 

keynesiano de regulação, adaptando-se à boa parte dos dogmas do pensamento 

liberal.137 

                                                                                                                                                                                
diferencia es que si la democracia empresarial clásica respondía al modelo liberal de accionistas y 
administradores, la nueva empresa transnacional tiene que adaptar-se a unos cambiantes 
cánones de legitimación política que nos hablan de democracia participativa o deliberativa.” Idem, 
p. 67. 
137

 Tradução livre da autora. Ibidem, p. 71. Sobre as idéia de Braithwaite ver também Adán Nieto 
para quem: “interesan especialmente los tres modelos reguladores propuestos por Braitwaithe y 
Ayres en cuanto que sistematizan muy bien las diferentes técnicas de entablar un diálogo entre 
empresas, administración (agencies) y representantes de intereses públicas. El primero de ellos es 
el denominado Tripartism, que consiste en dar entrada a portadores de intereses públicos (ONG, 
sindicatos, organizaciones de consumidores, etc.) em la confección de aquellas normas de 
organización que afectan a los intereses que representan. Su principal virtud es evitar uno de los 
problemas que plantea la intervención pública, la capture theorie. Esto es, que el sector 
empresarial, a través de determinados mecanismos, como la corrupción o el lobby, influya em la 
administración o en el legislador, com el fin de que promulguen la normativa más favorable para la 
consecución de sus intereses económicos. La posibilidad de capture – em el fondo uma forma de 
cooperación “no deseable”entre administración y sujeto regulado – es mayor cuando se repiten 
contactos entre determinados funcionários y determinadas empresas, y además la administración, 
como ocurre en este caso, goza de um marco de discrecionalidad considerable, lo que puede traer 
consigo la ineficiencia del sistema de elaboración em el caso de modelos de cumplimiento 
basados em una estrecha colaboración com los funcionários públicos encargados de la inspección 
o supervisión. (...) El segundo modelo de intervención pública en la autorregulación es el 
denominado self enforcement o enforced self regulation que otorga un gran margen de autonomia 
a cada empresa para que adopte el mecanismo regulador que estime más eficiente. Este sistema 
además de establecer normas de comportamiento adaptadas a las peculiaridades de la empresa, 
debe contener medidas internas de supervisión y de sanción. En cierto modo puede decirse que el 
Estado subcontrata estas funciones con la empresa  o com asociaciones empresariales, de ahí 
que la función de supervisión estatal se centra en autorizar ex ante la calidad del sistema y 
posteriormente supervisar su idoneidad. (...) El tercer grupo de modelos autorreguladores es la 
partial industry regulation, consistente en una estratégia selectiva mediante la cual el Estado 
decidiría únicamente regular una o varias empresas dentro de um sector pero no la totalidad. 
Según Ayres/Braithwaite las ventajas de este modelo radican en que permiten aunar las ventajas 
de la regulación, impedir el abuso y preservar intereses públicos, evitando sus problemas, como 
son la falta de dinamismo, la capture o la ausencia de competencia com el fin de generar 
soluciones reguladoras más eficientes.” NIETO MARTÍN, Adán, La responsabilidad penal de las 
personas jurídicas: um modelo legislativo, pp. 236-239. 
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   Sobre a teoria de Braithwaite, Calatayud faz acurada síntese que, 

em virtude da importância desse teórico australiano da autorregulação vamos 

transcrever: 

Em última análise, o trabalho de autores como BRAITHWAITE 
nasce em um contexto  político, social e acadêmico particular, e 
parte de premissas que não são – nem pretendem ser - 
politicamente neutras. BRAITHWAITE faz um notável esforço 
teórico  para conter os déficits de legitimidade política próprios do 
modelo neoliberal, derivadas das teorias neoliberais de gestão, com 
novas idéias sobre a legitimidade política. Em sua concepção 
republicana de sociedade adiciona um forte elemento corporativista 
na definição dos processos legislativos que vai de encontro às 
novas teorias da administração pública: ou de "democracia 
participativa". Se a "nova gestão de negócios" propõe tratar as 
administrações públicas como prestadoras de serviços sujeitos aos 
mecanismos do mercado, a "democracia corporativa" propõe tratar 
as grandes empresas como focos de poder político e social 
submetidos aos mecanismos de decisão pública e democrática. Se 
de um lado se defende a "privatização" do público,  de outro lado se 
defende a “publicização”  do privado.138 

   Com base nos modelos desenhados por Braithwaite, a proposta de 

Adán Nieto para setores específicos, com maior abertura para os crimes contra a 

administração e, principalmente, crimes de corrupção, seria conciliar os 

modelos.139  

   As críticas para esse último argumento centram-se no fato de que o 

recurso ao argumento democrático para sustentar a ideia de autorregulação 

                                                           
138

 Tradução livre da autora. “En definitiva la obra de autores como BRAITHWAITE nace en un 
contexto politico, social y acadêmico particular, y parte de unas premisas que no son – ni 
pretenden serlo – políticamente neutras. BRAITHWAITE realiza un notable esfuerzo teórico por 
contrarrestar los déficits de legitimidad política propios del modelo neoliberal, heredadas también 
por las teorias neoliberales de la gestión, con nuevas ideas acerca de la legitimidad política. A su 
concepción republicana de la sociedad añade un fuerte elemento corporativista en la definición de 
los procesos legislativos que entronca con la que es la teoría inversa al new public management: 
la de la “democracia participativa”. Si la “nueva gestión empresarial” propone tratar a las 
administraciones públicas como prestadoras de servicios sometidas a los mecanismos del 
mercado, la “democracia corporativa” propone tratar a las grandes empresas como focos de poder 
político y social sometidos a los mecanismos de decisión pública y democrática. Si desde una 
corriente se aboga por la “privatización” de ló público, desde la outra se aboga por la 
“publificación” de ló privado.” CALATAYUD, Manoel Maroto. Liberalismo vs. Neocorporativismo: 
los discursos de la autorregulación como discursos legitimantes, p. 73. 
139

 Cf. NIETO MARTÍN, Adán, La responsabilidad penal de las personas jurídicas: um modelo 
legislativo, p. 240. 
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empresarial parece, na verdade, revestir-se de estratégia corporativa afastando-

se de um compromisso com a democracia e com o interesse público.140   

   Terradillo Basoco, em ánalise critica à autorregulação, faz referência 

à diminuição do campo de influência dos valores constitucionais, dos princípios 

políticos e dos direitos sociais. Segundo seu pensamento, são fatores que 

contribuíram para o enfraquecimento do público para o privado, fortalecendo os 

processos econômicos em detrimento do poder público. Esse panorama abre 

espaço para que os processos vitais, econômicos e sociais, passem, pouco a 

pouco, das mãos do administrador público para o mercado autorregulado. Basoco 

critica essa passagem por motivos diversos, lembra que o agente público foi eleito 

por um processo democrático, pelo qual a maioria dos cidadãos outorgou-lhe o 

poder de regular a sociedade. Quando se vale de mecanismos de autorregulação, 

ao contrário, parece faltar legitimidade democrática para que apenas uns 

cidadãos decidam em nome da maioria.141 

   Além disso, o mercado move-se em função de interesses privados, 

visando a objetivos econômicos de uma minoria. Se o estado neoliberal, na visão 

do autor, é compatível com esse panorama, não é o que ocorre com o estado 

social de direito, consagrado pela Constituição da Espanha e também pela nossa 

Constituição.  Se o objetivo do estado social é construir uma sociedade mais 

igualitária, a política pública do estado deve estar em consonância com esse 

objetivo. Contudo, o estado neoliberal segue em sentido oposto, ao querer 

eliminar com os bens públicos comuns, a intervenção pública e a política social, 

para que o livre mercado possa se desenvolver sem freios. A proposta do autor é  

o fortalecimento do protagonismo do estado, direcionando o processo de 

criminalização ou descriminalização para que não entrem em conflito ou colisão 

com os principais vetores do estado social de direito. 142  

                                                           
140

 Cf. CALATAYUD, Manoel Maroto. Liberalismo vs. Neocorporativismo: los discursos de la 
autorregulación como discursos legitimantes, p. 69  
141

  Cf. TERRADILLOS BASOCO, Juan Maria. Corrupción, globalización y derecho penal 
económico. In: CRESPO, Eduardo Demetrio; SERRANO, Cuéllar; GONZÁLEZ, Nicolás (coords.) 
Halcones y palomas: corrupción y delincuencia econômica. Madrid: Ediciones Juridicas Castillo de 
Luna, 2015, p.46. 
142

 “El Estado social no puede, así, inhibirse delegando sus responsabilidades en el mercado; há 
de asumirlas tutelando, incluso penalmente, los derechos fundamentales y los bienes jurídicos 
básicos que nacen y se desenvuelven en el próprio  mercado. Si se traiciona el modelo 
constitucional y los poderes públicos – que cada vez lo son menos- permitem, como están 
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3.8 Autorregulação nos sistemas da common law e da civil law: principais 

aspectos. 

 

   A autorregulação pode ser estudada de vários ângulos. Para uma 

primeira análise, é possível apontar dois diferentes conceitos, cada qual com 

características peculiares dos sistemas de que fazem parte. Um primeiro conceito, 

próprio dos Estados Unidos e do Reino Unido, e outro, mais conforme ao sistema 

europeu continental. Esse último, tradicionalmente estruturado de acordo com 

critérios formais, tem por base uma concepção dogmática. O primeiro, em sentido 

contrário, se apoia em uma concepção funcional, com base em critérios de 

natureza substantiva. 

   Ao se fazer a análise de um instituto sob a ótica do direto inglês e do 

direito europeu continental, deve-se, em princípio, estabelecer as principais 

diferenças entre os dois ramos do direito para se compreender, a partir dessa 

visão, os fundamentos da distinção do mesmo fenômeno, visto por diferentes 

ângulos. Para uma adequada sistematização de nomenclatura, o contraponto 

entre os sistemas partirá da clássica divisão entre common law e civil law, mas é 

preciso lembrar que a common law não é sinônimo de direito inglês, ou de direito 

britânico,143 constituindo uma de suas características principais o apego à 

praticidade, a ideia de resolver situações concretas. Na medida oposta, a civil law, 

o sistema romano-germânico ou europeu continental, tem sua base na doutrina e 

na norma posta. 144 

                                                                                                                                                                                
permitiendo, que los centros de poder y sus decisiones se asienten en los consejos de 
administración de los grandes conglomerados financieros internacionales y no en la voluntad 
popular expresada a través de procedimientos democráticos transparentes, la batalla contra la 
corrupción estará, de antemano, perdida, por no peleada. Plantearla al nível superficial y limitado 
de la política legislativa penal no es sino reincidencia en la inútil huida al Derecho penal. Con la 
circunstancia agravante de que, trás las enseñanzas de la crisis – económica, financiera, 
institucional y política – de 2008, la reincidencia es cómplice.” Idem, p. 47 
143

 A correta explicação do sistema é assunto que foge dos objetivos aqui propostos, para uma 
visão exaustiva do tema ver: DAVID, René. Os grandes sistemas de direito contemporâneo, São 
Paulo: Martins Fontes, 1998; SOARES, Guido Fernando Silva, Common Law: introdução ao direito 
dos EUA, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. 
144

 “A common law foi elaborada, originariamente, sobre a razão, dissimulada sob a ficção do 
costume geral imemorial do reino. Na medida em que regras mais precisas não foram 
estabelecidas, de modo a dar mais certeza às relações sociais, a razão continua a ser a fonte 
inesgotável, à qual os tribunais recorrerão, tanto para preencher as lacunas do sistema de direito 
inglês como para guiar a evolução deste sistema. Neste aspecto, o princípio não é diferente na 
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   Um dos principais diferenciais entre os dois citados ramos centra-se 

na teoria das fontes do direito. Enquanto o sistema da civil law está fundamentado 

na lei como fonte principal, o sistema da common law está fundamentado na 

jurisprudência. No entanto, a diferença que mais especificamente diz respeito ao 

modo como o tema da autorregulação vai se desenvolver na common law é o fato 

de que esse sistema rejeita a tradicional distinção existente naquele outro entre 

direito público e direito privado, aliado à criação de diversas categorias que não 

guardam semelhança com aquelas próprias do direito romano. A lei e a 

jurisprudência desempenham papeis distintos nos citados sistemas, contudo, nos 

dias atuais, é a diferença entre as estruturas que se apresenta como mais 

relevante. 

    Essa distinção acabou sendo negligenciada por muito tempo porque, 

segundo René David, a teoria dominante enxergava o direito como um conjunto 

de normas. Essa visão parcial do direito acabou por influir de forma negativa 

sobre os fatores reais que caracterizam o direito, ou seja, sua própria estrutura, as 

classificações admitidas, os conceitos e os tipos de regras que o fundamentam. 

Nesse sentido não se conhece no sistema da common law as divisões entre 

direito público e direito civil, no lugar dessas grandes classificações encontram-se 

outras como a distinção de common law e equity. Em relação aos conceitos, não 

se conhecem alguns tradicionalmente comuns como poder paternal, pessoa 

moral, dolo ou força maior, encontrando-se outros como trust, bailment, estoppel. 

É importante lembrar a advertência de que muitos dos termos empregados no 

idioma inglês são intraduzíveis.145  

                                                                                                                                                                                
Inglaterra e nos países do sistema românico; no entanto uma diferença deve ser notada. Nos 
países de direito escrito em que o direito se apresenta principalmente sob a forma dum direito 
legislativo, as regras de direito são formuladas com uma tal generalidade, que o apelo à razão se 
processa, normalmente, no quadro das fórmulas gerais, sob a forma de aplicação e interpretação 
destas regras; a existência de lacunas na ordem legislativa é dificilmente reconhecida; mais do 
que para completar a ordem jurídica, a razão desempenha uma função na interpretação da lei. 
Num sistema jurisprudencial, como é o direito inglês, a situação apresenta-se muito diferente. O 
aspecto casuístico que então reveste o direito deixa subsistir, de forma intencional, muitas 
lacunas; e a razão é francamente reconhecida como uma fonte subsidiária do direito, chamada a 
preencher estas lacunas. A uma técnica de interpretação do direito, substituiu-se uma técnica de 
distinções, visando a estabelecer regras novas, casa vez mais precisas, em vez de aplicar uma 
regra preexistente. Os sistemas de direito da família romano-germânica são sistemas fechados, a 
Common Law é um sistema aberto, onde novas regras são continuamente elaboradas; estas 
novas regras baseiam-se na razão.”  DAVID, René. Os grandes sistemas de direito 
contemporâneo, p. 350. 
145

 Idem, p. 304. 
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   Afirma-se que o sistema jurídico da common law por si próprio 

constitui um obstáculo para o desenvolvimento de um direito administrativo 

autônomo. O que se dá em virtude da função eminentemente privatista desse 

ramo do direito, o que o difere fundamentalmente do sistema da civil law, de base 

romanística. Assim, a exemplo da estrutura do direito americano, baseado nos 

conceitos da rule of law, da judicial supremacy e do due process of law, observa-

se que os tribunais anglo-americanos exercem um controle sobre os órgãos da 

administração semelhante ao que exercem sobre os atos privados. O direito 

enunciado em ambas as situações é o mesmo, estando ambos, ente público e 

privado, sujeitos ao poder dos Tribunais. 146 

   Nesse passo, a administração e os particulares submetem-se da 

mesma forma ao sistema do common law, só o legislador e o juiz exercem, a titulo 

originário, as prerrogativas de potestade pública. Uma das consequências dessa 

ausência de prerrogativas e privilégios à administração é estabelecer uma relação 

horizontal entre administrados e administração. Acarreta ainda a desnecessidade 

de um direito administrativo autônomo, tendo em vista que a administração pode 

ser regida pelo mesmo direito privado que rege os particulares. 147 

   Destaca-se nesse contexto o fato de não ser possível apontar 

diferença entre a regulação própria de um ente público e regulação autorizada 

para um ente privado. Essa distinção é própria dos ordenamentos que 

diferenciam a forma de tutela do público e do privado, outorgando distintos 

poderes e prerrogativas. Nesse passo, em determinadas situações a lei autoriza 

que certas prerrogativas públicas possam ser conferidas a entes privados para a 

consecução dos seus próprios fins. Aumenta-se a margem de autonomia de 

certos entes, como se verifica com os partidos políticos e com determinados 

órgãos de classe e órgãos reguladores.  

   Dentro desse contexto o tema da autorregulação, nos países da 

common Law, tem distintos valores e objetivos daqueles adotados no sistema 

continental. Sendo assim, hipóteses que são tratadas como autorregulação no 

sistema inglês, são consideradas situações de regulação no sistema continental 

                                                           
146

 CRETELLA JUNIOR, José. Direito administrativo comparado. São Paulo: Edusp José 
Bushatsky, 1972. p. 92. 
147

 Idem, pp. 94-96. 
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europeu. No sistema europeu a autorregulação só existirá a partir de um juízo 

inicial a respeito da atividade 148 Para que se possa bem introduzir o instituto da 

autorregulação no nosso sistema, é fundamental compreender essa distinção, 

para que a autorregulação, a exemplo de outros mecanismos importados sem a 

devida adaptação às regras fundamentais do direito brasileiro, possa ter, de fato, 

a força modificadora a que se propõe.  

Convém insistir sobre essa idéia que, de outro modo, foi sendo 
analisada nas páginas precedentes: o que faz da autorregulação 
um fenômeno juridicamente relevante não são seus efeitos 
públicos, no sentido de que seja considerada por um círculo mais 
ou menos amplo de sujeitos além daqueles que a geram, mas que 
seja considerada pelos poderes públicos de uma forma mais ou 
menos determinada segundo as referências da autorregulação. 
Esse é um ponto no qual a jurisprudência anglosaxã mantém uma 
posição bem definida: o determinante não é o interesse público 
considerado em suas primeiras aproximações, mas sim o interesse 
governamental, que seria para nós como o interesse dos poderes 
públicos, algo além do que referido estritamente ao governo.149  

                                                           
148

 “Si solapamos las dos acepciones es posible encontrar una diferencia fundamental entre 
ambas. Mientras que, conforme a la primera, los supuestos de delegación públicas en individuos o 
colectivos de base privada se consideran un caso de autorregulación, e incluso la versión más 
genuína de autorregulación en sentido jurídico, de acuerdo con la segunda acepción habrían de 
ser considerados como un supuesto de regulación pública y quedarían por tanto fuera del 
concepto de autorregulación. Una vez más puede acudirse a los dos autores citados Según A. 
OGUS, en cuanto fenómeno jurídico, por autorregulación suele entenderse normalmente la 
delegación expressa de potestades normativas del Estado en favor de agencias integradas sólo o 
mayoritariamente por representantes de las empresas o de los particulares cuya activad se regula. 
Por el contrario, M. DARNACULLETA sostiene claramente la posición contraria: <<no puede 
hablarse de autorregulación cuando nos hallamos ante sujetos privados que tienen atribuídas 
potestades públicas, o que gozan de la condición y de los medios proprios de la autoridad pública. 
En este último caso, el grado de publificación de la actividad de tales sujetos privados y de su 
concreto régimen jurídico es tan intenso que acaban confluyendo a la órbita del Estado y de sus 
formas de actuación.>>”. JIMENEZ, Luis Arroyo, Introducción a la autorregulación, p. 21. Para 
Pardo: “En el Derecho anglosajón, en cambio, al no establecerse una sistematización y 
categorización de las administraciones Públicas –como es usual en los Ordenamientos y doctrinas 
continentales- no se conoce, al menos con las notas que entre nosotros las caracterizan, las 
Corporaciones de Derecho público. De ahí que consideren como supuestos de autorregulación 
algunos que para nosotros no lo son por encuadrarse en la categoria de las corporaciones de 
Derecho público y en la órbita de la Administración así ocurre, por ejemplo, con los Colegios 
Profesionales cuyo equivalente tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos son 
corporaciones privadas que operan en régimen de autorregulación.”  PARDO, José Esteve. 
Autorregulación: génesis y efectos, p. 105. 
149

 Tradução livre da autora. “Conviene insistir sobre esta Idea que, por lo demás, se ha ido 
deslizando en las páginas precedentes: lo que hace de la autorregulación un fenômeno 
jurídicamente relevante no es que tenga efectos públicos, en el sentido de que sea considerada 
por un círculo más o menos amplio de sujetos más allá de quienes la generan, sino de que sea 
considerada por los poderes públicos que de uma forma más o menos resuelta según los casos se 
atienen a las referencias de esa autorregulación. Éste es un punto en el que la jurisprudencia 
anglosajona mantiene una muy definida posición: lo determinante no es el puclic interest que 
consideraba en sus primeras aproximaciones, sino el governmental interes, que sería para 
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   A common law apresenta peculiaridades que vão influir na forma 

como a autorregulação se apresenta nos países que nela se baseiam. O conceito 

de autorregulação atinge estruturas que vão desde a autoimposição voluntária de 

estandartes de conduta por parte de indivíduos e organizações, até a delegação 

do poder normativo em favor de associações de base privada que representam 

aqueles que desenvolvem determinadas atividades. 150 

   Há que se procurar, na história da estrutura do direito inglês, 

explicação para essas diferenças estruturais. Enquanto o sistema dos direitos 

românicos é relativamente racional porque estruturado sobre regras formais, o 

direito da common law baseia-se em critérios funcionais e, no que se refere à 

regulação, toma como base critérios de natureza substantiva. O conceito de 

autorregulação, sob a ótica do direito europeu, é construído tendo como ponto de 

partida o conceito de atividade dos poderes públicos, o que, no dizer de Luis 

Arroyo Jimenez, implica dizer que só será possível sua existência quando a 

atividade for de natureza privada, por outro lado, qualquer atividade regulatória 

que se relaciona com uma atividade ou sujeito público estará fora dos limites do 

conceito de autorregulação.151 

   Esse é o contexto em que se compreende porque as manifestações 

de colaboração dos particulares no exercício de funções públicas, ou seja, as 

hipóteses de autoadministração corporativa e de exercício privado de funções 

públicas são consideradas no sistema europeu casos de regulação pública 

enquanto nos países anglo-americanos constituem hipóteses de autorregulação. 

A separação que se estabelece entre tarefas públicas, sujeitos públicos e regime 

jurídico de direito público em oposição a atividades privadas, sujeitos privados e 

direito comum acarreta um campo propício para se aceitar que hipóteses de 

                                                                                                                                                                                
nosotros el interés de los poderes públicos, más allá por tanto de lo que es estrictamente el 
gobierno.” Idem, p. 127. 
150

 Segundo a explicação de Pardo: Éste es un principio incontrovertible para la doctrina alemana 
y que se aplica coherente y contundentemente al caso de la autoadministración o administración 
corporativa: La autoadministración es Estado, la autorregulación permanece en la sociedad. La 
autoadministración solo pueden protagonizarla personas de Derecho público, mientras que la 
autorregulación se desenvuelve en las fórmulas organizativas y de personificación propias del 
Derecho privado.” Ibidem, p. 104. Ver ainda: JIMÉNEZ, Luis Arroyo. Introducción a la 
autorregulación In: JIMÉNEZ, Luis Arroyo, NIETO MARTÍN, Adán. Autorregulación y sanciones. 
Valladolid: Editorial Lex Nova, 2008, p. 20. 
151

 Idem, p. 21. 
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autorregulação no sistema da common law sejam consideradas hipóteses de 

regulação pública pelo sistema continental europeu.152 

   Nesse passo, o Direito Administrativo brasileiro parece inclinar-se ao 

direito da common law ao caminhar na direção de um direito mais 

descentralizado. Perde-se assim, a marca de um Estado fortemente 

intervencionista para assumir um papel de Estado colaborador. Nesse contexto, 

parece possível conciliar a autorregulação tanto para a atividade privada quanto 

para a atividade pública.   

   A influência dos dois grandes sistemas de direito, para além da 

divisão entre público e privado, relaciona-se com as alterações provocadas no 

contexto da globalização e da normativa internacional antes vista. Sobre as 

transformações que a globalização tem ocasionado no Direito, é incontestável a 

recíproca influência dos dois sistemas. Entre nós, essa influência é percebida pela 

adoção de técnicas próprias do sistema de common law como é o caso da 

colaboração premiada e do acordo de leniência.153 

   Acerca do intercâmbio existente entre common law  e civil law são 

precisas as lições de Taruffo ao dizer que o legislador atual, sem se preocupar 

com as tradições de cada sistema, tende a tomar o que entende útil aos objetivos 

visados sem muito comprometimento com as tradições do sistema154 

                                                           
152

 Ibidem. 
153

 “Isso explica, ao mesmo tempo, o porquê do significativo aumento de importância sentido em 
institutos aparentemente estranhos à civil law, mas que, recentemente, têm se mostrado tão 
presentes, como é o caso de colaborações premiadas e acordos de leniência, nos quais, até 
mesmo por falta de adequada previsão legislativa, se percebem aberrações e abusos contra as 
defesas individuais. Além disso, toda a estruturação de busca de responsabilidade em termos de 
um agente, o qual se mostra como garante do bom desempenho empresarial parece bastante 
mais simples do que um fatiamento hierárquico dado de baixo para cima. Isso, no entanto, gera, a 
sua vez, toda uma nova perspectiva de atribuição de responsabilidades, também por atos 
omissivos, a qual precisa ser repensada.” SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito Penal 
Empresarial - A omissão do empresário como crime, p. 56. 
154

 Ver, sobre as possíveis implicações da globalização sobre o sistema jurídico de common law e 
civil law, a precisa explicação de Taruffo:  “Un secondo fattore di evoluzione, strettamente 
connesso al primo ma da esso distinguibile, può essere indicato in termini molto generali con 
l’etichetta di “conseguenze giuridiche della globalizzazione”. Queste conseguenze giuridiche sono 
numerosissime ed investono molte e diverse aree del diritto, sicché qui non è neppure possibile 
tentarne una elencazione, anche perché lo studio di questi fenomeni è ancora alle battute iniziali, e 
maggiori approfondimenti occorreranno prima che si possa davvero pensare di aver compreso e 
definito gli effetti che la globalizzazione produce sul piano giuridico. Limitando il discorso a ciò che  
può interessare il processo civile, si possono sottolineare due fenomeni particolarmente importanti, 
che paiono destinati ad assumere rilevanza sempre maggiore. Il primo di questi fenomeni è il 
rapido e forte incremento della frequenza di controversie transnazionali. Liti coinvolgenti soggetti di 
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4 DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR E A LEI ANTICORRUPÇÃO 

  

   Conquanto se multipliquem os estudos em torno do incremento de 

medidas e instrumentos para o efetivo combate à corrupção, o Brasil, em 2013, 

não se mostrou à frente dos debates ao sancionar a lei 13846/13, denominada de 

Lei Anticorrupção, optando pelas sanções de natureza civil e administrativa para a 

pessoa jurídica relacionada de alguma forma às condutas elencadas na lei. 

   Cabe consignar que o legislador demonstrou interesse em 

estabelecer um sistema preventivo autorregulatório. É prova de que está ciente 

dos problemas causados por uma deficiente estrutura empresarial. De fato, 

considerou a possibilidade de que um efetivo programa de conformidade possa 

servir como atenuante da responsabilidade corporativa. Entretanto, estabeleceu 

um sistema falho, confuso, com graves problemas de aplicação prática, com 

franca opção pela responsabilidade de natureza objetiva. 

   Deve-se ter em mente que não se desconsidera o fato de haver 

sistemas jurídicos que optaram pela tutela administrativa. Entretanto, são países 

cuja ordem normativa administrativa tem realidade distinta da nossa, sustentam-

se em um cabedal de garantias e princípios que permitem, nessa modalidade de 

tutela, um sistema adequado. 

   Nosso objetivo é expor as razões pelas quais se acredita que o 

combate à corrupção deva ter como ponto de partida a responsabilidade penal da 

pessoa jurídica, a exemplo das experiências internacionais.  

   Nesse contexto, o capítulo tem a intenção de mostrar as falhas do 

Direito Administrativo sancionador brasileiro, principalmente no âmbito do 

combate à corrupção. 

                                                                                                                                                                                
diversa nazionalità sono sempre esistite, naturalmente, ma hanno avuto per molto tempo un ruolo 
tutto sommato marginale rispetto al contenzioso esistente presso le corti dei singoli Stati-nazione. 
La controversia-tipo, in sostanza, era tipicamente quella infranazionale, ossia quella che 
coinvolgeva soggetti appartenenti allo stesso ordinamento nazionale. Le cose stanno però 
cambiando rapidamente, nel senso che diventano sempre più numerose le liti che coinvolgono 
parti di diversa appartenenza nazionale, in diretta conseguenza del crescere vertiginoso dei 
rapporti giuridici della natura più diversa (ma soprattutto commerciale e finanziaria) che hanno 
carattere tipicamente transnazionale.” TARUFFO, Michele, Sui confini: scritti sulla giustizia civile, 
Bologna: Il Mulino, 2002, pp. 90-91 
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4.1 Natureza do ilícito e Direito Administrativo sancionador. 

 

  Talvez uma das consequências do crescente abalo nas estruturas 

dos modelos estatais até então conhecidas possa ser percebida no incremento 

dos poderes sancionatórios do Estado. Esse fator gera a necessidade de se 

estabelecer, de maneira adequada, um coerente critério de distinção entre a 

sanção penal e a administrativa. Cumpre observar que são partes integrantes de 

um único sistema punitivo estatal.155 O que dará a especificidade a cada um é o 

regime jurídico a que estará submetido.156  

   É preciso lembrar que há quem defenda que o ilícito penal e o ilícito 

administrativo têm base distinta, Osório observa, nesse sentido, que o Direito 

Administrativo pode ser aplicado por autoridades administrativas ou judiciais, 

pertencentes à esfera extrapenal, enquanto o Direito Penal se reserva a juízes 

com jurisdição penal; substancialmente distintos. Aponta que a regra é a 

existência de diferenças, não de identidades entre o Direito Penal e Administrativo 

sancionador. Contudo, com a devida vênia ao autor, o mesmo parece não se 

definir quanto à possibilidade de haver ou não uma unidade sistemática, porque 

afirma existir um núcleo duro responsável por uma base principiológica comum, o 

que nos parece elemento justificável da existência de uma unidade. 

                                                           
155

 No sentido de que a sanção penal e a administrativa são espécies de um único sistema jurídico 
de sanções estatais, é a lição de Bacigalupo, para quem: “debe diseñar un programa en el que se 
establezca con precisión qué conductas se pretende sancionar criminalmente y cuáles, por el 
contrario, se consideran de un rango menor y sólo merecedoras de sanciones administrativas.”  
BACIGALUPO, Enrique. Derecho penal: parte general, 2ª ed. Buenos Aires: Hammurabi, 1999, p. 
54. Em sentido contrário: OSÓRIO, Fábio Medina, Direito administrativo sancionador, 2º ed., São 
Paulo: Revista dos Tbibunais, 2005, p. 146. “O certo é que da discricionariedade legislativa, que 
pode criar ilícitos penais ou administrativos consoante critérios extremamente elásticos, resulta, 
inegavelmente, um regime jurídico distinto a essas duas projeções do poder punitivo estatal, de tal 
sorte que, como consequência dessa diversidade de tratamentos dogmáticos, parece incoerente e 
inclusive impossível falar-se em uma unidade de pretensão punitiva estatal em bases rígidas e 
intransponíveis, sem espaço às diversidades de conteúdos de normas que nominalmente se 
identificariam num plano abstrato.” Idem, p. 149. 
156

  “De outro lado, no entanto, também há que se evitar a hipertrofia desse outro sistema punitivo 
(além da superposição de esferas de punição), pois, em tal caso, o que se teria, como de fato já 
se anuncia, é o incremento injustificado do sistema punitivo estatal em detrimento das mais 
fundamentais garantias do cidadão contra o arbítrio.” SILVEIRA, Renato de Mello Jorge e GOMES 
JUNIOR, João Florêncio de Salles. Direito penal, direito administrativo sancionador e a questão do 
ne bis in idem: o parâmetro da jurisprudência internacional. In: BLAZECK, Luiz Mauricio Souza e 
MARZAGÃO JUNIOR, Laerte (coords.). Direito administrativo sancionador. São Paulo: Quartier 
Latin, 2015, p. 290.    
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    Várias teorias se apresentam com a função de estabelecer a 

distinção entre o ilícito penal e o ilícito administrativo. Uma das teorias parte do 

pressuposto de que o ilícito administrativo teria campo próprio na desobediência 

aos mandatos e proibições estabelecidos pelo legislador na norma.157 Assim, o 

ilícito administrativo, ao contrário do ilícito penal, não se caracterizaria pela lesão 

ou perigo concreto para um bem jurídico, mas sim por uma lesão de um interesse 

da administração, tal distinção qualitativa estende-se à estrutura da sanção.158 

Contudo as diferenças que se apresentam servem para que se possa, ao 

contrário do que entende parte da doutrina, afirmar que não há diferença 

ontológica entre as espécies do ilícito. Em verdade, configuram partes de um 

único sistema. São tratadas de forma diferente de acordo com o bem jurídico 

tutelado.  

   De fato, o Direito Penal é apenas uma parte do sistema de sanções 

do Estado, restando ainda todo o sistema de sanções administrativas. Com 

acerto, Bacigalupo ensina que não se formulou até agora de maneira adequada 

uma distinção material entre o ilícito administrativo e o ilícito penal. Os esforços 

realizados no sentido de estabelecer essa diferença apresentam-se como 

carentes de operatividade. Há ainda quem sustente que a diferença reside no 

                                                           
157

 Segundo aponta Cerezo Mir, essa distinção advém de autores como Goldschmidt, Wolf, Lange, 
que distinguem o direito penal natural ou metaposititivo enquanto que os delitos administrativos 
seriam delitos artificiais, só criados pela vontade do Estado. Segundo esses autores a distinção 
parece estar no conteúdo ético social relevante, de modo que o delito administrativo será sempre 
uma ação irrelevante para a ética social ou culturalmente indiferente. (...) “A afirmação de que o 
ilícito administrativo seja ético-social ou culturalmente indiferente não me parece convincente. O 
legislador não estabelece seus mandatos e proibições, como asseverou Welzel, para exigir a 
obediência dos cidadãos, mas para criar um estado ou situação valiosos ou impedir a produção de 
um dano. A partir do núcleo central do Direito Penal até as últimas contravenções penais ou 
infrações administrativas perpassa uma linha contínua de um ilícito material que se vai atenuando, 
mas que não chega a desaparecer totalmente.” CEREZO MIR, José. Sanções penais e 
administrativas no direito espanhol. Revista Brasileira de Ciências Criminais ano 1, n. 2 São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1993, p. 29. 
158

 “No caso das sanções administrativas (de Direito Administrativo) aplicadas por Juízes e 
Tribunais, a nota distintiva da sanção será, além da presença da Administração Pública em um 
dos pólos (como lesada), e demais elementos já apontados, a ausência de natureza penal da 
sanção, o que se deve verificar, de um lado, na decisão legislativa soberana e discricionária e, de 
outro, na ausência de previsão, direta ou indireta, de pena privativa de liberdade. (...) consiste a 
sanção administrativa, portanto, em um mal ou castigo, porque tem efeitos aflitivos, com alcance 
geral e potencialmente pro futuro, imposto pela Administração Pública, materialmente 
considerada, pelo Judiciário ou por corporações de direito público, a um administrado, 
jurisdicionado, agente público, pessoa física ou jurídica, sujeitos ou não a especiais relações de 
sujeição com o Estado, como conseqüência de uma conduta ilegal, tipificada em norma proibitiva, 
com uma finalidade repressora ou disciplinar, no âmbito de aplicação formal e material do direito 
Administrativo.” OSÓRIO, Fábio Medina, Direito administrativo sancionador, p. 104.  
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critério do merecimento da pena.159 Em sintonia com o caráter fragmentário do 

Direito Penal, a sanção será penal ou administrativa a depender do grau de 

intensidade do dano social.   

   Outro argumento sustenta que o princípio da ultima ratio pode ser 

considerado um divisor de águas no que se refere às relações entre o Direito 

Penal e o Direito Administrativo. A abolição de grande parte do Direito Penal 

econômico e do direito ambiental em prol do chamado direito de intervenção, cuja 

natureza se encontra no Direito Administrativo, é uma das bandeiras levantadas 

pela denominada Escola de Frankfurt.160 

   A análise aprofundada do direito de intervenção ou do direito de 

contra-ordenação social não será feita no presente estudo porque foge dos 

objetivos propostos. O que se pretende é apenas apresentar o fundamento pelo 

qual se entende que o modelo adotado pela lei brasileira, no que se refere ao 

combate à corrupção, não foi o mais adequado. Ainda que se leve em 

consideração os argumentos que condenam a responsabilidade penal da pessoa 

jurídica, a estrutura do Direito Administrativo sancionador no Brasil não tem 

aptidão para constiuir um sistema efetivo.  

   Nesse contexto, mesmo na Alemanha, que instituiu um modelo 

administrativo para combate à corrupção, verifica-se um paradoxo, como bem 

observa Schunemann, porque o Direito Administrativo sancionador, em nome da 

efetividade, é rigorosamente exercido, disseminando medidas de cunho 

intervencionista. Assim, o Direito Penal acaba constituindo a medida menos 

grave. Este rigor acaba, de maneira reflexa, por atingir não só aqueles que atuam 

positivamente no sentido de descumprir o mandamento da lei, como também 
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 Cf. BACIGALUPO, Enrique. Derecho penal, parte general, p. 53. 
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 Cf. SCHÜNEMANN, Bernd. Estudos de direito penal, direito processual penal e filosofia do 
direito. GRECO, Luis (coord.). São Paulo: Marcial Pons, 2013, p. 79. Sobre a escola de Frankfurt, 
quer-se fazer referência ao importante estudo encabeçado por Winfried Hassemer, dirigido para a 
contenção do movimento expansionista do Direito Penal, defendendo um verdadeiro retorno aos 
postulados do Direito Penal Clássico, marcado, principalmente, por um forte apego aos princípios 
tradicionais do Direito Penal. Para tanto, Hassemer propõe que a nova e moderna criminalidade 
faça parte de um novo sistema de proteção, ao qual denominou de Direito de Intervenção. Esse 
novo modelo integraria um sistema mais amplo, ao lado do Direito Penal e do Direito 
Administrativo Sancionador. Sobre o tema ver: HASSEMER, Winfried. Direito penal libertário. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2007; OLIVEIRA, Ana Carolina Carlos de. Direito de intervenção e direito 
administrativo sancionador: o pensamento de Hassemer e o direito penal brasileiro. Dissertação 
de mestrado. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2012. 
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atingem os que se comportam de maneira conforme as leis161. De fato, é preciso 

lembrar que a forte resistência para que o Direito Penal tutele os bens coletivos 

produz essa possível anomalia, na medida em que acarreta a profusão de normas 

administrativas. 

  Mais do que a defesa de um ou outro sistema, é necessário se 

pensar em um mecanismo que seja eficiente para coibir o ilícito e atender aos 

reclamos de uma política social que cumpra as finalidades preventivas. Não há 

diferença qualitativa entre ilícito penal e administrativo. Os ilícitos devem estar 

acobertados por um sistema de garantias que tenha por base um mesmo vértice 

de princípios, ainda que as sanções administrativas, por serem menos graves, 

apresentem garantias mais maleáveis que a sanção penal. Não é o que se 

verifica no direito brasileiro, ao contrário de outros ordenamentos. 

      Dentro desse contexto, releva destacar a opinião de Amarilli ao 

defender a existência de um sistema de tutela integrado, que seja hábil para 

conciliar os diferentes tipos de tutela. Segundo suas palavras, a solução mais 

prática: 

Seria a criação de um modelo de tutela integrado entre os dois 
diferentes sistemas sancionatórios. Uma área de tutela no qual os 
dois instrumentos punitivos não estejam simplesmente em 
complemento um ao outro, e estratificados tomando por base a 
gravidade de agressão ao bem, mas que atuem em momento 
diverso: um no antecedente: com o objetivo de impedir a comissão 
de um fato através da punição da mera violação de norma 
comportamental, outra, em momento sucessivo a realização do 
fato, com caráter marcadamente repressivo-punitivo.162 

  Na Espanha, a estrutura fundamental do Direito Administrativo 

sancionador é dada pela teoria unitária, como consequência, parte do poder 

repressivo estatal, ligado à ideia de um jus puniendi único, fica sob tutela do 
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 Cf. SCHÜNEMANN, Bernd, op. cit. p. 79 
162

 Tradução livre da autora “Sarebbe quella quindi di creare un modello di “tutela integrata” tra i 
due differenti sistemi sanzionatori. Un’area di tutela in cui, cioè, i due strumenti punitivi non siano 
semplicemente complementari tra loro, e stratificati in base alla gravita dell’aggressione al bene, 
ma agiscano anche in momenti diversi: uno in quello antecedente, al fine di impedire la 
commissione di reati attraverso la punizione di mere violazioni di norme comportamentali, l’altro in 
quello sucessivo alla commissione di un reato vero e próprio, dal carattere più marcatamente 
repressivo-punitivo” AMARELLI, Giuseppe. ‘Crisi’ del diritto penale societário e prospettive di 
riforma: la responsabilità (penale?) delle persone giuridiche. In AMARELLI, G.; D’ALESSANDRO, 
M.; DE VITA, A., Il nuovo sistema sanzionatorio del diritto penale dell’economia: 
decriminalizzazione e problemi di effettività. Napoli: Jovene editore, 2002, p. 125. 
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Judiciário, além de obedecer a um sistema de garantias baseado nos mesmos 

princípios constitucionais.     

   No direito alemão e no direito italiano, a construção do Direito 

Administrativo sancionador difere do direito espanhol em um ponto específico: 

nesses ordenamentos o Direito Administrativo sancionador tem a função de servir 

de apoio ao Direito Penal, voltado a executar uma política penal despenalizadora.  

   Na Espanha, o direito administrativo sancionador está sob a égide 

tanto do princípio da tipicidade quanto da legalidade, constituindo barreiras 

fundamentais para o poder sancionador da Administração. Outra garantia 

reconhecida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência daquele país é 

sufragada no art. 130.1 da lei 30/92 que exige dolo ou culpa como requisito para a 

imposição de sanção.163 

   Na Itália, a construção do modelo de responsabilidade da pessoa 

jurídica, embora de natureza administrativa, é marcado pelo caráter híbrido, 

podendo-se dizer, com amparo em decisão da Suprema Corte daquele país, que 

a responsabilidade, tal como prevista, dissimula sua real natureza penal. 164 

   As características peculiares da responsabilidade administrativa da 

pessoa jurídica, na Itália, são elementos que autorizam a defesa de um sistema 

que não se assenta verdadeiramente em bases administrativas. Inclusive parte da 

doutrina defende a tese de que existe uma vontade social verdadeira que é 

elemento ontológico de uma responsabilidade penal. Deve-se à influência de 

Palazzo, para quem culpabilidade e pena não são categorias exclusivas das 
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 Cf. SERRANO, Carlos Lesmes. Las infracciones administrativas y la potestad sancionadora de 

la administración. In Derecho penal administrativo: (ordenación del territorio, patrimonio histórico y 
medio ambiente)  SERRANO, Carlos Lesmes et alli. Gramada: Comares, 1997, p. 6. 
164

A natureza penal é, inclusive, mencionada em julgado da Suprema Corte de Cassazione penale  
sez. II, sentenza n° 3615, de 30.01.2006 segundo a qual: “ E' noto che il D.Lgs. n. 231 del 2001, 
sanzionando la persona giuridica in via autonoma e diretta con le forme del processo penale si 
differenzia dalle preesistenti sanzioni irrogabili agli enti, così da sancire la morte del dogma 
"societas delinquere non potest". E ciò perchè, ad onta del "nomen iuris", la nuova responsabilità, 
nominalmente amministrativa, dissimula la sua natura sostanzialmente penale; forse sottaciuta per 
non aprire delicati conflitti con i dogmi personalistici dell'imputazione criminale, di rango 
costituzionale ( art. 27 Cost.); interpretabili in accezione riduttiva, come divieto di responsabilità per 
fatto altrui, o in una più variegata, come divieto di responsabilità per fatto incolpevole.” Ver ainda: 
GIOVINE, Ombretta di. Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo. In Reati e responsabilità 
degli enti: guida al d. lgs. 8 giugno 2001, nº 231. LATTANZI, Giorgio (org.) Milano: Giuffrè editore, 
2010, p. 17. 



120 
 

pessoas físicas, um sistema penal orientado por uma função preventiva especial 

que coexiste com a culpabilidade no âmbito empresarial.165  

   A ideia de que a pessoa jurídica é um ente social que surge da 

realidade concreta e que deve assim ser reconhecida juridicamente é a que mais 

se coaduna com a tentativa de dar uma resposta mais eficaz às questões que 

emergem de seu interior.166 Um dos grandes desafios da ciência do direito na 

sociedade moderna é solucionar os conflitos sociais em todas as suas escalas, o 

que vem sendo prejudicado desde que o direito distanciou-se da sua função 

eminente de dar uma resposta efetiva aos problemas surgidos no grupo social.   

   Observa-se que a pessoa jurídica recebe da lei a faculdade de 

perseguir um determinado escopo, tudo que extrapolar esse âmbito de atribuição 

será nulo, porque derivado de um sujeito que não existe para o ordenamento 

jurídico. A pessoa jurídica responde pelas ações praticadas por seus órgãos 

quando realizadas no específico e bem delimitado âmbito finalístico da empresa. 

Fora desse limite só há espaço para a responsabilidade individual. Cumpre 

esclarecer que a vontade social não é criada pelo Estado, o Estado a reconhece 

em face de sua existência na realidade da vida.167  

      

 4.2 Notas sobre um possível Direito Administrativo sancionador brasileiro. 

 

   É importante indagar: por que o Estado precisa do direito penal e 

para que tipo de ato ele se dirige? Essas perguntas apresentam-se como um dos 

temas mais tormentosos do Direito Penal em todos os tempos. Respondê-las é 

tarefa das mais difíceis porque há vários caminhos possíveis e a escolha de cada 
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 Cf. MAGLIE, Cristina de.  L’Etica e Il mercato: la responsabilitá penale delle società. Milano: 
Giuffrè, 2002.p. 312.  
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 Cf. SHECAIRA, Sérgio Salomão. Responsabilidade penal da pessoa jurídica. p. 88. 
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 “Ed ecco la tesi di De Marsico: la volontà sociale non è creata dallo stato ma da questi solo 
riconosciuta, perché già esiste nella realtà; Il critério della specialità svolge pertanto una funzione 
di limite: nessuna persona giuridica può essere responsabile, sai sul versante penalistico che su 
quello civilistico di illeciti realizzatisi “in materia non attinente allo scopo sociale”. Il che significa che 
lo scopo non limita la responsabilità dell’ente alle condotte approvate e tollerate dall’ordinamento 
giuridico; lo scopo qualifica come attività della societas “tutta quella attività protetta, tolerata o 
vietata che si allacci per i suoi obiettivi ai fini dell’ente con legame causale.” MAGLIE, Cristina de. 
L’Etica e Il mercato, p. 310.  
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caminho dará uma resposta diferente para a mesma questão. As teorias do 

direito, em geral, partem de diferentes critérios e substratos axiológicos, os 

confrontos se estabelecem entre positivistas e racionalistas, formalistas e 

realistas, etc. Nesse contexto, a carência de pragmatismo em nosso sistema, ao 

contrário do que se verifica nos sistemas de common law, tem por consequência 

soluções desencontradas com a origem e a base axiológica dos ordenamentos. 

Respostas normativas são dadas ao azo das demandas sociais e políticas.  

   A existência de um Direito Administrativo sancionador no direito 

brasileiro é deficiente. Respeitadas as opiniões em sentido contrário, a defesa de 

um direito administrativo sancionador no Brasil configura uma louvável tentativa 

de combater a excessiva proliferação de leis penais. De fato, esse efeito surge 

como consequência das teorias que encampam ilícito penal e administrativo sob 

mesmo fundamento. Não só entre nós se combate o excesso da lei penal com o 

recurso ao ilícito administrativo. Segundo Jorge de Figueiredo Dias também em 

Portugal se verifica o mesmo fato.168 

   Contudo, nosso ordenamento jurídico, diferentemente daqueles que 

contemplam o direito administrativo sancionador como o direito alemão, italiano e 

português, não trata desse ramo com independência, ainda que relativa, para que 

se defenda sua existência autônoma ou o incremento dessa modalidade de tutela. 

   É de se notar que o Direito Administrativo espanhol e francês, tem a 

peculiar característica de judicializar a tutela administrativa, em função, dentre 

outros elementos, da base axiológica una do direito punitivo estatal. 
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 Segundo suas próprias palavras: “São diferentes em regra os princípios jurídico-constitucionais, 
materiais e orgânicos, a que se submetem a legislação penal e a legislação não penal, como é o 
caso das contraordenações. Por isso, através de uma qualificação de todo o ponto injustificada 
(exemplos da escola: considerar o homicídio doloso como contra-ordenação, ou como crime 
contra o ambiente o desfolhar uma modesta flor selvagem numa mata nacional), o legislador 
ordinário poderia evitar a incidência dos preceitos jurídico-constitucionais que ao caso devessem 
caber. Decerto, a tradução prática da distinção constitui, nos termos que ficaram apontados, uma 
decisão discricionária para o legislador ordinário. Mas ela terá sempre de respeitar o critério 
fundamental de distinção substantiva entre os dois ilícitos. Assim se tornando possível 
individualizar, a partir da ordem axiológica constitucional, condutas que indiscutivelmente 
pertencem ou ao direito penal ou ao direito das contra-ordenações; e sindicar, consequentemente, 
pela via da fiscalização constitucional, uma decisão em contrário do legislador ordinário.” DIAS, 
Jorge de Figueiredo, Questões fundamentais de direito penal revisitadas. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1999, p. 180. 
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   Entre nós, o principal problema do Direito Administrativo sancionador 

é a inexistência de um regime sancionador unitário, com princípios e garantias 

que sejam equivalentes.   

     Segundo Fabio Medina Osório, há uma liberdade de agir para 

que o Estado escolha uma determinada política pública repressiva que pode ser 

tanto o Direito Penal quanto o Direito Administrativo sancionador.169 Desse modo, 

contrariando a existência de um único direito de punir estatal, o autor sustenta 

que: a) o Direito Administrativo sancionador pode ser autonomamente 

independente do Direito Penal; b) o Direito Administrativo sancionador não se 

restringe à Administração podendo ser aplicado em sede jurisdicional. 

   É característica importante e comum aos elementos dados o vínculo 

entre o Direito Administrativo sancionador e a necessidade de se observar 

princípios próprios do sistema punitivo de um estado democrático de direito. 

Nesse passo, o respeito ao princípio da legalidade assume papel de destaque, ao 

lado dos princípios que margeiam o devido processo legal, seja em âmbito formal 

ou substancial. De tal forma que a razoabilidade e a proporcionalidade devem 

estar presentes na sanção administrativa tanto no momento da elaboração da 

norma quanto no de sua aplicação.  

   É sabido que a Administração Pública tem por vetores os princípios 

elencados no art. 37 da Constituição. Contudo, no que se refere ao princípio da 

legalidade, o Direito Administrativo sancionador convive com maior elasticidade 

do que o Direito Penal. Essa flexibilidade do princípio da legalidade fica mais 

evidente em certas relações firmadas pelo Estado.170 Contudo, o mesmo 
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 “Se essa tutela é efetivada pela perspectiva penal, ou administrativa, ou por ambas e ainda 
com recurso a outras modalidades, trata-se de espaços discricionários legítimos do Poder 
Legislativo, desde que respeite os limites das normas constitucionais.” OSÓRIO, Fábio Medina. 
Direito administrativo sancionador, p.148.  
170

 Em resumo: o princípio da legalidade aplica-se tanto às relações de sujeição geral como às de 
sujeição especial. Porém, há casos no campo das relações de sujeição especial em que a 
previsão legal exaustiva das obrigações que podem ser impostas aos particulares ou é impossível 
ou é contrária ao interesse público. Em tais casos admite-se a imposição de obrigações aos 
particulares sem previsão expressa em lei formal, desde que haja cláusulas gerais disciplinado a 
matéria, que limitem a atuação administrativa. MELLO, Rafael Munhoz. Sanção administrativa e o 
princípio da legalidade. Revista Trimestral de Direito Público, n. 30. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 
160. 
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tratamento não poderá ser atribuído à sanção, cabendo apenas à lei formal 

estabelecer as sanções imputáveis.171  

   Ainda que se defenda a existência de um Direito Administrativo 

sancionador diverso do poder de polícia administrativo,172 é característica própria 

desse ramo do direito a maior amplitude das sanções administrativas, tipos 

administrativos mais elásticos que o Direito Penal e, ainda, especificamente no 

que se refere ao arranjo constitucional brasileiro, a diferença de competência, 

uma vez que não há a reserva de lei federal para o ilícito administrativo, ao 

contrário do ilícito penal. Desse modo, será próprio do Direito Administrativo 

sancionador a idéia de descentralização administrativa, cabendo à União, aos 

Estados e aos Municípios legislar em matéria de ilícito e sanção administrativos.  

  Cabe mencionar o posicionamento que sustenta que a única 

modalidade de responsabilidade compatível com a pessoa jurídica é a que se dá 

no campo do direito civil. A proximidade da tutela penal e administrativa no 

tocante à natureza do ilícito acarreta apenas uma diferenciação quantitativa e não 

qualitativa, restando insuficiente a tutela em qualquer uma dessas formas.173 
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 Em sentido menos conservador a respeitável lição de Cerezo Mir ao afirmar que “A menor 
gravidade do ilícito disciplinar frente ao ilícito penal explica porque no Direito Disciplinar as 
condutas não estejam reguladas, com freqüência, em uma Lei, mas em disposições de caráter 
regulamentar, com uma simples habilitação legal. Sua definição não costuma ser exaustiva, nem 
vem vinculada expressamente a cada uma delas uma sanção determinada. As sanções 
disciplinares não são aplicadas, pelo mesmo motivo, pela jurisdição ordinária, mas pelas 
autoridades administrativas em resoluções, em geral revogáveis.” CEREZO MIR, José. Sanções 
penais e administrativas no direito espanhol, p. 34. 
172

 “Com efeito, os tipos do Direito Administrativo Sancionador são, em regra, mais elásticos que 
os tipos penais, dada a utilização da dinâmica própria do terreno administrativo e a permanente 
inspiração dos interesses públicos e gerais a orientar feitura e aplicação das normas. As leis 
administrativas mudam com grande rapidez, tendem a proteger bens jurídicos mais expostos à 
velocidade dos acontecimentos e transformações sociais, econômicas, culturais, de modo que o 
Direito Administrativo Sancionador acompanha essa realidade e é, por natureza, mais dinâmico do 
que o Direito Penal, cuja estabilidade normativa já resulta da própria estrita competência da União 
Federal. Eis um panorama possível de ser descrito.Nesse passo, a legalidade das infrações e das 
sanções é composta, no mais das vezes, por conceitos ou termos jurídicos altamente 
indeterminados, cláusulas gerais, princípios e descrição de valores superiores que outorgam 
amplos espaços à autoridade julgadora, seja ela administrativa ou judicial. Não se pode ignorar, é 
verdade, que o direito Penal igualmente tutela bens jurídicos bastante abstratos, como moralidade 
pública ou ética administrativa, além da profusão dos chamados crimes de perigo abstrato. Sem 
embargo, credite-se tal fenômeno também às influências que o Direito penal vem recebendo, 
desde muito tempo, da seara administrativa.” OSÓRIO, Fabio Medina, op. cit. p. 260-261.  
173

Cf. MARTIN, Luis Gracia. Prolegômenos para a luta pela modernização e expansão do direito 
penal e para a crítica do discurso de resistência, p.49. Contudo cabe mencionar que o próprio Luis 
Gracia Martin admite ser minoritária sua posição, porque o debate se estabelece entre aqueles 
que advogam ser a responsabilidade administrativa a forma de tutela mais apropriada para a 
pessoa jurídica e, de outra parte, aqueles que defendem a responsabilidade penal. Ver ainda 
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   Consoante a lição de Helena Regina Lobo da Costa, a grande 

incidência do Direito Administrativo sobre o Direito Penal ocorre em áreas 

fortemente reguladas, normalmente com regulações mais complexas, flexíveis e 

dinâmicas que o direito penal. Como consequência, para o Direito Penal tutelar 

determinadas condutas, ele terá que comprometer sua racionalidade na medida 

em que seus limites serão afetados, meras desobediências administrativas serão 

tipificadas, o recurso à técnica da norma penal em branco será excessivo, entre 

outros aspectos que comprometerão o sistema penal.174 

   No campo do Direito Administrativo, a autora também aponta um 

desvirtuamento de sua natureza original com o incremento de seu aspecto 

punitivo. Um dos principais problemas que se verifica na atuação punitiva da 

administração pública é a ausência de regras e princípios delimitadores do ilícito e 

da sanção.175 

   Sugere a autora que esses problemas dogmáticos podem ser 

solucionados pela aproximação entre o Direito Administrativo e o Direito Penal. 

Para tanto, defende que as figuras típicas que não se enquadrarem no limitado 

espectro do Direito Penal subsidiário devam ser descriminalizadas, a elas sendo 

mais adequada a tutela em âmbito administrativo, propondo ainda que a 

regulamentação, em seara econômica, restrinja-se ao campo administrativo. 

Nesse contexto, entende que a sanção administrativa é mais efetiva no campo 

econômico, destacando a possibilidade de prevenção técnica ou interna às 

próprias empresas.176    

                                                                                                                                                                                
Cristina de Maglie que faz referência a proposta surgida na década de 80, na doutrina italiana, que 
se dirigia ao fortalecimento de medidas não penais para o combate da criminalidade econômica. 
Nesse sentido afirma: “Alessandri negli anni’80 propone uma rivalutazione dell’istituto del 
civilmente obbligato: l’art. 197 c.p., sottoposto ad um’operazione di chirurgia legislativa che ne muti 
“radicalmente la struttura”, potrebbe essere una risposta sanzionatoria di “notevole fecondità nello 
specifico settore della cosiddetta criminalità d’impresa. Ecco i punti da ricostruire completamente: 
eliminazione della natura sussidiaria dell’obbligazione, soppiantata da un meccanismo di 
responsabilità concorrente dell’imprenditore o della società; si tratterebbe di una responsabilità 
caratterizzata da una sanzione civile e pecuniária a commisurazione separata che permetterebbe 
di tener conto delle diverse capacità economiche nonchè del profitto realizzato con l’illecito.” DE 
MAGLIE, Cristina. L’Ética e il mercato: la responsabilità penale delle società, p. 314.  
174

 Cf. COSTA, Helena Regina Lobo da. Direito penal econômico e direito administrativo 
sancionador: ne bis in idem como medida de política sancionadora integrada. Tese de Livre-
docência. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2013, pp. 114-116 
175

 Idem, p. 118.  
176

 Ibidem, pp. 124-126. Em referência a essa nova possibilidade aduz a autora que “Nessa linha, 
a título de exemplo, Hefendehl aborda a questão por meio do exame da tríade business ethics, 
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   No entanto, a ideia de prevenção no interior da própria empresa não 

é incompatível com a tutela penal, ao contrário, há um intenso movimento político-

criminal que relaciona a tutela preventiva com a responsabilidade penal da 

pessoa jurídica. O Reino Unido, por meio de sua conhecida lei Bribery Act, cuja 

influência na legislação de outros países é notória, responsabiliza criminalmente a 

pessoa jurídica que falhar quanto aos mecanismos de prevenção, quanto aos atos 

de corrupção praticados no interior da empresa. 

   Encontra-se na doutrina penal brasileira respeitáveis autores que 

defendem o Direito Administrativo sancionador como medida eficaz para impor 

limites ao Direito Penal de cunho “simbólico”, que se traduz numa tutela 

indiscriminada e afeta, portanto, o princípio da subsidiariedade, que é um limite 

instransponível de um direito penal mínimo.177  

   Contudo, em uma visão restrita aos estreitos limites da 

responsabilidade da pessoa jurídica, não acreditamos que o direito administrativo 

sancionador seja o caminho mais adequado por vários fatores. Inicialmente, 

nosso Direito Administrativo foi estruturado de maneira distinta daquela pelo qual 

se estruturou a maioria dos países europeus, pela unicidade de jurisdição que em 

nosso direito guarda abrigo constitucional.  

  Em grande parte dos países europeus, a jurisdição é dúplice, de 

modo que, para os conflitos administrativos haverá uma jurisdição própria e 

especializada. Em nosso país, em função dessa característica, não se 

desenvolveu um processo administrativo devidamente estruturado, observador de 

garantias e princípios, porque todo e qualquer processo administrativo poderá ser 

revisto em âmbito judicial, tendo como consequência uma proliferada inefetividade 

das decisões administrativas.  

                                                                                                                                                                                
corporate governance e compliance. O autor sublinha a importância de certas regras de 
governança corporativa em companhias com ações em bolsa, como a estrita separação entre 
direção e conselho de administração. O conselho de administração não deveria ser composto por 
ex-membros do órgão diretivo, a não ser em casos excepcionais, e membros de conselhos de 
administração de companhias abertas com ações em bolsa não deveriam acumular mais de cinco 
mandatos ao mesmo tempo. Tais regras podem, quiçá, se revelar muito mais efetivas para 
prevenir ilícitos do que a criminalização de condutas praticadas no seio da empresa.” COSTA, 
Helena Regina Lobo da., op. cit., p. 126. 
177

 Sobre o tema ver SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito penal econômico como direito 
penal de perigo, 2006; ver ainda: SOUZA, Luciano Anderson de. Direito penal econômico: 
fundamento, limites e alternativas, 2012.  
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   Soma-se a esse fator, forte burocratização que acarreta uma 

regulamentação excessiva e assistemática, com leis e decretos que se 

sobrepõem, levando o administrado a se socorrer da justiça quando o conflito se 

instala.  

   Outro fator de desequilíbrio do Direito Administrativo é a 

descentralização de competência. Para um mesmo tema há uma regulamentação 

federal, estadual e municipal, que, muitas vezes, se confundem ou, o que é pior, 

incidem sobre o mesmo objeto, acarretando dupla ou tripla punição. Exemplos 

dessas situações podem ser retirados do Direito Tributário e do Direito Ambiental.  

   O argumento de que o Direito Administrativo sancionador é meio 

adequado para tutelar interesses sociais, que possam ter algum significado penal 

em nome de uma alegada eficiência, não se compatibiliza com a estrutura do 

Direito Administrativo brasileiro.  

   Um dos grandes problemas no mundo atual é a crise democrática 

presente nos Estados cuja democracia ocorre de forma apenas formal. Esse 

fenômeno é mais recorrente nas jovens democracias cujas estruturas, nas qual se 

assentam o estado democrático de direito, ainda não estão alicerçadas em bases 

sólidas, como é o caso do Brasil. Uma das consequências da apontada fragilidade 

democrática é a concentração de poder no Executivo, desequilibrando a balança 

que sustenta o equilíbrio entre as forças de poder.178    

   Aliado a esse fator, o fortalecimento do poder econômico mundial é 

campo propicio para que os Estados débeis democraticamente sintam-se 

pressionados ora pelas forças econômicas ora pelos países fortes 

                                                           
178

 Sobre a fragilidade democrática em países de terceiro mundo, a lição de Bandeira de Mello: “É 
que toda concentração de poder no Executivo assim como qualquer indulgência em relação a 
suas pretensões normativas constituem-se em substancial reforço ao autoritarismo tradicional, 
solidificam uma concepção paternalista do Estado – identificado com a pessoa de um “chefe” – e 
alimentam a tendência popular de receber com naturalidade e esperançoso entusiasmo soluções 
caudilhescas ou messiânicas. Em uma palavra: atribuir ao Executivo – órgão estruturado em torno 
de uma chefia unipessoal – poderes para disciplinar relações entre Administração e administrados 
é, nos países de democracia ainda imatura, comportamento que em nada concorreria para a 
formação de uma consciência valorizadora da responsabilidade social de cada qual (que é a 
própria exaltação da cidadania) ou para encarecer a importância básica de instituições 
impersonalizadas como instrumento de progresso e bem-estar de todos.” MELLO, Celso Antonio 
Bandeira de. Grandes temas de direito administrativo, São Paulo: Malheiros. 2009. p. 377. 
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economicamente.179 A ordem econômica atual é marcada por forte regulação, 

podendo-se falar que o momento presente é o do estado regulador em 

substituição aos modelos liberal e do bem-estar das últimas décadas do século 

XX. A questão que se coloca é como conciliar essa regulação da atividade 

econômica com a liberdade de iniciativa erigida pela Constituição como principio 

fundamental. 

   Com efeito, no que se refere ao direito econômico, uma das 

possíveis soluções para se coibir o excesso de leis penais que a ele se dirigem, 

pode-se encontrar no seio do próprio direito administrativo, na necessidade de 

contenção do excesso regulamentador estatal.  

   Defender que o excesso de crimes econômicos que não ofendam a 

bem jurídico algum, ou que não se submetam aos princípios próprios do direito 

penal, devam ser tutelados no campo do Direito Administrativo sancionador é 

apenas transferir o problema para outra seara, sem, contudo, apontar uma 

solução que seja eficaz para o direito pátrio.  

   Se há excesso no Direito Penal, há excesso também no Direito 

Administrativo; um dos caminhos seria exigir da sanção administrativa, quando 

dirigida à tutela do direito econômico, que se mantivesse adstrita ao mesmo 

princípio constitucional da liberdade de iniciativa enquanto diretriz da ordem 

econômica brasileira. Para tanto, o princípio da proporcionalidade teria função 

preponderante no estabelecimento das medidas punitivas estatais porque seria o 

elo entre a liberdade de iniciativa e a regulamentação estatal.  

   A procura por outro caminho tem por objetivo evitar transformar o 

Direito Administrativo sancionador em apenas mais um mecanismo de contenção 
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 ”Sin embargo, en la actualidad, este punto de partida se ha visto manifiestamente superado al 
producirse una autentica ëxplosión” del concepto de corrupción, que incorpora nuevas formas y 
nuevos sujetos. Esta ampliación se vincula a dos fatores claves. Por una parte, la mayor 
intervención del Estado en todos los âmbitos, también en el econômico, ha hecho que aumente el 
numero de posibles conductas punibles y que se expanda el concepto de servidor publico. Por 
otro, los actuales modelos economicos – tanto por las políticas privatizadoras, como por la 
presencia de multinacionales y de relaciones econômicas que trascienden las fronteras de los 
Estados – han favorecido la aparición de nuevas conductas de corrupción, erigiéndose nuevas 
formas de poder econômico y de relación que han hecho posible hablar de formas de corrupción 
privada.” GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio Berdugo e CAPARRÓS, Eduardo A. Fabián. Corrupción 
y derecho penal: nuevos perfiles, nuevas respuestas. Revista Brasileira de Ciências Criminais n 
81. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 12. 
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da expansão das normas penais. Há, segundo aponta Saad-Diniz, ciclos de 

expansão do Direito Penal que operam de forma extensiva ou intensiva e que, em 

relação ao Direito Penal econômico podem funcionar dentro de um minimum ou 

maximum estandartes de criminalização, a depender dos padrões de 

comportamentos desejados em âmbito internacional.180 

 

4.3 Notas sobre a lei 12846/13 e os decretos que a regulamentaram: 

responsabilidade da pessoa jurídica sobre os atos de corrupção no Brasil 

 

   A denominada Lei Anticorrupção dispõe sobre a responsabilidade 

civil e administrativa das pessoas jurídicas pela prática de atos contra a 

administração pública. Um dos objetivos que sobressaem de seu texto é a 

punição severa em sede administrativa para as empresas que fraudarem 

licitações ou o próprio equilíbrio econômico-financeiro do contrato ou ainda que 

cometam suborno de agentes públicos. 

   A pessoa jurídica será punida pela prática de qualquer ato praticado 

por empregado ou representante em seu benefício, ainda que não tenha tido 

ciência ou dado anuência à conduta. O ponto principal gira em torno da natureza 

jurídica dessa responsabilidade. Inaugura-se no sistema jurídico nacional um 

novo momento normativo. Até então a punição, quando prevista, versava sobre a 

conduta dos funcionários e dirigentes das empresas, mas não para a empresa, 

enquanto pessoa jurídica.  

   A citada Lei 12846/13 prevê a atenuação da sanção a ser imposta à 

pessoa jurídica quando a empresa demonstrar a existência de controles internos, 

códigos de ética, mecanismos para evitar atos de improbidade, auditorias 

regulares e mecanismos de promoção de denúncias. Com isso haverá um 

incentivo para as normativas de compliance, ou seja, atividades internas das 

empresas que incentivem ou favoreçam a efetiva observância das normas e 
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 SAAD-DINIZ, Eduardo. Fronteras del normativismo: a ejemplo de las funciones de la 
información en los programas de criminal compliance. Revista da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, v. 108, 2013, p. 423. 
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regulamentos, fazendo com que as empresas tenham por objetivo prevenir a 

prática de crimes de qualquer natureza. O objetivo do legislador foi transferir os 

valores éticos para o interior das empresas, estimulando uma cultura ética no 

ambiente das instituições privadas. 

   A atenuante do compliance e a previsão da proporcionalidade da 

pena ao grau de cooperação da pessoa jurídica para a apuração das infrações 

(artigo 7º, inciso VII), suscitarão interessantes debates, principalmente porque 

muitas questões ficaram sem resposta pela nova legislação como exemplo, os 

que se referem aos direitos dos investigados, apreensões de documentos e 

mensagens eletrônicas, produção regular de provas, etc. 

   Cumpre consignar que desde 2007 tramita no Congresso Nacional o 

projeto de lei 1142/07 que prevê a responsabilidade penal da pessoa jurídica para 

o crime de corrupção. Quando da tramitação do projeto da lei 12846/13 houve 

uma tentativa de tramitação conjunta desse citado projeto de lei com o então 

projeto de lei que foi convertido na Lei Anticorrupção na Câmara dos Deputados, 

em 2010. Houvesse sido aprovado o requerimento para tramitação conjunta 

naquela oportunidade, talvez já fosse realidade a responsabilidade penal da 

pessoa jurídica para os casos de corrupção. 

  Não é bem delimitada na lei 12846/13 a forma pela qual ocorre a 

imputação da responsabilidade para a pessoa jurídica. Segundo seu art. 1º, a 

responsabilidade é objetiva, ou seja, prescinde de dolo ou culpa. Contudo, a 

natureza da responsabilidade não afasta a necessidade de um liame pelo qual 

será imputado o fato. 

   A ratio da lei é imputar responsabilidade para a empresa 

indiscriminadamente. Transfere-se para a empresa a obrigação de controlar e 

prevenir a comissão de crimes. Contudo, a transferência ocorre de maneira ampla 

e automática, dando margens a situações desarrazoadas do ponto de vista 

jurídico. A culpabilidade é elemento necessário para a imputação de 

responsabilidade quer para a pessoa física quer para a pessoa jurídica. Há quem 

defenda a opção da lei pelo direito administrativo exatamente para prescindir da 
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culpabilidade que seria um elemento que dificultaria a punibilidade em campo 

penal para atingir as corporações181.  

   No entanto, ainda que em sede do direito administrativo 

sancionador, não há como se prescindir do elemento subjetivo. Como bem 

pondera Pierpaolo Bottini em considerações sobre a lei 1286413, “ainda que 

afastada esta natureza penal, ainda que reconhecida a lei como um instrumento 

do direito administrativo sancionador, não parece haver lugar para a 

responsabilidade objetiva.”182 

                                                           
181

 Há quem defenda o procedimento administrativo sob o argumento de que o processo penal é 
demorado, principalmente em função dos inúmeros recursos incidentais e de mérito que levam à 
prescrição. Discorda-se do entendimento de Carvalhosa quando aduz que “Ao deslocar para o 
plano do devido processo penal-administrativo a matéria de conduta corruptiva da pessoa jurídica, 
o legislador cria um procedimento próprio. Afasta-se, portanto, o intrincado processo penal em que 
os inúmeros recursos incidentais e de mérito levam a um prolongamento excessivo e vocacionado 
à prescrição, o que é incompatível com os objetivos da presente lei, que é, dentre outros, 
igualmente relevantes, o de expurgar da relação contratual com o Estado, as pessoas jurídicas 
que se utilizam de meios corruptivos. Outro fundamento é o de que o processo penal-
administrativo instituído na presente Lei cria a responsabilidade direta e isolada da pessoa jurídica, 
inteiramente desvinculada daquela de seus gestores – pessoas físicas que responderão por outros 
meios processuais, penais e civis.” CARVALHOSA, Modesto. Considerações sobre a lei 
anticorrupção das pessoas jurídicas: lei 12846 de 2013. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, 
p. 185. 
182

 “O escopo do legislador é fortalecer o ambiente institucional de repressão à corrupção. Ao 
suprimir a exigência da constatação do dolo ou da imprudência para imputar as sanções previstas, 
quer-se incentivar a adoção de políticas de integridade e compliance, que evitem qualquer ligação 
da empresa com pessoas ou outras entidades que possam lhe trazer problemas ou danos de 
imagem. (...) Como identificar uma vontade ou uma imprudência de um ente empresarial? Seja 
qual for a opção, nota-se um esforço para identificar elementos que caracterizem a culpabilidade 
corporativa, de forma a evitar a responsabilidade objetiva, e justificar a imposição da pena no 
campo dos crimes corporativos. Este mesmo reforço deve ser feito em relação à responsabilidade 
empresarial pelos ilícitos previstos na Lei 12846/13. A uma porque, a nosso ver, se trata de uma 
lei penal encoberta. Como já defendemos, a qualidade e a quantidade das sanções, os contornos 
dos ilícitos e o bem jurídico tutelado revelam que a lei trata – em verdade – de crimes e impõe 
penas, sendo, portanto, vedado o recurso à responsabilidade objetiva” BOTTINI, Pierpaolo, 
TAMASAUSKAS, Igor Sant’Anna, A controversa responsabilidade objetiva na Lei nº 12846/13. 
Revista do Advogado, nº 125 (dezembro de 2014). Associação dos Advogados de São Paulo. 
2014, pp.126-128. No direito espanhol, centram-se firmemente na necessidade de que também o 
direito administrativo sancionador é incompatível com a responsabilidade objetiva Gonzalo 
Olivares e Núria Rosell: “Llegamos así a un punto central: la exclusión de la responsabilidad 
objetiva no es una conquista del Derecho penal, simplesmente, sino una regla que alcanza a la 
totalidad del sistema sancionador público, y eso dota de un alcance mucho mayor al principio que 
examinamos. Tradicionalmente, parecia que el dolo y la culpa eran matices subjetivos que no 
tenían especial importância en el Derecho administrativo sancionador, lo cual fue chocando con 
las distintas sentencias del Tribunal Constitucional que han ido conformando el aparato de 
garantias que debe reunir y respetar la sanción administartiva. Así las cosas, no resulta admisible 
que dolo y culpa solamente sean imprescindibles para el Derecho Penal. Otra cosa es que el 
Derecho Penal, además, tome en consideración otros momentos subjetivos – elementos 
subjetivos del injusto, malicia, etc. -, pero siempre superpuestos a esa base mínima (el dolo). 
Exigir ese mínimo también en las infracciones administrativas parece, pues, correcto y por ese 
camino llegaremos a la conclusión de que la dolosidad o culposidad de la conducta humana son 
conceptos categorialmente válidos para la totalidad del ordenamiento jurídico, aunque hayan sido 
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   Observa-se que o sujeito ativo dos fatos elencados na lei é a pessoa 

jurídica, independente da responsabilidade da pessoa física. Não se pode falar 

em conduta de qualquer funcionário ou dirigente, há absoluta autonomia ente a 

pessoa jurídica delinquente e os seus administradores e terceiros quanto aos 

efeitos penais. No entanto, apesar do esforço em cindir a responsabilidade entre 

pessoa física e pessoa jurídica, a autoria dos fatos por parte da pessoa jurídica 

tem por requisito a conduta proativa da pessoa física (a comissão de um fato) ou 

a não evitabilidade (concordância pela omissão). Parece que não se consegue 

dissociar a responsabilidade da pessoa jurídica da ação ou omissão de uma 

pessoa física relacionada a ela.183  

   Nesse ponto, é precisa a orientação de que a atribuição de 

responsabilidade à pessoa jurídica depende de uma ação ou omissão de agente 

ou interposta pessoa da pessoa jurídica.184 A ação ou omissão do agente é 

aquela a que se refere o art. 5º da lei.185 É dificultosa a tarefa de imputar 

                                                                                                                                                                                
históricamente aportados por el Derecho Penal, al igual que la teoría de la tipicidad, por ejemplo.”  
OLIVARES, Gonzalo Quintero ROSELL, Núria Torres. Derecho penal constitucional. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2015, p .344. 
183

 Cf. CARVALHOSA, Modesto. Considerações sobre a lei anticorrupção das pessoas jurídicas, 
pp. 68-69. 
184

 Cf. GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. O combate à corrupção e comentários à lei 
de responsabilidade de pessoas jurídicas (lei 12846, de 1º de agosto de 2013). São Paulo: 
Saraiva, 2015, p. 142. 
185

 Art. 5
o
  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. 1

o
, 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 a 
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, 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;  
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responsabilidade para a empresa de forma objetiva, quando a ação ou omissão 

do agente que tem transferida a responsabilidade para a empresa é ação ou 

omissão penalmente relevante, ou seja, depende de dolo ou culpa.  

   Nesse contexto, não há um critério que permita afastar a 

responsabilidade da empresa diante de eventual abuso de mandato de agente da 

entidade ou falta de autorização ou conhecimento da direção da entidade quanto 

a ato de empregado ou preposto. É uma situação de evidente injustiça 

ocasionada pela responsabilidade objetiva. Os exemplos são dados por Greco 

Filho e Rassi que sugerem que os mecanismos de compliance possam evitar 

essa situação.  

   Apesar de louvável os argumentos no sentido de se tentar evitar 

situações como a narrada acima, os mecanismos de compliance, na prática, não 

têm a aptidão de corrigir deficiências estruturais da forma como foi ordenada a 

responsabilidade da pessoa jurídica na lei 12846/13.  

   Acerca da imputação da responsabilidade, são dois os principais 

fatores que têm origem no confronto entre a responsabilidade da pessoa jurídica e 

da pessoa física. Em primeiro lugar, a imputação de responsabilidade por 

transferência apresenta falhas que podem comprometer a estrutura do 

mecanismo preventivo construído sob os alicerces da responsabilidade da pessoa 

jurídica e da autorregulação.  

   O exemplo do sistema americano serve de parâmetro dessa suposta 

deficiência que deve ser combatida na elaboração de um efetivo mecanismo 

preventivo, voltado para a responsabilidade penal da pessoa jurídica de forma 

autônoma, e a concreta disposição dos benefícios que possam ser atingidos com 

um mecanismo de compliance voltado à prevenção de ilícitos.186 Em segundo 

lugar, a responsabilidade individual dos dirigentes configura um aspecto 

problemático, principalmente pelo risco da imputação deficiente.    

                                                                                                                                                                                
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.  
186

 Sobre a deficiência do sistema americano, ver 6.3 infra sobre o memorando Yates. 



133 
 

   Nesse contexto, é preciso também mencionar que esse sistema de 

transferência de responsabilidade entre pessoa física e pessoa jurídica aberto e 

sem pressupostos definidos acaba prejudicando a sistemática de colaboração. O 

exemplo americano mais uma vez deve orientar a elaboração de um sistema 

razoável, quanto aos benefícios ofertados para a empresa diante de sua 

colaboração. Essa razoabilidade deve compreender a delimitação do campo de 

abrangência do que deve ser informado, além de possibilitar que a empresa 

possa saber se os benefícios serão efetivos e garantidos pelo sistema jurídico 

como um todo.  

   A lei 12846/13 prevê a possibilidade de acordo de leniência da 

pessoa jurídica com o ente público, mediante a colaboração efetiva com as 

investigações e o processo administrativo que resulte na identificação dos 

envolvidos na infração com informações e documentos que comprovem os fatos 

em apuração. É de se destacar que o acordo de leniência firmado pela pessoa 

jurídica toma por base a identificação das pessoas físicas responsáveis pelas 

condutas elencadas no art. 5º.  

   Segundo a nova lei, as pessoas jurídicas serão responsabilizadas 

objetivamente, pelos atos lesivos que ela prevê, praticados em seu interesse ou 

benefício, exclusivos ou não. A responsabilidade objetiva, que independe de dolo 

ou culpa, ocorre em âmbito civil e administrativo. A lei ressalva que a 

responsabilidade individual dos dirigentes e administradores da pessoa jurídica 

ocorrerá na medida da culpabilidade de cada um.  

   Na esfera administrativa, serão aplicadas às pessoas jurídicas 

consideradas responsáveis pelos atos lesivos previstos nesta Lei as seguintes 

sanções: 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 e a publicação extraordinária da decisão condenatória.  As sanções 

serão aplicadas fundamentadamente, isoladas, ou cumulativamente, de acordo 

com as peculiaridades do caso concreto e com a gravidade e natureza das 

infrações e não excluem, em qualquer hipótese, a obrigação da reparação integral 

do dano causado. 
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   O artigo 7º da Lei Anticorrupção estabelece os fatores que deverão 

ser levados em consideração quando da aplicação das sanções administrativas, 

que são: a gravidade da infração, a vantagem auferida ou pretendida pelo infrator, 

a consumação ou não da infração, o grau de lesão ou perigo de lesão, o efeito 

negativo produzido pela infração, a situação econômica do infrator, a cooperação 

da pessoa jurídica para a apuração das infrações, 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 e o valor dos contratos mantidos pela pessoa jurídica com o 

órgão ou entidade pública lesados.  

   A responsabilização administrativa da pessoa jurídica não afasta a 

responsabilidade em âmbito judicial, de modo que a empresa ficará ainda sujeita 

à sanção de suspensão ou interdição parcial de sua atividade, dissolução 

compulsória da empresa, perda de bens, além de outras penas previstas na lei de 

improbidade e na lei de licitação.187 A competência para as ações cíveis será da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, assim como do 

Ministério Público. 

   Na trilha de outras leis como a lei de organização criminosa e a lei 

de lavagem de dinheiro, a lei anticorrupção prevê determinados benefícios para 

aqueles que decidirem colaborar com as investigações. Ressalta-se que os 

acordos de leniência são admitidos apenas em âmbito administrativo e não 

eximem a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano 

causado188. A celebração do acordo de leniência isentará a pessoa jurídica das 

sanções previstas no inciso II do art. 6º (publicação extraordinária da decisão 

condenatória) e no inciso IV do art. 19 (proibição de receber incentivos, subsídios, 

                                                           
187

 Cf. Arts. 19 e 30 da lei 12846/13. 
188

 “Nota-se que o acordo de leniência no âmbito da Lei Anticorrupção implica apenas a mitigação 
das sanções administrativas a serem impostas à pessoa jurídica, sendo menos benéfica do que a 
prevista na Lei de Defesa da Concorrência, como visto. Além disso, a Lei Anticorrupção não prevê 
a possibilidade de celebração do acordo de leniência por parte de pessoas físicas e tampouco 
prevê efeitos benéficos na persecução penal a estas pelo acordo celebrado pela pessoa jurídica. 
Pelo contrário, de forma gravosa, prevê a suspensão do prazo prescricional dos crimes. Some-se 
a esse quadro que, embora seja favorável à pessoa jurídica nas esferas administrativa e cível, a 
celebração do acordo poderá prejudicar administradores e funcionários envolvidos, surgindo, sob 
essa ótica, um choque de interesses que tornam as pessoas físicas mais vulneráveis.” GRECO 
FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. O combate à corrupção e comentários à lei de 
responsabilidade de pessoas jurídicas (lei 12846, de 1º de agosto de 2013.), p. 197. 
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subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas), além de 

possibilitar a redução da multa em até 2/3.  

   Contudo, a lei é omissa quanto aos limites do que pode ser objeto de 

acordo. Quando um mesmo fato acarretar responsabilidade para a pessoa jurídica 

e para seus dirigentes, não fica claro qual será o estímulo para que a pessoa 

jurídica denuncie seus dirigentes. 

   Cabe destacar que a competência atribuída pela lei a qualquer 

autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública para celebrar acordo de 

leniência é um forte fator de desestímulo para os acordos dessa natureza. Há 

uma indevida abertura da competência que pode levar a acordos sem nenhuma 

efetividade.  Não há garantia de que o acordo firmado com um ente será efetivo 

porque a lei foi omissa em estipular a autoridade administrativa competente, de 

acordo com critérios precisos. Há outros fatores que depõem contra o acordo de 

leniência em função da omissão da lei, um desses fatores refere-se aos possíveis 

efeitos penais do acordo para alcançar as pessoas físicas, além de não se saber 

se o acordo firmado com um ente público pode obstar a atuação do Ministério 

Público. Segundo a lei, o ente público somente dará ciência ao Ministério Público 

da existência de um processo administrativo após sua conclusão. 

    Como já observado, a estrutura incipiente do direito administrativo 

sancionador brasileiro dá ensejo a uma lei falha em aspectos essenciais como a 

da competência incerta, não previsão de recurso, previsão de condutas 

excessivamente abertas diante da previsão genérica do caput do art. 5º.189 

Destaca-se a possibilidade de que o ente público possa, em via administrativa, 

desconsiderar a personalidade da pessoa jurídica se utilizada com abuso do 

direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na 

lei, ou para provocar confusão patrimonial, sendo estendidos todos os efeitos das 

                                                           
189

 Para Greco Filho e Rassi não há falta de delimitação das condutas elencadas no art. 5º porque 
a previsão genérica vem delimitada pelos incisivos. “O artigo traz, no caput, em sua parte inicial, 
um conceito genérico de ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira para os fins da 
lei e que são todos os praticados pelas pessoas jurídicas que atentem contra o patrimônio público 
nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração ou contra os compromissos 
internacionais assumidos pelo Brasil, mas essa fórmula genérica é delimitada pelas definições dos 
incisos I a V. Essa delimitação significa que a ofensa ao patrimônio ou aos princípios somente são 
puníveis se se consubstanciarem na prática de um dos atos relacionados nos incisos.” Idem, p. 
152. 



136 
 

sanções aplicadas à pessoa jurídica aos seus administradores e sócios com 

poderes de administração, observados o contraditório e a ampla defesa. 190 

   O decreto 8420/15 que regulamenta a responsabilização objetiva 

administrativa de pessoas jurídicas em âmbito federal estipula que o acordo de 

leniência conterá, entre outras disposições, cláusulas que versem sobre a 

adoção, aplicação ou aperfeiçoamento de programa de integridade. Foi visto que 

o art. 7, VIII da lei 12846/13 determina que devam ser levados em conta, na 

aplicação da sanção, 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. A norma 

introduz no ordenamento pátrio o mecanismo de compliance, com a função de 

servir, quando devidamente implementado nas empresas, como circunstância 

atenuante na aplicação das penalidades, em caso de condenação. 

   Contudo, a lei não impõe a obrigatoriedade de que a empresa conte 

com um mecanismo de integridade.191 

                                                           
190

 A desconsideração da personalidade jurídica na esfera do processo civil, que tem apoio no art. 
28 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 50 do Código Civil, agora tem procedimento 
próprio, nos termos do disposto nos arts. 133-137 do novo Código de Processo Civil. A 
regulamentação do procedimento tende a tornar mais difícil a concessão dessa medida, evitando 
abusos por parte dos juízes. No âmbito administrativo, o STF, nos autos da Medida Cautelar em 
Mandado de Segurança n. 32494-DF, determinou a suspensão de uma decisão que 
desconsiderou a personalidade jurídica de uma empresa em âmbito administrativo. 
191

 O capítulo IV do decreto 8420/15 regulamenta o programa de integridade nos seguintes 
termos: 
Art. 41.  Para fins do disposto neste Decreto, 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 objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos 
ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira. 
Parágrafo 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 
garantir sua efetividade.  
Art. 42.  Para fins do disposto no § 4

o
 do art. 5

o
, 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, evidenciado 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 estendidas, 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; 



137 
 

   Carvalhosa defende a opção pelo processo que denomina penal-

administrativo para a responsabilização da pessoa jurídica, em função da 

adequação da sanção à natureza da pessoa jurídica, a quem falta o atributo da 

vontade. O fundamento é que a condenação da pessoa jurídica estabelece 

punições que levam em conta a capacidade econômica e financeira, entre outros 

fatores elencados na lei. Dentre esses fatores, a existência de um regime de 

                                                                                                                                                                                
VII - controles internos que assegurem a pronta elaboração e confiabilidade de relatórios e 
demonstrações financeiros da pessoa jurídica; 
VIII - procedimentos específicos para prevenir 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 interna 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. 5

o
 da Lei n

o
 12.846, 

de 2013; e 
XVI - transparência da pessoa jurídica quanto a doações para candidatos e partidos políticos. 
§ 1º Na avaliação dos parâmetros de que trata este artigo, serão considerados o porte e   
especificidades da pessoa jurídica, tais como: 
I - a quantidade de funcionários, empregados e colaboradores; 
II - a complexidade da hierarquia interna e a quantidade de departamentos, diretorias ou setores; 
III - a utilização de agentes intermediários como consultores ou representantes comerciais; 
IV - o setor do mercado em que atua; 
V - os países em que atua, direta ou indiretamente; 
VI - o grau de interação com o setor público e a importância de autorizações, licenças e 
permissões governamentais em suas operações; 
VII - a quantidade e a localização das pessoas jurídicas que integram o grupo econômico; e 
VIII - o fato de ser qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte.  
§ 2º A efetividade do programa de integridade em relação ao ato lesivo objeto de apuração será 
considerada para fins da avaliação de que trata o caput. 
§ 3º Na avaliação de microempresas e empresas de pequeno porte, serão reduzidas as 
formalidades dos parâmetros previstos neste artigo, não se exigindo, especificamente, os incisos 
III, V, IX, X, XIII, XIV e XV do caput. 
§ 4

o
 Caberá ao Ministro de Estado Chefe da Controladoria-Geral da União expedir orientações, 

normas e procedimentos complementares referentes à avaliação do programa de integridade de 
que trata este Capítulo. 
§ 5

o
 A redução dos parâmetros de avaliação para as microempresas e empresas de pequeno 

porte de que trata o § 3
o
 poderá ser objeto de regulamentação por ato conjunto do Ministro de 

Estado Chefe da Secretaria da Micro e Pequena Empresa e do Ministro de Estado Chefe da 
Controladoria-Geral da União. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art5
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conformidade poderá ser atenuante na medida em que resultar uma colaboração 

efetiva  

   Sobre o programa de conformidade, por sua importância no 

desenvolvimento do presente estudo, será analisado a posteriori em distintos 

momentos. 
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5 CONFLUÊNCIAS ENTRE A RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA 

JURÍDICA E A AUTORREGULAÇÃO 

 

   O combate à corrupção, pelos motivos expostos no terceiro capítulo, 

é tema que, nos dias atuais, merece acurada reflexão sob ótica global, no 

contexto dos exemplos de legislações internacionais, não só dos países que 

sancionam a corrupção sob o prisma individual e coletivo, como também daqueles 

que relutam em sancionar criminalmente a pessoa jurídica pela prática da 

corrupção.  

   Na Itália e na Alemanha, por exemplo, apesar de não adotarem a 

responsabilidade penal da pessoa jurídica, é certo que estão sendo 

implementadas medidas punitivas e mecanismos de controle que podem servir de 

parâmetro para que se possam desenvolver, entre nós, mecanismos mais 

eficazes do que aquele estabelecido pela lei anticorrupção.  

   O primeiro ponto de análise centra-se sobre os modelos de 

responsabilidade penal da pessoa jurídica. Em cada um dos modelos, há 

incompatibilidades que servem de argumento para rebater a possibilidade de 

existência da responsabilidade penal da pessoa jurídica e o legítimo convívio com 

os princípios do Direito Penal clássico.  

   O estudo de diferentes modelos de responsabilidade tem o objetivo 

de identificar o modelo mais compatível e verificar se há um menor déficit 

dogmático em responsabilizar a pessoa jurídica identificando-se a pessoa física 

responsável pelo ato (heterorresponsabilidade) ou se há um grau de 

independência suficiente para se punir a pessoa jurídica desvinculada da pessoa 

física que com ela se relaciona (autorresponsabilidade).  

   Nesse aspecto, é necessário desenvolver uma teoria da 

responsabilidade penal da pessoa jurídica que seja compatível com o 

ordenamento do qual é parte.  

   Toda inovação acarreta consigo o peso de alterar as estruturas até 

então estáveis de um sistema. Nesse particular, é preciso lembrar que a 
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responsabilidade penal da pessoa jurídica, em nosso ordenamento, não é 

fenômeno de todo inovador, vez que admitida expressamente na Constituição de 

1988 e prevista na lei 9605/98 (lei dos crimes ambientais).  

   Contudo nosso legislador não aproveitou a oportunidade de 

estabelecer as premissas básicas necessárias do instituto, deixando em função 

da doutrina e da jurisprudência tal mister. É claro que, principalmente por se tratar 

de um instituto ainda desconhecido no direito pátrio, a falta de balizas, além de 

comprometer sua legitimidade, levou os tribunais a posicionamentos tão opostos 

que, decorridos mais de dez anos de sua vigência, teve, recentemente, seu 

entendimento modificado pelos tribunais superiores, o que demonstra a 

dificuldade para a aceitação e a devida compreensão do instituto.192  

   Para o combate da corrupção é urgente a previsão de um 

mecanismo que consiga equilibrar o binômio eficácia-garantia, o que, salvo 

melhor juízo, não parece ter sido alcançado com a Lei Anticorrupção. É 

necessário ainda que o ordenamento seja hábil para conciliar a previsão legal 

com os novos institutos jurídicos penais e extrapenais, cuja influência de 

legislações estrangeiras, com base jurídica diversa da nossa em alguns casos – a 

exemplo da lei americana e inglesa – são cada vez mais sentidas. 

   Toda decisão implica um risco. O risco aqui enfrentado com maior 

vigor é procurar oferecer uma resposta coerente e concreta à necessidade de 

estabelecer novos parâmetros para o enfrentamento da criminalidade 

empresarial, principalmente dos aspectos que envolvem a corrupção sem, 

contudo, ofender as garantias constitucionais de tutela da liberdade consentâneas 

com o direito penal de índole democrática e garantística.193  

   A escolha do tema envolve uma nova postura frente a várias 

questões que foram analisadas ao longo do texto. Essa exigência decorre da 

necessidade de adequação com os novos paradigmas da sociedade moderna.  

                                                           
192

 Ver infra Responsabilidade penal da pessoa jurídica no Brasil 
193

 Adán Nieto entende que a tutela da pessoa jurídica não é incompatível com a existência de 
direitos constitucionais legitimamente assegurados, desse modo: “también debe señalarse que la 
atribución de determinados derechos fundamentales a las personas jurídicas, como la legalidad, 
non bis in idem, la tutela judicial efectiva o el haz de garantías que se derivan del “derecho penal 
en sentido amplio”, sino que también social y jurídicamente legitima la atribución de 
responsabilidad a los colectivos.“ NIETO MARTÍN, Adán. La responsabilidad penal de las 
personas jurídicas: un modelo legislativo, p. 107. 
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   Nesse aspecto, a base de sustentação da pessoa jurídica assenta-

se na sua existência concreta, ficando em segundo plano as teorias que ao longo 

do tempo ora a reconheciam enquanto pura ficção ora enquanto realidade. As 

demandas atuais enfrentadas pela pessoa jurídica e o agigantamento e 

complexidade das relações sociais exigem que o direito dê uma resposta objetiva 

e efetiva aos problemas que se apresentam.  

   

5.1 Considerações sobre a natureza jurídica da pessoa jurídica e os modelos 

de responsabilidade. 

 

   Duas teorias contrapõem-se quando se estuda a natureza da pessoa 

jurídica: a teoria da ficção e a teoria da realidade. 

  Segundo a teoria da ficção, só os homens podem ser verdadeiros 

titulares de direito. Contudo o homem pode criar pessoas de outra natureza e 

atribuir-lhes capacidade fictícia de ação e de vontade. Surge a pessoa jurídica, 

que, por ficção jurídica, terá capacidade de vontade e de ação. A teoria da ficção 

tem apoio na concepção histórica e tem Savigny como um de seus ilustres 

representantes.  

   Para a teoria da realidade, a vontade, seja pública ou privada, é 

capaz de criar e dar vida a um organismo. Criado esse organismo, passa a ter 

existência própria, distinta da de seus membros, tornando-se sujeito de direito real 

e verdadeiro. De modo geral, a doutrina da realidade objetiva sustenta que as 

pessoas jurídicas são pessoas reais, dotadas de real vontade, devendo ser 

equiparáveis às pessoas físicas.194.  

                                                           
194

 Cf. RÁO,Vicente. O direito e a vida dos direitos, 5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, 
pp. 727-728. O debate em torno da natureza da pessoa jurídica é antigo e conta com posições 
firmes tanto em um quanto em outro sentido. No começo do século XX Aquiles Mestre já se 
posicionava em favor da possibilidade da responsabilidade penal da pessoa jurídica com 
argumentos contundentes contra a teoria da ficção, dada a leitura feita por Savigny. Segundo ele: 
“La argumentación que hemos dirigido contra la teoria de la ficción, destruye, pues el principal 
fundamento de la teoría de la irresponsabilidad penal de las personas Morales. Siendo para 
nosotros la agrupación un ser real, capaz de querer y de obrar, nada se opone a que dirija esa 
voluntad, a que ejercite esa acción en un sentido contrario a la ley penal. Sin duda creemos, con 
Savigny, que las ficciones no deben desempeñar ningún papel en el Derecho penal moderno. Lo 
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  Para a teoria da ficção, as pessoas jurídicas são entes fictícios e não 

possuem consciência e vontade próprias, de tal modo não possuem capacidade 

de ação e, consequentemente, não são passíveis de punição na esfera penal, já 

que ausentes os pressupostos penais.  

   Já para a teoria da realidade, como as pessoas jurídicas são seres 

reais, elas possuem potencialidade para serem sujeitos ativos de condutas 

puníveis, uma vez consideradas portadoras de vontade real.195 

   Com efeito, a Primeira Guerra Mundial e o período Iluminista pós 

Revolução Francesa são dois importantes marcos temporais que exercem 

influência na responsabilização da pessoa jurídica. O direito penal europeu, 

construído sobre bases personalistas, consagrou o princípio societas delinquere 

non potest porque teve como base o pensamento individualista do Iluminismo.196 

Ordem de ideia que se amparou na concepção de Savigny de que a pessoa 

jurídica era uma ficção. 

   Posteriormente, com a defesa da ideia de que a pessoa jurídica tem 

existência real, corrente doutrinária da qual Gierke foi expoente, iniciou-se uma 

tendência favorável à responsabilidade penal da pessoa jurídica, tendo sido 

favorecida pelo advento da Primeira Guerra Mundial por dois fatores: o 

fortalecimento do direito econômico-social, cuja origem se encontra na 

necessidade de maior regulamentação por parte do legislador da produção, 

distribuição e consumo de produtos; o crescimento das sociedades comerciais e 

                                                                                                                                                                                
que hemos dicho acerca de la naturaleza de la ficción muestra bien claramente que consideramos 
a éstas como medios jurídicos transitórios y que no pueden tener puesto alguno en el Derecho 
penal moderno donde se trata de actos reales, como son los delitos, cometidos por seres también 
reales, sujetos a uma represión también real, que es la pena. Quiere decir esto que pudiendo, en 
nuestra opinión, las personas morales, cometer realmente delitos, pueden figurar en el Derecho 
penal. El punto en que la teoría de los partidários de la dicción se muestra más vulnerable es 
cuando éstos, después de haber negado la responsabilidad penal, admiten de un modo más o 
menos amplio, una responsabilidad civil directa a cargo de las personas Morales.” MESTRE, 
Aquiles. Las personas Morales y su responsabilidad penal (asociaciones, corporaciones, 
sindicatos) Madrid: Gongora, 1930, p.212. 
195

Cf. SALES, Sheila Jorge Selim de. Anotações sobre o princípio Societas delinquere non potest 
no direito penal moderno: um retrocesso praticado em nome da política criminal? PRADO, Luis 
Régis; DOTTI, René Ariel.  Responsabilidade penal da pessoa jurídica: em defesa do princípio da 
imputação penal subjetiva. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, pp. 222-223. 
196

 Cf. BARBERO SANTOS, Marino. Reponsabilidad Penal de la Empresa? In Actualidad Penal 23 
Junio 1987, p. 1082. 
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industriais e a infringência das citadas regulamentações por parte dessas 

sociedades.197 

   Nesse passo, já em 1929, a Associação Internacional de Direito 

Penal recomendava que se estabelecessem, no direito interno, medidas eficazes 

à defesa social contra as pessoas morais, nos casos de infrações perpetradas 

com o fim de satisfazer ao interesse coletivo de tais pessoas ou realizadas com 

meios proporcionados por elas e que levassem a sua responsabilidade.  

    Apesar do predomínio da ideia de que a empresa era uma ficção 

jurídica e, portanto, não possuía uma vontade independente, o assunto vem 

sendo debatido no continente europeu há mais de um século.  Em 1915, Prins 

criticava a construção individualista do direito penal, influenciada por Savigny e 

pela doutrina romana, para a qual a pessoa jurídica só tinha existência fictícia, 

nos limites outorgados pelo mandatário do poder. Afirmava que a realidade 

intrínseca dos agrupamentos, onde se reconhece a realidade da vida orgânica e 

capacidade jurídica, expressão da vontade coletiva, deveria racionalmente 

conduzir a ideia de responsabilidade penal dos entes coletivos.198 Em 1930, 

Mestre defende a responsabilidade penal da pessoa jurídica reconhecendo a 

existência de uma vontade corporativa.199 

   No Brasil, no mesmo ano, Affonso Arinos, em linha semelhante a 

Mestre, aponta sólidos argumentos na defesa da imputação de responsabilidade 

penal para a pessoa jurídica. Com efeito, relaciona a personalidade jurídica dos 

entes coletivos com a necessidade de que respondam pelas próprias 

atividades.200  

  No VI Congresso Internacional de Direito Penal de Roma, em 1953, 

uma das conclusões é que a repressão a infrações econômicas requer certa 

                                                           
197

  Idem. 
198

 Cf. PRINS, Adolphe. Ciência penal e direito positivo. Lisboa: Livraria Clássica, 1915, p. 128. 
199

 Cf. MESTRE, Aquiles. Las personas Morales y su responsabilidad penal (asociaciones, 
corporaciones, sindicatos), p. 235.  
200

  Cf. FRANCO, Affonso Arinos de Mello. Responsabilidade criminal das pessoas jurídicas. Rio 

de Janeiro: Graphica Ypiranga, 1930, p. 51. Em sentido contrário, defendendo que a 
responsabilidade da pessoa jurídica compete ao direito privado, campo apropriado da teoria da 
ficção jurídica. Ver: PIMENTEL, Manoel Pedro. Direito penal econômico. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1973, p. 147. 
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extensão da noção de autor, bem como a possibilidade de aplicar sanções às 

pessoas jurídicas.  

   Marino Barbero Santos, em acurado escorço histórico no sentido da 

necessidade de se admitir a responsabilidade penal da pessoa jurídica, menciona 

o VI Congresso Internacional de Direito Comparado em 1958, de Bruxelas, as 

Jornadas belga-franco-luxemburguesas de ciência penal em 1976 e o Congresso 

Internacional de Direto Comparado de Budapeste, em 1978. Destaca-se o 

documento final do Congresso sobre responsabilidade penal das pessoas 

jurídicas em direito comunitário de 1979, em Messina, no qual se recomendou a 

responsabilização penal das pessoas jurídicas, com penas apropriadas à 

natureza da pessoa jurídica elaboradas por cada Estado membro.201  

   O Conselho da Europa adotou em 1977 a Resolução 77-28, 

recomendando aos Estados membros o reexame dos princípios da 

responsabilidade penal com o fim de admitir a introdução da responsabilidade 

penal para as corporações públicas e privadas. Em 1981, especificamente em 

relação à criminalidade econômica, o Comitê de Ministros da Europa aprova a 

Recomendação 81-12 em que se afirma a necessidade de se estudar a 

possibilidade de instituir-se a responsabilidade penal das pessoas morais ou criar, 

ao menos, outras medidas aplicáveis para as infrações econômicas visando o 

mesmo alvo.202 

   Não obstante os debates suscitados pelo tema há muito, nota-se 

forte resistência por parte da doutrina, tanto nacional quanto estrangeira, que se 

mantém fiel ao direito penal tradicional e, consequentemente, ao dogma societas 

delinquere non potest, conforme os postulados da culpabilidade e da 

personalidade das penas. A fundamentação está na ausência, na pessoa jurídica, 

dos seguintes elementos: capacidade de ação penal, capacidade de culpabilidade 

e capacidade de pena, elementos indispensáveis para a configuração da 

responsabilidade penal subjetiva.203 

                                                           
201

  Ibidem, p. 1083. 
202

 Cf. SHECAIRA, Sérgio Salomão. Responsabilidade penal da pessoa jurídica, p. 44. 
203

 Cf. PRADO, Luis Régis. Responsabilidade penal da pessoa jurídica: fundamentos e 
implicações. In: PRADO, Luis Régis. E DOTTI, René Ariel. Responsabilidade penal da pessoa 
jurídica: em defesa do princípio da imputação penal subjetiva, p.131. 
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    Em tempos mais recentes, os sistemas jurídicos europeus tanto de 

civil law quanto de common law demonstram, em certa medida, uma evolução 

quanto ao tema ao passarem a admitir que a pessoa jurídica tem personalidade 

jurídica própria e é capaz de cometer crime.  

   O desenvolvimento dessa ideia vem atrelado ao reconhecimento de 

que a pessoa jurídica é mais do que a soma de suas partes constituintes 

individualmente consideradas, ela representa uma entidade com uma 

personalidade independente, embora a base da imputação de responsabilidade 

da pessoa jurídica tenha origem na responsabilidade individual dos dirigentes das 

empresas, diretores, funcionários e responsáveis que, em nome da pessoa 

jurídica, tenham praticado um ato ilícito.204 

   No contexto das relações estabelecidas entre a responsabilidade 

individual e a responsabilidade corporativa está a base dos modelos que retratam 

as formas pelas quais se classificam a responsabilidade da pessoa jurídica. 

Percebe-se que os modelos se comunicam de acordo com a forma como são 

instituídos pelos diversos ordenamentos, sendo possível extrairem-se várias 

combinações, cada qual com diferentes peculiaridades. Contudo, a base para os 

diversos modelos, de forma genérica, dá-se por duas formas apenas: o modelo de 

heterorresponsabilidade e o de autorresponsabilidade. O primeiro toma por base 

a pessoa física que responde pela pessoa jurídica, o segundo baseia-se na 

responsabilidade própria da empresa. 

   O modelo de heterorresponsabilidade, também chamado de modelo 

vicarial, por transferência ou por ricochete, toma por base a ação da pessoa física 

praticada no exercício da atividade da empresa ou com a intenção de favorecê-la. 

                                                           
204

  “A dimensão da pessoa jurídica, atualmente, não pode mais ser considerada sob a dinâmica de 

uma mera ficção. Longe disso, os entes coletivos funcionam como a mais pura realidade, sujeitos 
de direito dotados de obrigações, créditos, capazes de operar na vida produtiva, dinamizar 
recursos financeiros e flertar com as variadas instâncias governamentais. (...) Tudo isso quer dizer 
que, mediante a exarcebação do papel das pessoas jurídicas no mundo contemporâneo, se é 
verdade que a ação humana é a única capaz de ofertar sentido aos atos societário, também é 
verdadeiro que estas mesmas ações físicas ganham um sentido todo especial e peculiar no bojo 
das corporações. O espírito associativo, claramente direcionado a maximização de lucros, se é 
desprovido de consciência e vontade nas acepções humanas dos termos, não o é em caráter 
institucional.” SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo, Da aplicação da pena às pessoas jurídicas 
(arts. 21 a 24). SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo; SOUZA, Luciano Anderson de (coord.) 
Comentários à Lei de Crimes Ambientais – Lei nº 9605/1998. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 
94. 
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O modelo vicariante ou de transferência de responsabilidade é o mais tradicional, 

sendo que a imputação de um fato para a pessoa jurídica decorre de qualquer ato 

que tenha sido cometido por um agente seu, no exercício de sua atividade e com 

intenção de favorecer a pessoa jurídica. 

   Um dos pontos desfavoráveis desse modelo de imputação recai 

sobre as poucas possibilidades de defesa com que a empresa poderá ver 

afastada sua responsabilidade, ainda que tenha atuado positivamente quanto ao 

estabelecimento de códigos internos de conduta e demais medidas preventivas 

no combate ao ilícito. Os problemas causados por essa modalidade de imputação 

derivam, em grande parte, da deficiente estruturação da culpabilidade da 

empresa. Assim, ainda que desenvolva ou implemente controles internos ou 

medidas que tenham por objetivo prevenir ou identificar fatos ilícitos, isso não vai 

ter efeitos sobre a imputação de responsabilidade.205 

   Esse é um dos fatores que levaram ao desenvolvimento do modelo 

de autorresponsabilidade ou de culpabilidade da empresa, porque nesse modelo 

decisivo são as medidas tomadas pela empresa na prevenção do ilícito.  

   Por certo, para a correta imputação de responsabilidade penal para 

a pessoa jurídica é preciso um critério distinto daquele relacionado com a 

culpabilidade da pessoa física, caso contrário, o déficit de legitimidade será 

evidente. Isso ocorre, entre outros fatores, por uma perigosa aproximação com a 

responsabilidade objetiva. 

   Sendo assim, os modelos de autorresponsabilidade, ainda que 

possam oferecer dificuldades dogmáticas para estabelecer um modelo 

absolutamente desvinculado da ação da pessoa física, agregam elementos 

próprios da pessoa jurídica, nesse sentido, se a empresa foi diligente na 

prevenção e na identificação do fato ilícito, esse fator justificará que a ela não se 

imponha nenhuma sanção, com isso se quer estabelecer que a sanção seja 

relacionada com o agir corporativo, não apenas com a ação praticada.206 

                                                           
205

 Cf. NIETO MARTÍN, Adán. La responsabilidad penal de las personas jurídicas: um modelo 

legislativo, p. 85. 
206

 Idem. 
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   Um terceiro modelo de responsabilidade conjuga ambos os critérios, 

denominado modelo misto de imputação, parte de um sistema vicariante para 

imputar a responsabilidade à empresa, ao mesmo tempo em que autoriza que as 

medidas tomadas pela empresa sirvam de atenuantes ou, em sua ausência, 

agravantes da responsabilidade da empresa.    

   Sobre os modelos, Bacigalupo afirma que enquanto o modelo de 

imputação baseia-se na atribuição direta à pessoa jurídica do fato punível 

praticado pelos administradores e representantes, o modelo da culpabilidade de 

organização requer a comprovação de um déficit organizativo que tenha 

possibilitado a comissão de delitos, guardando certa relação com o conceito de 

“bom cidadão corporativo” do direito norte-americano.207    

  Talvez o modelo mais avançado seja o proposto por Gómez-Jara 

Diez, que baseia o modelo de autorresponsabilidade na teoria dos sistemas de 

Luhman, sob uma perspectiva construtivista, entende tratar-se de sistemas 

autopoiéticos, ou seja, que têm capacidade de reproduzir a si próprios a partir de 

seus próprios produtos. A partir desse ponto de partida, ou seja, a possibilidade 

de autorreprodução, deriva a principal qualidade para o aspecto jurídico-penal: a 

autonomia, a possibilidade de auto-organização, de autoadministração.208  

   Outra base teórica do modelo construtivista de responsabilidade 

empresarial assenta-se no fenômeno da cidadania empresarial, segundo o qual a 

pessoa jurídica tem o dever de institucionalizar uma cultura empresarial de 

fidelidade ao direito. 

   Por esse modelo, permite-se que a empresa se autorregule desde 

que observe uma série de deveres que se referem ao desempenho de sua 

atividade.  

                                                           
207

 Cf. BACIGALUPO, Enrique. Compliance y derecho penal, p. 98. 
208

 Cf. GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos. Fundamentos modernos de la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas, p. 122. Há na doutrina entendimento diverso. Por exemplo Paulo César Busato 
e Tracy J. Reinaldet fazem duras críticas ao conceito construtivista de culpabilidade empresarial 
proposto por Carlos Gómez-Jara Díez, tanto de ordem dogmática quanto político-criminal. Cf. 
BUSATO, Paulo César; REINALDET, Tracy Joseph. Crítica ao uso dogmático do compliance 
como eixo de discussão de uma culpabilidade de pessoas jurídicas. GUARAGNI, Fábio André; 
BUSATO, Paulo César (coords). Compliance e direito penal. São Paulo: Atlas, 2015, pp. 45-49. 
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    A responsabilidade penal da pessoa jurídica não pode ser 

considerada como uma instituição isolada no ordenamento jurídico, mas inserida 

no sistema penal.  Se a lei criminal individual exige culpabilidade específica do 

indivíduo que sofre a imposição de punição, o direito penal empresarial deve 

exigir o mesmo para as empresas. Assim, a construção de um conceito adequado 

de culpabilidade empresarial configura o ponto central da responsabilidade penal 

da pessoa jurídica.  

   Uma das possíveis construções pode ser percebida na culpabilidade 

da pessoa jurídica assentada em programas autorregulatórios. Nesse contexto, os 

programas de compliance tem nítida função instrumental de política criminal com 

aptidão para dar uma diretriz normativa adequada e para fixar responsabilidade. 

Outra função política criminal que pode ser alcançada com um efetivo programa 

de compliance é estabelecer os limites precisos entre responsabilidade individual 

e responsabilidade corporativa.  

    Conquanto sejam muitas as dúvidas que se colocam, tanto em 

termos dogmáticos quanto em termos políticos, é preciso que se fixem certos 

pontos de partida que possibilitem pensar na construção de um novo instrumento 

preventivo que, aliado à responsabilidade penal da pessoa jurídica, possa 

constituir um elemento idôneo de culpabilidade empresarial. 

       

5.2 Responsabilidade penal da pessoa jurídica no Brasil. 

 

   Visto os principais modelos de responsabilização da pessoa jurídica, 

há que se voltar os olhos para a legislação nacional, obsoleta em matéria de 

responsabilização penal da pessoa juridica. Cumpre esclarecer que o tema não 

será tratado de modo exaustivo, de modo que serão delineados apenas alguns 

aspectos críticos do mesmo para a devida colocação do tema. Nesse passo, é 

preciso que se diga que nosso legislador não se mostrou insensível aos avanços 

do Direito Penal moderno, de tal modo, abarcou em sede constitucional a ampla 

proteção do meio ambiente. Essa ampla proteção, em âmbito penal, culminou 
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com a superação da responsabilidade penal individual, para atingir as pessoas 

jurídicas. 

   A Constituição de 1988 sublinha em seu art. 225, § 3º que “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.” Segundo José 

Afonso da Silva, a possibilidade de responsabilização da pessoa jurídica é 

reforçada no art 173, §5º, que prevê a responsabilidade da pessoa jurídica, sem 

prejuízo da responsabilidade individual de seus dirigentes, sujeitando-a às 

punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a ordem 

econômica, que tem como um de seus princípios a defesa do meio ambiente.209  

   Argumentou-se que a redação pouco esclarecedora do texto 

constitucional permitiu discrepâncias quanto à exegese gramatical, de modo que 

muitos autores discordaram da adesão constitucional à responsabilidade penal da 

pessoa jurídica.210 Nesse sentido, parte da doutrina defendeu a 

inconstitucionalidade das disposições do texto constitucional. Houve quem 

defendesse a interpretação orientada para a responsabilidade civil e 

administrativa da pessoa física e da pessoa jurídica. Contudo a responsabilidade 

penal continuaria sendo de caráter pessoal, reservada apenas à pessoa física que 

cometesse um ilícito.211 Apesar das digressões feitas quanto à admissão da 

responsabilidade penal da pessoa jurídica em sede constitucional, consolidou-se 

o entendimento de que a Constituição consagrou a imputabilidade penal da 

pessoa jurídica, excepcionando a regra geral da responsabilidade penal 

individual. É preciso observar que não se excepcionou o princípio da 

culpabilidade, norteador do Direito Penal.212 

    Deve-se consignar, inicialmente, que nossa doutrina, em sua grande 

maioria, ainda continua presa ao dogma do societas delinquere non potest, como 

                                                           
209

 Cf. SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 24ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 2005, p. 846. 
210

 Cf. BARBOSA, Julianna Nunes Targino. A culpabilidade na responsabilidade penal da pessoa 
jurídica. Dissertação de mestrado. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 2014, 
p.48. 
211

 SALES, Sheila Jorge Selim de. Anotações sobre o princípio Societas delinquere non potest no 
direito penal moderno: um retrocesso praticado em nome da política criminal?, p. 227. 
212

 Sobre o tema, ver: SHECAIRA, Sérgio Salomão. Responsabilidade penal da pessoa jurídica. 
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se essa barreira respondesse aos anseios de um direito penal mínimo e 

garantista. Esse entendimento foi reforçado pela deficiente estruturação da 

responsabilidade penal da pessoa jurídica na lei 9605/98, concretizando preceito 

constitucional do art. 225, parágrafo terceiro. De fato, a lei em comento, não 

logrou sistematizar dogmática ou processualmente, o novel instituto. Toda uma 

série de críticas foi feita no sentido de que à pessoa jurídica falta substrato 

material e subjetivo para ser sujeito ativo de crime. Esse posicionamento, 

capitaneado por doutrinadores como René Ariel Dotti e Luis Régis Prado, toma 

por base o entendimento de que o poder de decisão entre o fazer e o não fazer 

alguma coisa, que está na base psicológica e racional da conduta lícita ou ilícita, é 

inerente a pessoa natural. Desse modo apenas a ação humana é responsável por 

dar suporte causal ao crime. A pessoa jurídica pode vir a ser sujeito passivo de 

um crime, como titular do bem jurídico atingido pelo ilícito, mas não pode ser autor 

de um ilícito, não é capaz de ação ou de culpa. A imputabilidade penal é uma 

qualidade inerente ao ser humano.213  

     Segundo seu artigo Art. 3º, da lei 9605/98, as pessoas jurídicas 

serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, 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. Ressalva a lei 

que a responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, 

autoras, co-autoras ou partícipes do mesmo fato. 

   A primeira reflexão que desperta a lei refere-se à possibilidade de 

que as pessoas jurídicas de direito público possam vir a responder em seara 

penal por possíveis danos ao meio ambiente.214 É possível afirmar que a 

                                                           
213

 Cf. DOTTI, René Ariel. Curso de direito penal: parte geral, Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 
303. São bem colocadas as críticas traçadas por Luis Régis Prado a forma simplista como foi 
enunciada a responsabilidade penal da pessoa jurídica sem sua adequada instituição concreta. 
“Não há como, em termos lógicos-jurídicos, romper princípio fundamental como o da 
irresponsabilidade criminal da pessoa jurídica, ancorado solidamente no sistema de 
responsabilidade da pessoa natural, sem fornecer, em contrapartida, elementos básicos e 
específicos conformadores de um subsistema ou microssistema de responsabilidade penal, 
restrito e especial, inclusive com regras processuais próprias.” PRADO, Luis Régis. Crimes contra 
o ambiente: anotações à Lei 9605, de 12 de Fevereiro de 1998. 2ª ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2001, pp. 37-38. 
214

 “Ponto sensível, a demandar acuradas elucubrações por parte da doutrina, é o que diz com a 
abrangência da responsabilidade penal. Sujeitam a ela apenas as pessoas jurídicas de direito 
privado ou também as de direito público? O reconhecido Prof. Paulo Affonso Leme Machado 
entende sujeitarem-se ambas aos rigores da lei, o que, em princípio, faz sentido, pois não tendo 
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responsabilidade penal da pessoa jurídica, no Brasil, apesar de não excluir 

taxativamente as pessoas jurídicas de direito público, não é compatível com as 

mesmas em função das regras peculiares de responsabilidade da pessoa jurídica 

de direito público. Embora não responda penalmente, há, evidentemente, todo um 

sistema de tutela cível voltado para a tutela do meio ambiente enquanto direito 

difuso e indisponível.  

   De acordo com a disposição da lei 9605/98, nota-se que a intenção 

do legislador é tutelar da forma mais ampla possível o meio ambiente. A 

responsabilidade da pessoa jurídica não exclui a da pessoa física, autora, 

coautora, partícipe do mesmo fato.215 Nesse contexto, revela-se inicialmente que 

a imputação de responsabilidade para a pessoa jurídica depende da identificação 

                                                                                                                                                                                
ela feito qualquer distinção, não cabe ao intérprete fazê-la, segundo conhecido princípio de 
hermenêutica (Ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus). E não foi por falta de alerta, já 
que, no particular, o Código Penal francês de 1994, que serviu de inspiração para o legislador 
pátrio, excluiu taxativamente da responsabilidade criminal “as coletividades públicas e os 
agrupamentos de coletividades públicas”. Nada obstante, parecem-nos dignas de reflexão as 
ponderações de Guilherme José Purvin de Figueiredo e Solange Teles da Silva, no sentido de que 
não é possível responsabilizar penalmente as pessoas jurídicas de direito público, certo que o 
cometimento de um crime jamais poderia beneficiá-las e que as penas a elas impostas ou seriam 
inócuas ou, então, se executadas, prejudicariam diretamente a própria comunidade beneficiária do 
serviço público.” MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: doutrina, prática, jurisprudência, glossário. 2° 
ed. São Paulo: RT, 2001, p. 453.   
215

 A esse respeito elucidativo acórdão do Superior Tribunal de Justiça: “A tese de que a 
imputação contida na exordial acusatória decorre exclusivamente do cargo de diretor operacional 
ocupado pelo recorrente nos quadros da Biosev S.A., não sendo este, por conseguinte, parte 
legítima para figurar no pólo passivo da ação penal, não se sustenta. 2. Preambularmente, 
segundo entendimento jurisprudencial consagrado por esta Corte: "A conduta omissiva não deve 
ser tida como irrelevante para o crime ambiental, devendo da mesma forma ser penalizado aquele 
que, na condição de diretor, administrador, membro do conselho e de órgão técnico, auditor, 
gerente, preposto ou mandatário da pessoa jurídica, tenha conhecimento da conduta criminosa e, 
tendo poder para impedi-la, não o fez" (HC 92.822/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, 
Rel. p/ Acórdão Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 
17/06/2008, DJe 13/10/2008). 3. Dessa forma, os danos ambientais constatados no caso concreto 
(vegetação de proteção suprimida, plantação de cana de açúcar nas proximidades de córrego, 
mata pertencente à margem de riacho totalmente danificada) podem, em tese, ser imputados ao 
ora recorrente, porquanto inadmissível que o diretor operacional da empresa não tenha 
conhecimento de condutas criminosas de tal monta, praticadas em imóvel arrendado, objeto de 
exploração agrícola pela arrendatária. 4. Por outro lado, a Lei dos Crimes Ambientais (n. 
9.605/1998) estabelece que: Art. 3º 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 participes do mesmo fato. 5. Assim, conforme o 
mencionado regramento, as pessoas jurídicas serão responsabilizadas nos âmbitos administrativo, 
civil e penal quando a infração cometida resulte de decisão de seu representante legal ou 
contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício de sua entidade, ressalvando-se 
que a responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade das pessoas físicas 
autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 64.219 - 
MS (2015/0242101-4)” 
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da conduta praticada pelo representante legal ou contratual, ou de seu órgão 

colegiado. Outro requisito para a responsabilidade penal da pessoa jurídica é a 

exgência de que a conduta tenha sido praticada em benefício da pessoa jurídica 

ou em seu interesse. Como esclarece Shecaira, a lei adotou o chamado ‘sistema 

de dupla imputação’. Desse modo, a responsabilidade penal da pessoa jurídica 

ocorre sem prejuízo da responsabilidade pessoal da pessoa física que contribuiu 

para a consecução do ato.216   

    A falta de uma adequada estruturação da responsabilidade penal da 

pessoa jurídica demandou da doutrina e da jurisprudência, cada uma a seu modo, 

que se encarregassem de fixar algumas balizas para a devida imputação de 

responsabilidade.  

   Nesse sentido, uma advertência inicial de Ada Pellegrini Grinover 

acerca da falta de norma processual sobre a responsabilidade penal da pessoa 

jurídica na lei ambiental, refere-se à plena aplicação das garantias constitucionais 

do processo ordenados para a persecução penal.217 

   Nesse contexto, a professora da Universidade de São Paulo 

estabelece com acurada precisão a necessidade de que a denúncia explicite as 

circunstâncias fáticas indispensáveis para a delimitação da acusação. Ressalta 

ainda, que em matéria ambiental, é comum a indeterminação dos fatos atribuídos 

à responsabilidade da pessoa jurídica. A esse propósito, adverte que a denúncia 

deve indicar também os fatos que autorizam relacionar aquelas circunstâncias 

fáticas delimitadoras da acusação com a pessoa jurídica.218 

   Entretanto, em campo prático, talvez pela falta de clareza da figura 

típica, a jurisprudência demonstrou certa oscilação com a necessidade de se 

imputar o fato a pessoa física e também a pessoa jurídica responsável pelo 

ilícito.219   

                                                           
216

 Cf. SHECAIRA, Sérgio Salomão, op. cit. p. 137. 
217

 Cf. GRINOVER, Ada Pellegrini. O processo: estudos e pareceres. São Paulo: Perfil. 2005, p. 
296.  
218

 Idem, p. 301. 
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 RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 64.635 - ES (2015/0256905-2) 
RELATORA : MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS EMENTA PROCESSUAL PENAL. 
DENÚNCIA. CRIME AMBIENTAL. RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DE PESSOAS FÍSICAS. 
DESCRIÇÃO FÁTICA. INSUFICIÊNCIA. INÉPCIA. OCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL. 
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   Essa questão foi bem elucidada por Leandro Sarcedo, para quem a 

interpretação mencionada confundiu o concurso necessário de agentes, de 

natureza material, com a necessidade processual de relacionar agentes físicos à 

pessoa jurídica, na descrição do fato contida na denúncia. A exigência de vincular 

todo fato criminoso atribuível a uma pessoa jurídica a uma ação realizada por 

uma pessoa física configura forma de concurso necessário entre a pessoa física e 

a pessoa jurídica na prática de determinado delito. Interpretada dessa forma, há 

um evidente déficit de legitimidade da responsabilidade penal da pessoa 

jurídica.220  

   Desde o advento da lei de crime ambiental esse era o entendimento 

em sede jurisprudencial. Assim, a imputação da prática de crime ambiental à 

pessoa jurídica era condicionada à indicação da pessoa física que cometeu a 

conduta, para atender a finalidade de constatar o elemento subjetivo próprio.  

Inúmeros acórdãos traziam a necessidade de que a denúncia fosse oferecida 

tanto contra a pessoa jurídica como contra a pessoa física. Adotava-se o sistema 

da dupla imputação. 

   Contudo, o Supremo Tribunal Federal, no RE 548181/PR, na data de 

6 de agosto de 2013, por meio do voto da relatora Rosa Weber221, altera o 

                                                                                                                                                                                
TRANCAMENTO. 1. É inepta a denúncia que não descreve um fato, sequer, que possa ligar os 
recorrentes (pessoas físicas) ao delito (lançamento de resíduos em APP - art. 54, §2º, V da Lei nº 
9.605/1998) imputado na incoativa. 2. Não se sabe, na espécie, nem se são os recorrentes sócios 
da pessoa jurídica que teria lançado resíduos poluentes na natureza. A denúncia não diz e não 
trata de qualquer ação ou omissão por eles cometidas. 3. Recurso provido para, reconhecendo 
inepta a denúncia, anular o processo desde o seu recebimento, sem prejuízo de que outra peça 
acusatória seja oferecida, com observância do art. 41 do Código de Processo Penal. Segundo o 
voto da relatora: Ora, em que pese tratar-se de crime ambiental e que, em tese, a 
responsabilidade pelo ilícitos penais, além da pessoa jurídica, é também dos seus 
administradores, é preciso demonstrar um mínimo de liame entre as pessoas físicas e os atos 
tidos por delituosos. Aplica-se o mesmo raciocínio dos crimes societários, quando se está 
apurando sonegação fiscal. A jurisprudência tem abrandado a exigência de descrição 
pormenorizada em casos deste jaez, contudo, há que se demonstrar mínima atuação dos 
denunciados, sob pena de ficar inviabilizada a sua defesa. Na espécie, como não há qualquer 
ação ou omissão descrita, não há nem como contrapor-se à acusação. Não existe, sequer, 
qualquer alusão à condição que ocupam os denunciados (pessoa física) na empresa causadora 
do pretenso dano ambiental. Não se sabe se são proprietários, gerentes ou apenas sócios. 
220

 Cf. SARCEDO, Leandro. Compliance e responsablidade penal da pessoa jurídica: construção 
de um novo modelo de imputação baseado na culpabilidade corporativa, pp. 150-151. 
221

 EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL. CRIME AMBIENTAL. 
RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA. CONDICIONAMENTO DA AÇÃO PENAL 
À IDENTIFICAÇÃO E À PERSECUÇÃO CONCOMITANTE DA PESSOA FÍSICA QUE NÃO 
ENCONTRA AMPARO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. O art. 225, § 3º, da Constituição 
Federal não condiciona a responsabilização penal da pessoa jurídica por crimes ambientais à 
simultânea persecução penal da pessoa física em tese responsável no âmbito da empresa. A 
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sistema de dupla imputação para os crimes ambientais. Essa decisão acarretou 

profunda mudança na orientação até então sufragada pelos tribunais. O que pode 

ser visto nas seguintes ementas do Superior Tribunal de Justiça: 

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 39.173 PENAL E 
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM MANDADO DE 
SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA 
JURÍDICA POR CRIME AMBIENTAL: DESNECESSIDADE DE 
DUPLA IMPUTAÇÃO CONCOMITANTE À PESSOA FÍSICA E À 
PESSOA JURÍDICA.1. Conforme orientação da 1ª Turma do STF, 
“O art. 225, § 3º, da Constituição Federal não condiciona a 
responsabilização penal da pessoa jurídica por crimes ambientais à 
simultânea persecução penal da pessoa física em tese responsável 
no âmbito da empresa. A norma constitucional não impõe a 
necessária dupla imputação.” (RE 548181, Relatora Min. ROSA 
WEBER, Primeira Turma, julgado em 6/8/2013, acórdão eletrônico 
DJe-213, divulg. 29/10/2014, public. 30/10/2014). 2. Tem-se, assim, 
que é possível a responsabilização penal da pessoa jurídica por 
delitos ambientais independentemente da responsabilização 
concomitante da pessoa física que agia em seu nome. Precedentes 
desta Corte. 3. A personalidade fictícia atribuída à pessoa jurídica 
não pode servir de artifício para a prática de condutas espúrias por 
parte das pessoas naturais responsáveis pela sua condução.4. 
Recurso ordinário a que se nega provimento. Julgado em 
13/08/2015. 

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 48.303 - PA 
(2015/0108616-8) RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
CRIME AMBIENTAL. ART. 54, § 3º, DA LEI Nº 9.605/98. PESSOA 
JURÍDICA. DELITO OMISSIVO. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE 
AGIR. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. RECURSO PROVIDO. 
1. Imputada à pessoa jurídica o delito omissivo previsto no art. 54, § 
3º, da Lei nº 9.605/98 e demonstrada a inexistência do dever de 
agir, uma vez que a empresa responsável pelo terminal portuário 
onde ocorreu o derramamento de óleo não é a recorrente, impõe-se 

                                                                                                                                                                                
norma constitucional não impõe a necessária dupla imputação. 2. As organizações corporativas 
complexas da atualidade se caracterizam pela descentralização e distribuição de atribuições e 
responsabilidades, sendo inerentes, a esta realidade, as dificuldades para imputar o fato ilícito a 
uma pessoa concreta. 3. Condicionar a aplicação do art. 225, §3º, da Carta Política a uma 
concreta imputação também a pessoa física implica indevida restrição da norma constitucional, 
expressa a intenção do constituinte originário não apenas de ampliar o alcance das sanções 
penais, mas também de evitar a impunidade pelos crimes ambientais frente às imensas 
dificuldades de individualização dos responsáveis internamente às corporações, além de reforçar 
a tutela do bem jurídico ambiental. 4. A identificação dos setores e agentes internos da empresa 
determinantes da produção do fato ilícito tem relevância e deve ser buscada no caso concreto 
como forma de esclarecer se esses indivíduos ou órgãos atuaram ou deliberaram no exercício 
regular de suas atribuições internas à sociedade, e ainda para verificar se a atuação se deu no 
interesse ou em benefício da entidade coletiva. Tal esclarecimento, relevante para fins de imputar 
determinado delito à pessoa jurídica, não se confunde, todavia, com subordinar a 
responsabilização da pessoa jurídica à responsabilização conjunta e cumulativa das pessoas 
físicas envolvidas. Em não raras oportunidades, as responsabilidades internas pelo fato estarão 
diluídas ou parcializadas de tal modo que não permitirão a imputação de responsabilidade penal 
individual. 5. Recurso Extraordinário parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido (RE 
548.181, Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/08/2013, DJe 30-10-2014). 
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o trancamento da ação penal. 2. Recurso ordinário provido. Julgado 
em 20/08/2015 

 

   Essa alteração do entendimento tem como raiz, entre outros fatores, 

dificuldades de prova em relação à conduta imputada à pessoa física e ao ente 

coletivo, de modo que no relatório do voto condutor da Min. Rosa Weber, há a 

seguinte lição:  

Assim, em muitas situações a busca de responsabilização penal da 
pessoa jurídica, sem que o mesmo fato ilícito tenha sido atribuído a 
pessoa física precisamente identificada, poderá decorrer de uma 
quase impossibilidade prática de comprovar a responsabilidade 
humana no interior da corporação, ante divisão horizontal e vertical 
de atribuições; ou de uma reconhecida amenização das culpas 
individuais, em face da complexidade estrutural e orgânica do 
funcionamento e das deliberações do ente moral, levando a um 
abrandamento de responsabilidades pessoais a ponto de a 
colaboração de cada pessoa física tornar-se diluída no processo de 
imputação. Por esses motivos, a Constituição Federal de 1988 (art. 
225, § 3º) permite a apenação da pessoa jurídica sem que, 
necessariamente, se atribua o mesmo fato delituoso à pessoa 
física, bastando que fique demonstrado que o ilícito decorreu de 
deliberações ou atos cometidos por indivíduos ou órgãos 
vinculados à empresa, no exercício regular de suas atribuições 
internas à sociedade, enquanto comportamentos aceitos pela 
pessoa jurídica, concernentes à sua atuação social ordinária; e 
ainda que tal atuação tenha se realizado no interesse ou em 
benefício da entidade coletiva.222 

    Segundo afirma Sarcedo223, o voto relatado pela Ministra Rosa 

Weber confere alguns critérios de imputação penal para a pessoa jurídica. Dentre 

esses critérios, procura-se estabelecer se o ilícito praticado pela pessoa jurídica 

contou com processo regular de deliberação interna da organização; se houve 

ciência dos órgãos internos da conduta ilícita praticada; se praticado no interesse 

ou beneficio da pessoa jurídica.  

                                                           
222

 RE 548.181, Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/08/2013, pag. 58.  
223

 “Ainda assim do esforço da análise empreendida sobre a Lei n° 9605/1998, o voto condutor 
relatado pela Ministra Rosa WEBER consegue extrair alguns critérios de imputação penal à 
pessoa jurídica, quais sejam: I) é necessário verificar se o ato apontado como delituoso decorreu 
do processo normal de deliberação interna da corporação e se as instâncias decisórias internas 
foram observadas; II) constatar se houve ciência da pessoa jurídica, por meio de seus órgãos 
internos de deliberação, do fato ilícito que se estava a cometer, diante do qual houve aceitação ou 
mesmo inércia em não o impedir; III) examinar se a atuação delituosa estava de acordo com os 
padrões e objetivos da empresa e visava a atingir seus objetivos sociais, tendo sido realizado em 
seu nome; IV) evidenciar que o fato foi cometido no interesse ou benefício do ente coletivo, 
possibilitando o afastamento da ilicitude quando foi cometido em benefício exclusivo de terceiro(s) 
(pp. 55/58)” SARCEDO, Leandro, op. cit. p. 155. 
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   Segundo o texto constitucional,224 o direito ambiental configura bem 

de uso comum do povo, sob essa ótica, destaca-se a natureza metaindividual do 

bem, tendo o povo como titular, impondo-se ao poder público e à coletividade o 

dever de tutelá-lo. Como prova do destaque dado à tutela ambiental pelo texto 

constitucional, o parágrafo terceiro do art. 225 estabelece que as condutas e 

atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, sejam 

pessoas físicas ou pessoas jurídicas, às sanções penais e administrativas, sem 

prejuízo do dever de reparação dos danos causados. 

   Quer-se assim, enfatizar que o direito ambiental brasileiro, por força 

constitucional, assume destacada posição quanto ao sistema de tutela 

estabelecido. Tanto é assim que têm como princípios orientadores a prevenção e 

a precaução. 

   Convém delimitar que esses princípios orientadores do direito 

ambiental têm por meta sufragar o reconhecimento de que a tutela preventiva é a 

que se mostra mais adequada em sede ambiental porque tem por objetivo evitar o 

dano ao meio ambiente. 

   Tamanho destaque é dado ao poder de polícia ambiental que 

envolve uma complexa estrutura com diferentes esferas de competência. As 

empresas que, direta ou indiretamente, possam causar por meio de suas 

atividades algum tipo de degradação ao meio ambiente, ficam sujeitas à 

autorização e licença de órgãos públicos competentes. A própria Constituição 

dispõe que a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 

significativa degradação ambiental depende de estudos prévios a que se dará a 

devida publicidade.  

   Nesse contexto, é preciso enfatizar que as empresas devem contar 

com uma eficiente gestão ambiental que possa ir além das exigências 

administrativas referidas. Sendo assim, voltando ao campo penal, é de se 

questionar se uma empresa pode se valer de uma eficiente estrutura de 

                                                           
224

 Reza o art. 225 da Constituição brasileira que: Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações.  



157 
 

conformidade ou de gestão para romper o liame causal em caso de crime 

ambiental. 

   Diante de graves acidentes ambientais, essas questões adquirem 

relevo principalmente para demonstrar que a adesão da responsabilidade penal 

da pessoa jurídica de maneira isolada como se deu entre nós, à parte as 

deficiências de ordem dogmáticas, poderia ter sido pensada em termos mais 

amplos, acoplada a uma ferramenta de política criminal autorregulatória. Com 

efeito, apesar de contar com forte regulação administrativa, a tutela ambiental 

brasileira está longe de ser efetiva.225  

   É mais um fator que demonstra a necessidade de se desenvolver 

uma cultura de compliance, contudo falta estímulo para tanto. Nesse campo, cabe 

consignar que um grande incentivo para as empresas adotarem a compliance 

como efetiva técnica de prevenção seria a possibilidade de afastar a culpabilidade 

da pessoa jurídica. Parece que o voto da Ministra Rosa Weber, nos termos já 

destacados por Sarcedo acima, possa, de certa forma, ser entendido nesse 

sentido quando estabelece uma relação entre a imputação penal para a pessoa 

jurídica com os processos regulares de deliberação interna da empresa.226  

   Por outro lado, essa guinada interpretativa por parte da 

jurisprudência pode demonstrar que a falta de balizas normativas precisas pode 

dar azo a um sistema de responsabilidade penal mal estruturado, no qual se 

transite de um modelo de heterorresponsabilidade para outro modelo sem 

critérios seguros.  

 

 

 

 

                                                           
225

 Cabe lembrar a inefetividade da tutela administrativa ambiental: ”A experiência brasileira 
mostra uma omissão enorme da Administração Pública na imposição de sanções administrativas 
diante das agressões ambientais.” MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 
São Paulo: Malheiros, 1998, p. 592. 
226

 Cf. supra nota de rodapé 223.. 
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5.3 Principais aspectos da responsabilidade penal da pessoa jurídica em 

países de common law – EUA e Reino Unido  

 

   O tema em estudo merece uma adequada compreensão do sistema 

legal americano e inglês, no que se refere ao combate à corrupção e à 

responsabilidade penal da pessoa jurídica. Parte-se do pressuposto de que, 

apesar de nosso direito penal ser de raiz continental, com influência predominante 

do direito alemão e italiano, no que se refere à criminalidade moderna, como o 

tratamento conferido às organizações criminosas, à lavagem de dinheiro e à 

corrupção, há forte influência dos institutos e regras próprios do sistema de 

common law, o que contribui para a forma de tutela deficiente e confusa, porque 

não se faz uma adaptação desses institutos ou desses princípios, ao contrário, 

são introduzidos no nosso sistema, na maioria das vezes de forma açodada, em 

resposta a exigência midiática, de fatos que repercutiram na sociedade, sem um 

debate efetivo que permita um amadurecimento do tema, ou, o que é mais grave, 

sem sintonia com o ordenamento jurídico nacional.  

   Desse modo, destaca-se a importância de se ter uma visão, ainda 

que limitada, da responsabilidade penal da pessoa jurídica no sistema inglês e 

americano, para, só então, poder estabelecer algum ponto de contato que 

incremente a tutela empresarial no nosso ordenamento, e que contribua, 

principalmente, a partir do espírito pragmático próprio desse sistema, para se 

estabelecer mecanismos de prevenção de ilícitos no ambiente corporativo.  

   Em última análise, o objeto de nosso estudo volta-se para a procura 

de integração entre a sanção e a prevenção, e é exatamente no sistema da 

common law que surge uma simbiose entre sanção e prevenção que, se não 

perfeita, dá mostras de efetividade maior do que a existente em outros 

ordenamentos.  

   Estabelecer qual é o sistema mais adequado, sob o prisma da 

efetividade e eficácia, é objetivo para qual a doutrina e os tribunais pátrios e 

estrangeiros não estão ainda aptos para uma resposta uníssona, desse modo, 

interessa pensar em meios e modos de criar um sistema que tenha aptidão 

suficiente para coibir a prática de crimes, e, ao mesmo tempo, dar um espaço 

adequado de liberdade para que a empresa se volte para os seus objetivos finais.  
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   É certo que os países de common law têm menos relutância do que 

os países de civil law em aceitar a responsabilidade penal da pessoa jurídica. 

Para alguns, tal fato decorre dos efeitos da rápida industrialização por que 

passaram os Estados Unidos e a Inglaterra no final do século XIX. Para nós, os 

fatores preponderantes devem-se ao forte espírito pragmático desse sistema. 

    Nos EUA e Reino Unido, a responsabilidade penal da pessoa 

jurídica foi adotada pela primeira vez no contexto de nonfeasance por organismos 

quase-públicos que resultaram em perturbações públicas.  Em meados do século 

XIX,227 essa modalidade de responsabilidade foi estendida a todos os crimes, sem 

que fosse exigida evidência de intenção criminosa, situação que nos Estados 

Unidos foi alterada em 1909 e na Inglaterra em 1917, com a exigência de prova 

de um elemento de culpa, como a intenção ou a imprudência.  

    No entanto, apesar de suas tradições comuns, os modelos atuais de 

responsabilidade penal da pessoa jurídica para os Estados Unidos e a Inglaterra 

não são semelhantes. Nos Estados Unidos, os tribunais adotam em âmbito 

federal, em sua maior parte, um modelo de responsabilidade indireta para as 

                                                           
227

 “A ideia da responsabilidade penal da pessoa jurídica é uma criação jurisprudencial que data 
do início do século XIX. Nas primeiras decisões, os tribunais ingleses só a admitiam como 
exceção ao princípio da irresponsabilidade para delitos omissivos culposos (non feasance) e 
comissivos dolosos (misfeasance). Posteriormente, por intervenção legislativa, foi reconhecida a 
responsabilidade penal da pessoa jurídica no Interpretation Act (1889), por meio de um dispositivo 
geral que passou a considerar o termo pessoa como abrangendo também o ente coletivo. Essa 
espécie de responsabilidade foi aplicada, inicialmente, às regulatory offences (public welfare 
offences), infrações punidas com sanções menos severas e de forma objetiva 
(independentemente de culpa). A partir de 1940, consideravelmente ampliada, alcançou crimes de 
qualquer natureza (v.g., estupro, homicídio).” PRADO, Luis Regis. Responsabilidade penal da 
pessoa jurídica: fundamentos e implicações, p. 142. Ver também: BASSIOUNI, M. Cherif. Diritto 
penale degli Sati Uniti d’America: substantive criminal law, tradotto da Luisella de Cataldo 
Neuburger. Milano: Giuffrè editore, 1985. Segundo esse autor: “Il diritto e la giurisprudenza 
contemporanea considerano la società come un’entità legale penalmente responsabile per ogni 
reato commesso dai suoi agenti quando essi agiscono per suo conto o a suo nome. Una persona 
giuridica può anche essere ritenuta corresponsabile per la condotta dei suoi agenti rientrante nella 
sfera d’azione loro attribuita in quanto gliene viene imputata la volontà, anche se quasi tutti I reati 
che danno luogo a questo tipo di responsabilità sono in genere regulatory offenses che non 
richiedono il requisite dell’elemento psichico. Analogamente, una persona giuridica può essere 
responsabile per omission di un dovere specific o di qualche adempimento che le è imposto dal 
diritto o da alter disposizioni di legge. In quanto priva del requisite fisico, una persona giuridica può 
essere oggetto solo di sanzioni economiche o di revoche di licenze. (…) In aggiunta alla 
responsabilità della persona giuridica in quanto entità legale, esiste la responsabilità di dirigenti e 
funzionari per I reati ascrivibilli alla società. Si può trattare di una forma di responsabilità diretta e 
personale del soggeto come di una responsabilità per queli eventi che il soggetto, in base alle 
disposizioni di legge, era tenuto ad evitare che si verificassero. Come regola generale, tuttavia, un 
dirigente o un funzionario non è responsabile per un reato commesso dalla società, a meno che 
non sussista a suo carico l’obbligo legalmente sancito di prendere le necessarie misure per 
prevenirlo o nei casi in cui egli abbia partecipato all’azione illegal o si sia adoperato in qualche 
modo per commetterla.” BASSIOUNI, M. Cherif, op. cit. pp. 183-184. 
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empresas, abrangendo todos os crimes, tenham sido ou não praticados com 

intenção.  

   Parte-se do princípio da respondeat superior, o que significa que 

uma empresa é responsável pelos atos ilícitos praticados por qualquer dos seus 

empregados, desde que tal empregado cometa o crime no espectro de seu ofício 

dentro da empresa, com a intenção de beneficiá-la.  Segundo a lei qualquer 

funcionário da empresa cuja atuação se dê de forma regular, mas que transgride 

a norma penal para beneficiar a empresa dá origem à responsabilidade penal 

tanto para si quanto para a própria pessoa jurídica, é a denominada 

responsabilidade corporativa vicarial. 

   Segundo bem elucida Luis Regis Prado, no direito norte americano, 

quando se tratar de infrações culposas praticadas por um funcionário da empresa 

no exercício de sua atividade, ainda que não haja qualquer beneficio, à empresa 

será imputada a responsabilidade por extensão da responsabilidade da pessoa 

física que o praticou. A responsabilidade da empresa é indireta e decorre do 

princípio respondeat superior. O mesmo padrão de responsabilidade será imposto 

quando o crime for doloso e praticado por um executivo de nível médio. Há ainda, 

um terceiro tipo de responsabilidade que foge do sistema vicarial, e que 

estabelece a responsabilidade penal da empresa direta e autônoma, nos casos 

em que se define um fato próprio da empresa, derivado do próprio ente.228 

   Na Inglaterra, ao contrário, conforme a lição de Coffee229, a 

responsabilidade para a pessoa jurídica decorre apenas dos atos do alto escalão 

                                                           
228

 Cf. PRADO, Luis Regis. Responsabilidade penal da pessoa jurídica: fundamentos e 
implicações, p. 143, nota 58.  
229

 “For example, in the United States (both on the federal level and in some states), the law 
continues to be that any actor (whether a corporate employee, officer or agent) who acts within his 
normal scope of responsibility and violates the criminal law with an intent to benefit the organization 
thereby creates liability, both for himself and his corporate employer. This approach, which will be 
called “vicarious corporate liability”, follows the usual rules of respondeat superior in the civil law. In 
contrast, in the United Kingdom and much of the British commonwealth, an alternative approach 
has long governed under which only tha acts of certain very high-ranking corporate executives can 
be attributed to the corporate for purposes of creating corporate criminal liability. This approach – 
which can variously be called “alter ego theory” or “identification theory” – has been the dominant 
approach for much of this century. Despite these continuing differences, however, much has 
changed. In the United States (at least at the federal level), the magnitude of the penalty that a 
convicted corporation faces will largely depend on its degree of organizational negligence in failing 
to prevent the criminal behavior. Similarly, in Canada and Australia, criminal liability, itself, will often 
depend upon evidence of organizational negligence. On the continent, the Netherlands and 
Denmark have also seemingly codified a de facto negligence standard that looks to the sufficiency 
of corporate monitoring efforts. To be sure, in a minority of Western legal systems (Germany being 
the most notable example), the corporation remains beyond the reach of the criminal law (although 
other punitive civil sanctions are typically authorized). But how long this will continue is open to 
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da empresa. Esse padrão de responsabilidade corporativa, predominante no 

sistema inglês, baseia-se no principio da identificação ou na teoria do alter ego. 

Segundo essa teoria usa-se de um artifício para atribuir à pessoa jurídica o ato de 

uma pessoa física. Há uma transferência de responsabilidade.   

   Contudo, não é o ato de qualquer pessoa física relacionada com a 

empresa que tem aptidão para ser imputado à pessoa jurídica. É o ato cometido 

pela pessoa física da alta administração, a pessoa que responde pela empresa, 

quem ordena, determina, a ‘cabeça’ por trás da organização. O ilícito praticado 

por essa pessoa ligada umbilicalmente com a corporação tem, por essa ligação, 

aptidão para atingir a empresa.  A responsabilidade da pessoa jurídica não existe 

de maneira isolada, ela depende da ação ou omissão de uma pessoa física que 

personificará a pessoa jurídica, havendo uma total identificação entre a culpa da 

pessoa física com a culpa própria ou pessoal da pessoa jurídica (personal 

liability).230  

 

5.3.1 Notas sobre a responsabilidade da pessoa jurídica no direito 

americano 

 

   No sistema americano, a responsabilidade da pessoa jurídica é mais 

ampla e se relaciona com o ilícito praticado por qualquer pessoa física de alguma 

forma ligada com a empresa. No entanto, a pena imposta para a empresa fica 

relacionada ao grau de negligência organizacional, ou seja, com a falha na 

prevenção de comportamentos ilícitos.  

     Dessa particular característica do sistema americano, decorre a 

importância dos programas de conformidade, ou seja, dos planos de efetivo 

cumprimento normativo projetados para prevenir e detectar irregularidades 

corporativas. Quando a empresa adota essa forma de monitoramento, ainda que 

condenada por eventual ilícito, dados do órgão responsável pela aplicação de 

penas em nível federal (United States Sentencing Comission’s Guidelines) 

                                                                                                                                                                                
serious doubt.” COFFEE, John C. Corporate Criminal Liability: an introduction and comparative 
survey. In: Criminal responsibility of legal and collective entities: International colloquium, Berlin, 
may 4-6, 1998, ed. By Albin ESER, Freiburg im Breisgau:ed. Iuscrim, Max-Planck-Inst. Für 
ausländisches und internat. Strafrecht, 1999, p. 9. 
230

 Cf. PRADO, Luis Regis. Responsabilidade penal da pessoa jurídica: fundamentos e 
implicações, p. 143. 



162 
 

apontam que as penas podem ser reduzidas em até 90%, dependendo do grau de 

colaboração da empresa no processo.231 

   Em 1984, a Sentencing Reform Act agravou as penas pecuniárias 

para pessoas físicas e jurídicas, visando a potencializar a eficácia das medidas 

sancionatórias até então previstas. Nesse contexto, a Sentencing Reform Act 

criou uma estrutura bipartida e independente, integrando o Poder Judiciário: A  

United States Sentencing Comission.  

   Essa comissão teve por objetivo formular e desenvolver uma política 

de sanções estabelecendo linhas diretrizes (guidelines) e critérios de política 

sancionatória (policy statement) utilizados.232  

   Esse o contexto que deu origem, em 1991, ao Federal Sentencing 

Guidelines para pessoas jurídicas, com o objetivo primordial de incentivar a 

pessoa jurídica a estabelecer mecanismos internos diretos voltados a prevenir, 

descobrir e denunciar os comportamentos criminosos. Segundo De Maglie, o 

ponto central das diretrizes está relacionado com a finalidade preventiva. 

Contudo, não se trata de uma finalidade preventiva tradicional, baseada em 

simples ameaça de pena. Exige-se das empresas um particular comportamento 

dirigido a adotar mecanismos internos e diretos para prevenir e descobrir 

ilícitos.233 

Estamos, portanto, confrontados com uma nova maneira de 
conceber a finalidade da prevenção: aplica-se de fato o  "modelo da 
cenoura e do bastão" para a pessoa jurídica (dito modelo carrot-
stick). Por um lado, o clássico "bastão", isto é, a ameaça de multas 
ainda maiores do que no passado; por outro, a "cenoura": as penas 
são reduzidas ou mesmo excluídas se a pessoa jurídica detém 
certos comportamentos para prevenir e detectar o crime, isto é, se 
adota um "Programa de Conformidade". Uma abordagem 
"interativa" que vê no mesmo plano, atores de uma sinalagma 
funcional, Estado e pessoa jurídica: as empresas adotam medidas 
para combater crimes e as instituições respondem, limitando o uso 
do arsenal sancionatório. 
234  

                                                           
231

 Cf. COFFEE, John C. Corporate Criminal Liability: an introduction and comparative survey, p. 
11. 
232

 Cf. MAGLIE, Cristina de, L’etica i mercato, p. 65. 
233

  Idem, p. 72. 
234

 “Siamo dunque di fronte ad un nuovo modo di concepire la finalità di prevenzione: viene infatti 
applicato alla persona giuridica il modello “del bastone e della carota” (cd. carrot-stick model). Da 
una parte, il clássico “bastone”, cioè la minaccia di pene pecuniarie ancor più elevate che in 
passato; dall’altra, la “carota”: le pene sono diminuite o addirittura escluse se la persona giuridica 
tiene determinati comportamenti diretti a prevenire e scoprire i reati: se cioè adotta un “Compliance 
program”. Un approccio “interattivo” che vede sullo stesso plano, attori di un sinallagma funzionale, 
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   As diretrizes publicadas pelo Departamento de Justiça americano e 

que são conhecidas como Principles of Federal Prosecution of Business 

Organizations fazem expressa referência a programas de compliance como fator 

a ser considerado no procedimento sancionatório da pessoa jurídica. 235  

   No lumiar do século, uma sucessão de escândalos financeiros 

ocorridos em corporações do porte da Enron, Arthur Andersen, Adelphia, ImClone 

and WorldCom, entre outras empresas multinacionais, levaram a uma revisão de 

parte dos Princípios.236 A lei modificativa, conhecida por Sarbanes-Oxley Act de 

2002, (lei 107-204) teve por objeto principal o mercado de valores, reforçando o 

sistema punitivo contra a lavagem de dinheiro.  

   Uma das medidas centrou-se sobre o sistema de denúncias 

internas, para permitir a denúncia anônima. É certo que o reforço dado por parte 

dos órgãos de governo ao sistema de investigações internas em certa medida tem 

por fundamento o reconhecimento de que as corporações têm melhores 

condições do que o órgão público de levar a cabo essas investigações.  

   Nesse sentido, é possível falar que houve certa privatização do 

processo penal. Entretanto, a outra face da questão é exposta quando os órgãos 

públicos estruturam esse mecanismo oferecendo certas vantagens processuais 

                                                                                                                                                                                
Stato e persona giuridica: le imprese adottano misure per combattere i reati e le istituzioni 
rispondono limitando l’uso dell’arsenale sanzionatorio.” Ibidem. 
235

  ”De acordo com a versão mais recente do Principles of Federal Prosecution of Business 
Organizations, os promotores do DOJ devem levar em consideração, no momento de decidir sobre 
o início de uma investigação, a apresentação de acusações, a propositura de uma ação e a 
negociação de acordos, dentre outros fatores, os seguintes: (i)  a natureza e gravidade da 
violação; (ii) a extensão da prática irregular dentro da empresa (incluindo a conivência ou omissão 
da administração da empresa); (iii) o histórico de violações semelhantes; (iv) a cooperação da 
empresa com as autoridades na investigação da violação; (v) a existência prévia de um programa 
de Compliance e sua efetividade; e (vi) os esforços e medidas para corrigir falhas, incluindo os 
esforços para a implementação de programas de Compliance (ou a melhoria de um programa de 
Compliance existente)  e medidas disciplinares contra a administração ou empregados envolvidos 
na violação. (grifo nosso). Verifica-se, portanto, que dois dos fatores que devem ser levados em 
consideração pelas autoridades norte-americanas se referem a programas de Compliance.” 
MAEDA, Bruno Carneiro. Programas de Compliance Anticorrupção: importância e elementos 
essenciais. In: DEL DEBBIO, Alessandra, MAEDA, Bruno Carneiro, AYRES, Carlos Henrique da 
Silva. (coords.) Temas de anticorrupção e compliance. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013, p. 172.  
236

 Cf. GARDNER, William L.; SRERE, Mark A.; CONWAY, Amy J.  Department of justice revised 
principles or prosecution of business organizations require increased corporate vigilance. 
http://www.morganlewis.jp/pubs/05D9B3F2-D856-4345-87FA02B6912BD6C1_Publication.pdf 
Morgan Lewis Counselors at Law. Fev/2003 (acesso em 12/12/16). Sobre a Sarbanes-Oxley Act 
ver: SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. A tutela penal do 
mercado de capitais e o Sarbanes-Oxley-Act: novas considerações in: RUIZ FILHO, Antonio; 
SICA, Leonardo (coord) Responsabilidade penal na atividade econômico-empresarial. São Paulo: 
Quartier Latin, 2010. MARCHETTI, Anne M. Beyond Sarbanes-Oxley Compliance: effective 
enterprise risk management. New Jersey: John Wiley & sons, 2005. 

http://www.morganlewis.jp/pubs/05D9B3F2-D856-4345-87FA02B6912BD6C1_Publication.pdf
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para as empresa que colaboram. É de se pensar que essa interação entre o 

público e privado gera vantagens em dupla via: incrementa a tutela preventiva 

estatal e diminui o dano reputacional para as empresas.237 

   Deve-se também à Sarbanes-Oxley Act o reforço à ideia de 

compliance nas corporações. De tal modo, em um primeiro momento o 

compliance viera estruturado para atingir a máxima eficácia na prevenção e na 

identificação de irregularidades por parte dos trabalhadores da empresa. Passo 

seguinte, para além de saber se o programa está devidamente estruturado e se 

está em efetivo funcionamento, a alteração promovida pela lei visa à análise do 

programa, para as empresas em investigação, em momento antecedente à 

realização de um ilícito ou à investigação de uma irregularidade. Nesse contexto, 

a empresa pode ser punida por não ter revisado ou adequado seu programa de 

compliance, diante de deficiências que já haviam sido detectadas em momento 

anterior.238 Nota-se uma atuação governamental dirigida concomitantemente para 

a corporação e para a pessoa física. 

  De fato, de acordo com uma das regras estabelecidas, o processo 

contra a pessoa jurídica não substitui a responsabilidade da pessoa física que 

tenha atuado dentro ou fora da empresa. Segundo afirma a lei americana, a 

empresa só pode agir através dos indivíduos de forma que a imposição de 

responsabilidade penal à pessoa física tem como um dos objetivos servir de meio 

de dissuasão de ilícitos na pessoa jurídica. Como conseqüência, é importante no 

início da investigação corporativa identificar os indivíduos responsáveis e 

determinar a natureza e a extensão da sua conduta ilícita.239 

   Os programas de compliance são incentivados pelo Departamento 

de Justiça americano como mecanismo autorregulatório que as empresas têm à 

disposição com o objetivo de garantir que as atividades empresariais sejam 

conduzidas de acordo com as leis cíveis e criminais, regulamentos e regras. Há, 

                                                           
237

 Cf. BLUMENBERG, Axel-Dirk; GARCIA-MORENO, Beatriz. Retos prácticos de la 
implementación de programas de cumplimiento normativo. In: IBARRA, Juan Carlos Hortal; 
IVAÑEZ, Vicente Valiente (coords). Responsabilidad de la empresa y compliance: programas de 
prevención, detección y reacción penal. Madrid: Edisofer, 2014, pp. 291-294.  
238

 A Política Revisada em 4-5 indica que a investigação interna pode ser particularmente 

apropriada quando a corporação anteriormente tinha sido sujeita a orientação, avisos ou sanções 
não-criminais, ou processos criminais anteriores e no entanto, não tomou medidas adequadas 
para impedir futuros comportamentos ilícitos. Tradução livre da autora. Cf. . GARDNER, William L.; 
SRERE, Mark A.; CONWAY, Amy J.  Department of justice revised principles or prosecution of 
business organizations require increased corporate vigilance, cit. 
239

 (Tradução livre da autora)  
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inclusive, o incentivo a um autopoliciamento por parte das empresas que conta 

com a possibilidade de que a empresa divulgue de forma voluntária para o 

governo eventual problema que tenha sido detectado por conta própria.240  

   De acordo com os princípios, há um incentivo por parte do 

Departamento de Justiça, em conjunto com as agências reguladoras e outros 

departamentos do poder executivo, para que as empresas façam investigações 

internas e que divulguem os fatos relevantes para as autoridades competentes. 

Determinadas agências contam com programas formais de divulgação voluntária, 

nesses casos, uma espécie de autodenúncia, ao lado de outros critérios, que 

pode beneficiar a empresa com anistia ou pode ainda reduzir as penalidades.  

   Mesmo na ausência de um programa formal, os promotores podem 

levar em consideração a eventual divulgação voluntária dos fatos relevantes por 

parte da empresa, como um fator isolado ou então, agregado a outros fatores, 

como a avaliação dos atos de cooperação global da empresa, a adequação do 

programa de conformidade e os compromissos de gestão assumidos.   

   No entanto, é preciso que fique claro que a empresa não pode se 

eximir de responder por eventual ilícito praticado apenas por contar com o 

programa de conformidade. Os comentários sobrepostos ao item 9.28-800 

(Corporate compliance programs) dos princípios241 fazem referência a julgados 

que não afastam a responsabilidade penal da empresa ainda que os empregados 

                                                           
240

 “9-28.900 - Voluntary Disclosures 
In conjunction with regulatory agencies and other executive branch departments, the Department 
encourages corporations, as part of their compliance programs, to conduct internal investigations 
and to disclose the relevant facts to the appropriate authorities. Some agencies, such as the 
Securities and Exchange Commission and the Environmental Protection Agency, as well as the 
Department's Environmental and Natural Resources Division, have formal voluntary disclosure 
programs in which self-reporting, coupled with remediation and additional criteria, may qualify the 
corporation for amnesty or reduced sanctions. The Antitrust Division has a policy of offering 
amnesty to the first corporation that self-discloses and agrees to cooperate. 
Even in the absence of a formal program, prosecutors may consider a corporation's timely and 
voluntary disclosure, both as an independent factor and in evaluating the company’s overall 
cooperation and the adequacy of the corporation's compliance program and its management's 
commitment to the compliance program. See USAM 9-28.700 and 9-28.800. However, prosecution 
may be appropriate notwithstanding a corporation's voluntary disclosure. Such a determination 
should be based on a consideration of all the factors set forth in these Principles.  See USAM 9-
28.300.” https://www.justice.gov/usam/usam-9-28000-principles-federal-prosecution-business-
organizations Acesso em 29/07/2016 
241

 Principles of Federal Prosecution of Business Organizations 
https://www.justice.gov/usam/usam-9-28000-principles-federal-prosecution-business-organizations 
Acesso em 29/07/2016 

https://www.justice.gov/usam/usam-9-28000-principles-federal-prosecution-business-organizations%20Acesso%20em%2029/07/2016
https://www.justice.gov/usam/usam-9-28000-principles-federal-prosecution-business-organizations%20Acesso%20em%2029/07/2016
https://www.justice.gov/usam/usam-9-28000-principles-federal-prosecution-business-organizations%20Acesso%20em%2029/07/2016
https://www.justice.gov/usam/usam-9-28000-principles-federal-prosecution-business-organizations%20Acesso%20em%2029/07/2016
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tenham atuado de forma contrária à política corporativa ou às instruções 

expressas.242  

   Segundo a definição do item 9.28-800 acerca dos programas de 

compliance ou de conformidade corporativa, os mesmos são mecanismos 

estabelecidos pela pessoa jurídica com o objetivo de prevenir e identificar 

qualquer conduta desconforme com as leis, regras e regulamentos.   

   No entanto, a doutrina americana parte do pressuposto que a 

existência de um programa de conformidade não tem o condão de impedir a 

atividade criminosa de um funcionário ou de qualquer pessoa que aja em nome 

da empresa. Nesse caso, há um evidente ponto falho reconhecido pelo sistema 

americano, por isso os esforços são centrados em se precisar e delimitar a 

extensão e abrangência do programa. Parece prevalecer a ideia de que o 

programa é avaliado pela seriedade, pela boa-fé e pelo comprometimento da 

empresa em estabelecer mecanismos preventivos e protetivos, que possam 

efetivamente detectar irregularidades e estabelecer ações corretivas do que 

propriamente pelo fato de que a existência de um programa de conformidade por 

si só possa impedir que se viole a norma penal. 

   Na avaliação feita pelos promotores dos programas de 

conformidade, deve-se levar em consideração, em última análise, se foram 

previstos mecanismos de governança corporativa que possam efetivamente 

detectar e prevenir ilícitos. Insere-se nesse contexto a previsão de revisão sobre 

                                                           
242

 “B. Comment: The existence of a corporate compliance program, even one that specifically 
prohibited the very conduct in question, does not absolve the corporation from criminal liability 
under the doctrine of respondeat superior. See United States v. Basic Constr. Co., 711 F.2d 570, 
573 (4th Cir. 1983) ("[A] corporation may be held criminally responsible for antitrust violations 
committed by its employees if they were acting within the scope of their authority, or apparent 
authority, and for the benefit of the corporation, even if ... such acts were against corporate policy 
or express instructions."). As explained in United States v. Potter, 463 F.3d 9 (1st Cir. 2006), a 
corporation cannot "avoid liability by adopting abstract rules" that forbid its agents from engaging in 
illegal acts, because "[e]ven a specific directive to an agent or employee or honest efforts to police 
such rules do not automatically free the company for the wrongful acts of agents." Id. at 25-26. See 
also United States v. Hilton Hotels Corp., 467 F.2d 1000, 1007 (9th Cir. 1972) (noting that a 
corporation "could not gain exculpation by issuing general instructions without undertaking to 
enforce those instructions by means commensurate with the obvious risks"); United States v. 
Beusch, 596 F.2d 871, 878 (9th Cir. 1979) ("[A] corporation may be liable for acts of its employees 
done contrary to express instructions and policies, but ...the existence of such instructions and 
policies may be considered in determining whether the employee in fact acted to benefit the 
corporation.").” Os comentários exemplificam situações nas quais uma corporação não pode ter 
sua responsabilidade afastada apenas por regras abstratas que proíbam seus funcionários de se 
envolver em atos ilegais. A empresa pode também responder por atos de seus empregados que 
contrariaram expressamente as instruções e políticas da empresa, mas essas regras e instruções 
devem ser levadas em consideração para se investigar se o empregado agiu em benefício da 
empresa.  
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as atividades decisórias da empresa, o fortalecimento de uma auditoria interna 

independente, um sistema de informações relevantes voltado à diretoria e ao 

conselho, a exemplo de tantos outros meios de boa governança corporativa. 

   As determinações são, em grande parte, dirigidas a atingir um 

patamar adequado de efetividade para que os programas de compliance não se 

transformem em documentos formais, implementados apenas para atender às 

diretrizes estabelecidas pelo governo.243 

   O valor da cooperação é outro elemento de destaque. A lei 

americana estabelece que a cooperação é causa atenuante, possibilitando que, 

diante de um mesmo fato criminoso, duas empresas sejam tratadas de modo 

distinto em função de uma delas decidir cooperar, enquanto outra será indiciada e 

acusada. A norma ressalta que a decisão de não cooperar não é evidencia de má 

conduta nem é prova de culpa, além de não ter o condão de incrementar a 

acusação. (9-28.700) Contudo é evidente o benefício que acarreta para as 

empresas que decidem aderir ao programa de cooperação.  

   Sobre esses acordos de cooperação, nota-se certa elasticidade nos 

possíveis benefícios a que a empresa fica sujeita, a variar de acordo com o grau e 

a extensão da colaboração. O engajamento por parte das empresas em 

desenvolver políticas eficazes de compliance tem, nesse contexto, significativa 

                                                           
243

 Segundo consta no item 9.28-800   “Prosecutors should therefore attempt to determine whether 
a corporation's compliance program is merely a "paper program" or whether it was designed, 
implemented, reviewed, and revised, as appropriate, in an effective manner. In addition, 
prosecutors should determine whether the corporation has provided for a staff sufficient to audit, 
document, analyze, and utilize the results of the corporation's compliance efforts. Prosecutors also 
should determine whether the corporation's employees are adequately informed about the 
compliance program and are convinced of the corporation's commitment to it. This will enable the 
prosecutor to make an informed decision as to whether the corporation has adopted and 
implemented a truly effective compliance program that, when consistent with other federal law 
enforcement policies, may result in a decision to charge only the corporation's employees and 
agents or to mitigate charges or sanctions against the corporation.” 
https://www.justice.gov/usam/usam-9-28000-principles-federal-prosecution-business-organizations 
Acesso em 29/07/2016 
 Em tradução livre da autora Os promotores devem, portanto, tentar determinar se o programa de 
conformidade de uma corporação é meramente um "programa de papel", ou se ele foi projetado, 
implementado, revisto e revisado, se necessário, de uma forma eficaz. Além disso, os promotores 
devem determinar se a empresa previu um pessoal suficiente para auditar, documentar, analisar e 
utilizar os resultados atingidos com o programa de compliance da empresa. Os promotores 
também devem determinar se os funcionários da empresa são adequadamente informados sobre 
o programa de compliance e estão convencidos do compromisso da corporação para com ele. 
Isso permitirá que o Ministério Público tome uma decisão segura sobre se a empresa adotou e 
implementou um programa de conformidade verdadeiramente eficaz que, quando coerente com 
outras políticas federais de aplicação da lei, possa resultar em uma decisão de responsabilizar 
apenas os funcionários da corporação e agentes ou possa mitigar os encargos ou sanções contra 
a corporação. 

https://www.justice.gov/usam/usam-9-28000-principles-federal-prosecution-business-organizations%20Acesso%20em%2029/07/2016
https://www.justice.gov/usam/usam-9-28000-principles-federal-prosecution-business-organizations%20Acesso%20em%2029/07/2016
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importância. Alia-se a esse aspecto, o que Tangerino chama de uma espécie de 

transação penal, a possibilidade de que a empresa se submeta, de modo 

voluntário, a um período probatório, em que se obrigue a implementar reformas 

internas substanciais e a cooperar com o governo, principalmente quanto à 

identificação de responsabilidade individual por irregularidades cometidas no 

interior da empresa.244 

   Ao que parece, a regulação americana é criticada por deixar de 

elencar de maneira precisa os benefícios acarretados pela adesão ao programa 

de conformidade e aos mecanismos cooperatórios a exemplo da autodenúncia. 

Ao contrário de outros países, a exemplo da lei britânica, a Bribery Act, a 

existência de um eficaz programa de compliance ou a confissão e a autodenúncia 

são fatores com potencial de afastar qualquer penalidade para a empresa e não 

apenas configurar causa atenuante, a ser valorada pelos agentes públicos, caso a 

caso, de acordo, com requisitos não previstos em lei, discricionários e  

imprecisos.245 

                                                           
244

 Cf. TANGERINO, Davi de Paiva Costa. Culpabilidade e responsabilidade penal da pessoa 
jurídica. Revista Brasileira de Ciências Criminais nº 86, v. 18, São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2010, p. 55. 
245

 “Despite the increasing severity of FCPA investigations, there still are no clearly-defined 
benefits—much less “safe harbors”—for effective compliance and self-reporting under the FCPA. 
Under the bribery laws of other countries, notably the U.K. Bribery Act, an effective compliance 
program and/or self-reporting is often a complete defense to any charges or penalties. Likewise, 
the Antitrust Division’s leniency program offers specific protections from prosecution and treble 
damages in collateral civil actions if a cartel member is the first to self-report, as well as fine 
reductions for second-in and other cooperating parties. In contrast, with respect to the FCPA, the 
benefits of an exemplary corporate compliance program and self-reporting are at best 
unpredictable. (…). Nonetheless, the government has historically refused to commit itself on 
precisely when, and under what circumstances, a well-designed and well-run compliance program 
and/or self-reporting will spare a company the massive cost and reputational damage of a full-
blown investigation and penalties. For example, while Smith & Wesson received a declination from 
the DOJ, it nonetheless settled FCPA charges arising out of similar conduct with the SEC. And to 
date, the SEC has entered into only two deferred prosecution agreements and one non-
prosecution agreement. Against this backdrop, perhaps the SEC has recognized the need in the 
current enforcement environment to promote the “carrot” in other ways. In remarks delivered in 
November 2014, SEC Director of Enforcement Andrew Ceresney, in an effort to highlight the 
tangible benefits of cooperation, cited two recent FCPA settlements in which the corporate 
defendants received substantial discounts in the respective penalties as a result of self-reporting 
and exemplary cooperation. 
Looking ahead, we continue to view the FCPA as one of the highest risk areas for corporations 
operating abroad. Any doubt in this regard should have been dispelled by press reports that the 
FBI was significantly augmenting its resources devoted to uncovering and investigating foreign 
bribery. Foreign-based companies subject to US law often face the toughest challenges, because 
they are less familiar with the nuances and subjectivity of FCPA enforcement and may not 
appreciate how much turns on FCPA controls in each local jurisdiction, as opposed to general 
policies set by headquarters. We expect no respite from the rising cost of settlements as 
prosecutors compete to surpass each other and Congress shows no interest in clarifying the law in 
ways that would make it easier to comply with and more consonant with the laws of our major 
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   É importante mencionar que em determinada circunstância há certa 

equivalência entre o sistema americano da responsabilidade vicarial e o sistema 

inglês do alter ego quando, no sistema americano, comprovar-se o envolvimento 

do alto escalão empresarial no ilícito praticado. Nesse caso, a empresa ficará 

impossibilitada de receber um crédito para a instalação de um plano de 

cumprimento de ações corretivas ou de medidas saneadoras internas se ficar 

provado que um membro da alta direção da empresa tenha participado ou tenha 

tolerado determinado comportamento ilícito.  

   Como visto, a responsabilidade da empresa, segundo a legislação 

americana relaciona-se com uma possível conduta individual de qualquer 

funcionário da empresa, esteja ou não em posição de comando. No entanto, essa 

regra é excepcionada quando houver prova efetiva de que um membro da alta 

direção tenha aderido de qualquer forma a determinado comportamento ilícito, 

não obstante conte a empresa com um programa de compliance. Nesse caso, a 

empresa deixará de contar com alguns benefícios que decorram da existência de 

um programa de compliance, como a diminuição das penas ou com a concessão 

de um período para ajustes ou mecanismos autorregulatórios no interior da 

empresa e estará sujeita a penas graves.  

   No direito inglês, apenas os ilícitos praticados por altos dirigentes 

podem dar ensejo à responsabilidade penal corporativa. Nos Estados Unidos, 

ainda que a empresa tenha adotado um efetivo programa de conformidade, a 

conduta dos altos dirigentes vai estar diretamente relacionada com a possibilidade 

de se impor graves sanções as empresas. Havendo um programa de 

cumprimento efetivo, a empresa só sofrerá uma sanção grave se houver 

elementos que indiquem a participação ou a tolerância de um membro da alta 

direção com o ilícito.  

   Essa característica do sistema americano parece conduzir a um 

desestímulo para que seja investigada a conduta das pessoas físicas no interior 

                                                                                                                                                                                
trading partners. As a result, companies doing business overseas should continue to ensure that 
they have robust anti-corruption compliance programs, training and monitoring systems that set the 
right tone at the top and effectively implement that tone on the ground in foreign business 
locations.” SARAVESE, John F. White Collar and Regulatory Enforcement: What To Expect In 
2015. In: Harvard Law School Forum on Corporate Governance and Financial Regulation, 
consultado  via internet: https://corpgov.law.harvard.edu/2015/02/05/white-collar-and-regulatory-
enforcement-what-to-expect-in-2015/ acesso em 29/07/2016.  
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da empresa. As atenções se concentram nos programas de compliance para que 

possam conduzir a uma redução dos danos. Sendo assim, parece possível 

afirmar que essa dupla forma de tutela no sistema americano pode acabar 

gerando certa anomalia porque a empresa, havendo um programa de 

conformidade estabelecido, será tentada a afastar de qualquer forma a 

responsabilidade de seu corpo diretivo, como fuga das altas penas que são 

impostas nessa hipótese.246 

    Por outro lado, para o sistema britânico, a disfunção recai 

exatamente na direção oposta, ou seja, não se incentiva nenhum tipo de 

monitoramento, porque o conhecimento de uma irregularidade, ainda que apenas 

no âmbito da conformidade da empresa, está associada à ideia de 

responsabilidade, a ignorância funciona como escusa de eventual ilícito praticado.  

   Coffee aponta um possível efeito perverso do sistema americano 

que se relaciona com o incentivo ao monitoramento corporativo, em detrimento de 

se apurar e investigar responsabilidades individuais.247 A identificação da 

responsabilidade da pessoa física do alto escalão corporativo está relacionada 

com a responsabilidade automática da corporação. Por isso, as empresas 

acabam centrando esforços no monitoramento corporativo como possível fuga às 

altas penas impostas quando se detecta a responsabilidade de um membro do 

alto escalão.   

   Essa anomalia foge do espírito ético que está por trás de todo o 

sistema de responsabilidade penal das corporações nos Estados Unidos, e, tanto 

foi percebida pelo sistema que deu origem a uma mudança de rumo nos 

processos corporativos a partir de um importante relatório do Departamento de 

Justiça recentemente publicado.248 

                                                           
246

 Em função dessa similitude apontada por Coffee, afirma que: “Because U.S. Law crearly 
creates a corporate obligation to monitor the corporation’s agents (and holds out significant 
sentencing concessions to encourage such monitoring), it may deter misconduct that British law (or 
the law of any other älter ego”jurisdiction) invites. Indeed, British identification theory” may even 
create an incentive for superiors not to monitor, because knowledge can create liability (while 
ignorance is bliss). Thus, the real difference is that, from the ex ante perspective of the economist, 
U.S. law seeks to minimize organizational misconduct by encouraging monitoring, while legal 
regimes based on identification theory make no such effort and indeed may discourage 
monitoring.” COFFEE, John C. Corporate Criminal Liability: an introduction and comparative 
survey, p. 12. 
247

 Idem, p. 12, nota 4. 
248

 Ver infra 6.3 sobre essa apontada deficiência, os debates em torno do Memorando Yates, 
emitido em 2015.  
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   Os críticos da responsabilidade penal da pessoa jurídica no direito 

americano quase sempre o fazem em virtude da grande amplitude do instituto, de 

modo que defendem que a mesma deve ser eliminada ou, pelo menos, 

limitada.249 Seus argumentos centram-se sobre a ineficiência da punição criminal 

para a corporação, porque entendem que a responsabilidade civil seria a tutela 

mais adequada para a empresa, reservada a tutela penal para a pessoa física que 

praticou o ato.  

   Para nosso ordenamento jurídico, é desejável extrair da experiência 

americana um modelo de prevenção que conjugue elementos de imputação de 

responsabilidade própria para a pessoa jurídica, e, ao mesmo tempo, sirva para 

coibir a prática de ilícito em sede individual. As críticas que são feitas à 

responsabilidade penal da pessoa jurídica naquele sistema são pertinentes, se é 

que o são, dentro do contexto no qual estruturado todo um sistema de 

conformidade da pessoa jurídica com a lei, a ética e os princípios de governança. 

Nossa realidade é bem distinta, nosso incipiente programa de conformidade 

recém introduzido pela Lei Anticorrupção, parece-nos distante de avizinhar um 

sistema capaz de prevenir e identificar irregularidades tal como aquele disposto 

no sistema americano.  

 
 
5.3.2 Notas sobre a responsabilidade da pessoa jurídica no direito britânico  

 

   Na última década do século XX, o sistema jurídico inglês, por 

diversos fatores, possibilitou a evolução da responsabilidade penal da pessoa 

jurídica. Segundo afirma Lottini, tal evolução deu-se inicialmente pela 

possibilidade de se processar as corporações pela conduta de lavagem de 

dinheiro e também por uma série de eventos trágicos envolvendo corporações 

que levaram a opinião pública a se tornar mais sensível ao fenômeno da 

responsabilidade penal das corporações. 250  

                                                           
249

 Críticas ao sitema americano ver em URBINA GIMENO, Iñigo Ortiz. Responsabilidad penal de 
las personas jurídicas: The american way. In IBARRA, Juan Carlos Hortal; IVAÑEZ, Vicente 
Valiente (coords). Responsabilidad de la empresa y compliance: programas de prevención, 
detección y reacción penal.  Madrid: Edisofer, 2014. 
250

 “Ammettere la procedibilità del reato di manslaughter per una corporation rappresenta una 
conquista importante, non tanto da un punto di vista strettamente tecnico-giuridico, visto che già in 
passato, seppure incidentalmente, si era affermato che la capacita inglese, dalla metà degli anni 
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    No Reino Unido, prevalece a atribuição de responsabilidade direta 

para as pessoas jurídicas, nos casos de crimes que envolvem o elemento da 

culpa e que se apoiam no princípio da identificação ou na denominada doutrina do 

alter ego.  De acordo com essa teoria, uma empresa não pode ser 

responsabilizada penalmente, a menos que a responsabilidade individual da 

pessoa que praticou o ato seja identificada com a empresa. O indivíduo é descrito 

como o "alter ego" da empresa.  Desse modo, a empresa é diretamente 

responsável pelo ato ilícito individual cometido com base no entendimento 

segundo o qual o ato ou omissão individual são também os atos e omissões da 

empresa.   

   Desse modo, a responsabilidade penal da empresa tem origem nos 

atos praticados pelas pessoas que a dirigem e a controlam. As pessoas físicas 

são consideradas como sendo a forma por meio da qual a empresa tem 

existência, portanto seus atos e intenções serão tomados como atos e intenções 

da pessoa jurídica. No entanto, atualmente, esta abordagem tem sido criticada 

como demasiado restritiva e não representativa, devido à complexidade 

corporativa atual, com a responsabilidade estabelecida de forma horizontal e 

descentralizada.  

   Há duas teorias que tratam da responsabilidade penal da pessoa 

jurídica: a teoria da vicarious liability, ou seja, da responsabilidade indireta, da 

responsabilidade pelo fato de outro. Esta teoria tem aplicação tanto para a pessoa 

física quanto para a pessoa jurídica. Toma por base o fato de que os funcionários 

da pessoa jurídica são seus agentes, sendo assim, a empresa é indiretamente 

responsável por aqueles crimes de estrita responsabilidade nos quais o actus 

reus cometido por um funcionário pode ser atribuído à corporação. Determinada a 

responsabilidade da empresa com base nessa teoria, não há diferença se o ato 

                                                                                                                                                                                
’40 ormai, offre lo strumento per l’imputazione dei reati di mens rea (Il principle of identification), 
ma più precisamente da um punto di vista culturale. (...) Dall’altro – e questo fattore può essere 
considerato come la causa immediata – negli anni ’80 tutta uma serie di tragici avvenimenti (come 
Il naufrágio del traghetto della P&O Ferries Ltd in cui nel 1997 morirono 188 persone, il crollo che 
si verificò durante i lavori di ristrutturazione della metropolita di Londra in cui persero la vita 31 
esseri umani, oppure lo scontro che si verificò a Southall in cui peritono 7 viaggiatori e molti altri 
avvenimenti che si sono verificati in tutti i britannica, rendendola maggiormente attenta e sensibile 
al fenomeno del corporate crime, e portando la medesima ad esercitare forti pressioni sugli organi 
istituzionali affinché si procedesse e, se del caso, si punisse le corporations per le loro 
responsabilità.” LOTTINI, Ricardo. La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto 
inglese. Milano: Giuffrè editore. 2005, pp. 59-60.  
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comissivo ou omissivo tenha sido praticado por um funcionário, gerente, diretor, 

ou por quem responda pela alta gestão da empresa.  

  O outro critério é próprio da pessoa jurídica, que é punida por força 

do principio da identificação ou alter ego principle, segundo o qual o ato praticado 

por alguns sujeitos em posição apical na empresa são imputados à própria 

empresa por um critério de identificação com a pessoa física.251 Esses sujeitos 

são aqueles que ocupam função de direção ou de administração na pessoa 

jurídica, de modo que seus atos são tomados como próprio das empresas, por 

isso os crimes por ele cometidos no exercício de suas funções são, por um 

princípio denominado de alter ego, diretamente imputados às pessoas jurídicas. 

Nesse caso, a responsabilidade é diretamente atribuída à pessoa jurídica, por um 

fato próprio da empresa, é a chamada direct liability ou corporate liability. 

   Deve-se observar que, em ambos os casos, da vicarious liability ou 

da corporate liability, ao contrário do que se poderia supor, a responsabilidade 

que surge não é substitutiva, mas concorre com aquela da pessoa física que 

tenha atuado.  

    O recurso a um ou outro critério depende do tipo de crime cometido. 

Segundo Lottini, o fato incidirá na corporate liability quando não preencher os 

requisitos para a vicarious liability. Parece-nos possível afirmar que essa 

responsabilidade própria da pessoa jurídica é subsidiária da vicarious liability. De 

outra feita, ao juiz, em cada caso concreto, atribui-se a função de decidir qual dos 

critérios será o mais adequado, de acordo com as características individuais do 

processo.252  

   Contudo a característica mais marcante parece ser aquela que 

separa os critérios de acordo com a responsabilidade subjetiva ou objetiva, 

porque nosso ordenamento jurídico repudia a responsabilidade penal objetiva. 

                                                           
251

 “Sono coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione dell’ente: i consiglieri di 
amministrazione, l’amministratore delegato, i top manager. Gli atti e gli stati mentali di essi sono 
considerati propri della corporation, i reati posti in essere da tali alter ego, nell’esercizio delle loro 
funzioni, sono imputati all’ente come se fossero a esso propri. La responsabilità che sorge, a carico 
dela corporation si considera, diretta, per fatto próprio, nella letteratura anglosassone si parla, 
infatti, di direct  liability oppure, per far comprendere come Il critério sai specificamente elaborato 
con riferimento agli enti collettivi, di corporate liability.“ Idem, p. 72. 
252

 Ibidem, p. 73. 
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   Parece possível afirmar-se que o princípio da identificação, utilizado 

na imputação das mens rea offences, dirige-se aos fatos cuja presença do 

elemento subjetivo é imprescindível para caracterizar o crime. Já a vicarious 

liability, nos casos de strict liability, são reservadas para os casos de 

responsabilidade objetiva, muito numerosos na Inglaterra, como afirma Lottini. 

   Há, por fim, os casos híbridos, cuja importância vem crescendo nos 

últimos tempos, pela possibilidade de transformar a responsabilidade objetiva em 

subjetiva pela inversão do ônus da prova, oferecendo ao acusado a oportunidade 

de se desculpar e provar que o crime teria se realizado independentemente de 

seu agir diligente. Essa orientação vem ganhando força principalmente no campo 

dos crimes omissivos, por força da jurisprudência.253  

   Acerca da vicarious liability, as hipóteses que no sistema inglês têm 

aplicação apenas à pessoa jurídica serão vistas mais detidamente em função da 

diferença com o nosso ordenamento.  

   O principio da identificação – principle of identification - parte de uma 

visão antropomórfica da corporação, baseia-se no pressuposto de que alguns 

sujeitos relacionados com a pessoa jurídica têm com esta uma relação tão 

intrínseca a ponto de seus atos confundirem-se com os atos da própria pessoa 

jurídica. Desse modo, quando agem na qualidade de controladores, os seus atos 

e estados mentais254 são considerados próprios da pessoa jurídica, de forma que 

os atos são imputados diretamente a essas. 

    A responsabilidade pelo ato praticado será imputada a ambos: 

pessoa física e jurídica, sendo assim, quando um controlling officer, no exercício 

da sua função, realiza um fato ilícito, em primeiro lugar é necessário que o fato 

                                                           
253

 “Un discorso a parte meritano i cd hybrid offences, reati collocabili a metà strada tra i mens rea 
e gli strict liability offences, ipotesi, cioè, di responsabilità oggettiva in cui, tuttavia, attraverso Il 
meccanismo dell’inversione dell’onere della prova viene data la possibilita all`imputato di 
discolparsi se dimostra che Il reato si è verificato nonostante la sua condotta diligente. Rispetto ad 
essi Il critério di imputazione è dúplice: l’actus reus verrà addebitato attraverso la vicarious liability, 
mentre la mens rea attraverso Il principle of identification, ma non sempre è cosi, dipende molto 
anche dal settore nell’ambito del quale la giurisprudenza è chiamata a pronunciarsi.” LOTTINI, 
Ricardo. La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto inglese, p. 73. 
254

 Na nossa tradução literal do texto em italiano, contudo, parece-nos que a referência mais 
adequada seria à intenção do agente, senão vejamos: “Quando essi agiscono in qualità di 
controlling officers i loro atti e stati mentali devono considerarsi propri della corporation. Se nel far 
cio, pongono in essere um fatto di reato, questo è imputato all’ente che ne risponde direttamente.” 
Idem, p. 82. 
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proibido pelo ordenamento (o actus reus) seja atribuído ao controlling officer por 

meio de um dos critérios de imputação previstos no direito penal inglês, a pessoa 

física deve agir sob um dos elementos subjetivos do crime: o dolo, a negligência 

ou a imprudência. (a intention, a recklessness e a negligence) 

    Uma vez individualizada a responsabilidade da pessoa física, o 

crime, em função do princípio da identificação, é imputado à pessoa jurídica como 

se fosse próprio. As responsabilidades são idênticas, se a pessoa física 

responder como autor principal, a pessoa jurídica também responde como autor, 

por outro lado, se a pessoa física responder como partícipe, assim responderá a 

pessoa jurídica. A responsabilidade da pessoa jurídica é a responsabilidade por 

ricochete, expressão do direito francês, pois é derivada da pessoa física a ela 

vinculada.255 

   O que de fato chama a atenção para o sistema inglês é a pacífica 

convivência de distintos modelos de responsabilidade, a variar conforme o crime 

cometido, conforme foi exposto acima, que conduzirá para a corporate liability ou 

para a vicarious liability. Outra especificidade é o fato de que há distintas normas 

regulamentando a matéria, cada qual com orientação diversa para a corporação. 

As hipóteses de regulatory offences, próprias da common law, quando passaram 

a ser insuficientes para a tutela dos crimes econômicos, passaram a conviver com 

a statutory, cujo marco inicial ocorreu com a Corporate Manslaughter and 

Corporate Homicide Act 2007. Finalmente, em 2010, o fenômeno da corrupção e 

sua repercussão no plano internacional levaram ao Bribery Act.  

   Nesse ponto, o pragmatismo inglês tem o mérito de reconhecer que 

a tutela, baseada em torno da identificação entre a alta administração da pessoa 

jurídica com a imputação de responsabilidade a ela própria, não é apta para 

resolver os problemas que se colocam nos dias atuais: a descentralização 

organizativa da pessoa jurídica e a despersonalização. Quando a imputação para 

a pessoa jurídica relaciona-se apenas com a conduta de seus controladores, isso 

só faz sentido em corporações centralizadas, cujas determinações partam de um 

único centro de comando. Por evidente, para as corporações manterem-se a 

                                                           
255

 Ibidem, pp. 83-84. 
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salvo de responsabilidade, bastava descentralizar o comando.256 No segundo 

caso, a dificuldade está em identificar a responsabilidade da pessoa física por trás 

do evento, nos casos em que a responsabilidade da corporação está atrelada à 

culpabilidade da pessoa física.  

   Esse contexto deu abertura para novas formas de imputação no 

direito inglês, bem expostos por Lottini: 

A tendência que está se manifestando no pensamento penal anglo-
saxão - para usar uma expressão mais de acordo com um jurista 
continental - é conceber os crimes dos entes em termos de 
processos concorrenciais complexos, em que a contribuição 
penalmente relevante da empresa deve ser identificada na 
predisposição de mecanismos preventivos voltados  para impedir a 
prática do fato, que sejam materialmente postos em prática por uma 
pesoa física que tenha alguma relação com a empresa. Em 
essência, as sugestões que vêm da doutrina mais recente centram-
se na forma de identificar o crime da pessoa jurídica na realização 
culposa do ilícito ou na falha em evitar o mesmo.257 

   O primeiro dos estatutos dessa nova fase da imputação de 

responsabilidade para a pessoa jurídica no direito inglês é o Corporate 

Manslaughter and Corporate Homicide Act, de 2007. Por esse instrumento legal, 

deve haver um elo entre o evento morte e a forma como as atividades da 

empresa são geridas ou organizadas pela sua alta administração. A imputação 

ocorre em função de uma culpa, uma violação grosseira de um dever devido à 

vítima. A imputação para a pessoa jurídica do homicídio laboral imprudente tem a 

                                                           
256

 “Addebitare il reato alla persona giuridica unicamente nel caso in cui a commettere lo stesso 
siano le “più alte sfere” porta invece a far si che uma “ corporation più è decentralizzata e più è 
facile per essa sfuggire all’applicazione della sanzione penale”. Conferma di cio è dato dalla 
sentenza resa per il caso R. v. Redfern and Dunlop del 1992 nel quale il direttore responsabile del 
settore vendite per l’Europa della multinazionale statunitense non venne considerato um sênior 
employee e quindi la Dunlop riuscì a sfuggire alla condanna. (...) Per la persona giuridica è facile 
sfuggire alla responsabilità, soddisfacendo al contempo esigenze di decentramento, attraverso il 
conferimento di autonomie non complete ai propri dirigenti (si parla di semi-autonomous 
managers), mantenendo um controllo, se del caso semplicemente formale, sulle attività di questi 
ultimi.” LOTTINI, Ricardo, op. cit. p. 142.  
257

 Tradução livre da autora. “La tendenza che si sta manifestando all’interno del pensiero 
penalistico anglosassone – per usare espressioni maggiormente conformi ad um giurista 
continentale – è quella di concepire gli illeciti degli enti in termini di fattispecie concorsuali 
complesse, nell’ambito delle quali il contributo penalmente rilevante della societas dovrebbe essere 
ravvisato nel nona ver predisposto meccanismi di prevenzione diretti ad evitare la commissione del 
reato, materialmene posto in essere dalle persone fisique legate da uma qualche relazione com la 
corporation. In buona sostanza, i suggerimenti provenienti dalla dottrina più recente sono nel senso 
di individuare il reato delle persone giuridiche nella agevolazione colposa dell’illecito oppure nel 
mancato impedimento del medesimo.” LOTTINI, Ricardo, op. cit. p. 154. 
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peculiaridade de afastar a responsabilidade individual, apesar do estatuto exigir 

um papel substancial da alta direção da empresa.258  

  O sistema inglês, dentro desse novo contexto, evoluiu com a 

promulgação do Bribery Act de 2010, responsabilizando a empresa que não tenha 

adotado medidas de prevenção efetiva contra a corrupção. 

   Segundo esse importante documento inglês, cujas repercussões vão 

além de suas fronteiras259, a corrupção mina a democracia e o estado de direito e 

coloca sérias ameaças ao progresso econômico e ao bom funcionamento dos 

mercados. 

   A lei tipifica as condutas de corrupção em modalidade ativa e 

passiva. Refere-se tanto à oferta, à promessa ou à entrega de um benefício 

quanto à solicitação, ou à mera aceitação. (seções 1 e 2). Estabelece ainda 

outras duas infrações que abordam especificamente o suborno comercial. O 

Artigo 6 da lei cria uma infração relativa ao suborno de um funcionário público 

estrangeiro, a fim de obter um negócio ou uma vantagem na condução do 

mesmo. E, por fim, cria, na seção 7, uma nova forma de responsabilidade criminal 

corporativa por não prevenir a corrupção em sua organização. 

                                                           
258

 “Under the statute, senior management must have played a ‘substantial’ rolein causing the 
breach. Ironically, despite the ‘substancial’ role that senior managers Will have played in the 
offence, under section 18 of the Act they cannot be prosecuted for being an accessory to the 
offence.” GOBERT James. Corporate criminal liability – what is it? How does it work in UK? In 
FIORELLA, Antonio e STILE, Alfonso Maria. Corporate criminal liability and compliance programs. 
(First colloquium Sapienza University of Rome) Napoli: Jovene editore, 2012, p. 222. 
259

 Sobre a jurisidição da Bribery act, o parágrafo 16 do guia é explicito em dispor que a empresa 
que toque o solo britânico de qualquer forma, mantendo relação com qualquer negócio no país, 
estará sujeta à aplicação das sanções nela prevista: “However, as regards section 7, the 
requirement of a close connection with the UK does not apply. Section 7(3) makes clear that a 
commercial organisation can be liable for conduct amounting to a section 1 or 6 offence on the part 
of a person who is neither a UK national or resident in the UK, nor a body incorporated or formed in 
the UK. In addition, section 12(5) provides that it does not matter whether the acts or omissions 
which form part of the section 7 offence take part in the UK or elsewhere. So, provided the 
organisation is incorporated or formed in the UK, or that the organisation carries on a business or 
part of a business in the UK (wherever in the world it may be incorporated or formed) then UK 
courts will have jurisdiction.”  
Sobre a definição de organização comercial relevante, o paragrafo 34 do guia dispõe: 
 “Only a ‘relevant commercial organisation’ can commit an offence under section 7 of the Bribery 
Act. A ‘relevant commercial organisation’ is defined at section 7(5) as a body or partnership 
incorporated or formed in the UK irrespective of where it carries on a business, or an incorporated 
body or partnership which carries on a business or part of a business in the UK irrespective of the 
place of incorporation or formation. The key concept here is that of an organisation which ‘carries 
on a business’. The courts will be the final arbiter as to whether an organisation ‘carries on a 
business’ in the UK taking into account the particular facts in individual cases.” Cf. 
https://www.justice.gov.uk/downloads/legislation/bribery-act-2010-guidance.pdf 
 

https://www.justice.gov.uk/downloads/legislation/bribery-act-2010-guidance.pdf
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   Para ser responsável nos termos da seção 7, uma organização 

comercial  deve ter falhado na prevenção, ou seja, não foi apta em evitar a 

realização de um comportamento semelhante a um dos fatos nela elencados, que 

tipificam a corrupção em suas várias formas. Contudo, é irrelevante que tenha de 

fato ocorrido o crime no interior da empresa por uma pessoa física, porque a 

responsabilidade da pessoa jurídica é desvinculada da responsabilidade da 

pessoa física. Basta que a empresa não tenha impedido que uma pessoa a ela 

vinculada cometesse a infração. 

   Por esse fator é que a entrada em vigor da Bribery Act, em 1º de 

Julho de 2011 constituiu um importante passo para o Reino Unido. O Ministério da 

Justiça, quando da promulgação da lei, em função de sua importância, expediu 

um importante guia detalhando os procedimentos necessários para que as 

empresas implementassem medidas voltadas a prevenir a corrupção. O guia 

fornece orientações detalhadas sobre os seis princípios que devem ser adotados 

para um efetivo mecanismo de prevenção da corrupção em empresas. 260
 

                                                           
260

 https://www.justice.gov.uk/downloads/legislation/bribery-act-2010-guidance.pdf 
Além do guia a que nos referimos, o Ministerio da Justiça expediu um guia rápido com um resumo 
das orientações para a implementação das medidas. Nesse guia, há uma menção sucinta acerca 
dos 6 princípios que foram detalhadamente analisados no guia, que são: “ 1 Proportionality: The 
action you take should be proportionate to the risks you face and to the size of your business. So 
you might need to do more to prevent bribery if your organisation is large, or if you are operating in 
an overseas market where bribery is known to be commonplace, compared to what you might do if 
your organisation is small, or is operating in markets where bribery is not prevalent.  
2 Top Level Commitment: Those at the top of an organisation are in the best position to ensure 
their organisation conducts business without bribery. If you are running a business, you will want to 
show that you have been active in making sure that your staff (including any middle management) 
and the key people who do business with you and for you understand that you do not tolerate 
bribery. You may also want to get personally involved in taking the necessary proportionate action 
to address any bribery risks. 
3 Risk Assessment: Think about the bribery risks you might face. For example, you might want to 
do some research into the markets you operate in and the people you deal with, especially if you 
are entering into new business arrangements and new markets overseas (‘How do I assess risk’, 
see page 5). 
4 Due Diligence: Knowing exactly who you are dealing with can help to protect your organisation 
from taking on people who might be less than trustworthy. You may therefore want to ask a few 
questions and do a few checks before engaging others to represent you in business dealings.  
5 Communication: Communicating your policies and procedures to staff and to others who will 
perform services for you enhances awareness and helps to deter bribery by making clear the basis 
on which your organisation does business. You may, therefore, want to think about whether 
additional training or awareness raising would be appropriate or proportionate to the size and type 
of your business. 
6 Monitoring and Review: The risks you face and the effectiveness of your procedures may change 
over time. You may want, therefore, to keep an eye on the antibribery steps you have taken so that 
they keep pace with any changes in the bribery risks you face when, for example, you enter new 
markets.” https://www.justice.gov.uk/downloads/legislation/bribery-act-2010-quick-start-guide.pdf  

https://www.justice.gov.uk/downloads/legislation/bribery-act-2010-guidance.pdf
https://www.justice.gov.uk/downloads/legislation/bribery-act-2010-quick-start-guide.pdf
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   Pelo texto legal, nota-se que a empresa não será considerada 

culpada por corrupção se provar que tinha adotado procedimentos adequados 

para prevenir que pessoas a ela associadas cometessem o crime. 

    Segundo a seção 7: 

7. Ausência em uma organização comercial relevante de 
medidas para a prevenção do suborno: (1) Uma organização 
comercial relevante (“C”) é culpada de uma ofensa praticada nessa 
seção se uma pessoa (“A”) que tenha alguma relação com C 
suborne outra pessoa com a intenção — (a) para obter ou manter 
negócios para C, ou (b) para obter ou manter uma vantagem na 
condução dos negócios para C.  

(2), mas é uma defesa para C provar que havia implementado 
procedimentos adequados projetados para impedir que pessoas a 
ela associadas realizassem tal conduta. 261 

   O objetivo da lei passa ao largo de querer atingir empresas bem 

administradas. Tanto que é sensivel ao fato de admitir a possibilidade de que uma 

empresa tenha um ou outro caso isolado de corrupção. Nesse contexto, faz 

referência aos denominados pagamentos de facilitação (pagamentos feitos para 

facilitar a ação de governo, em casos de evidente burocracia e leniência). Apesar 

de reconhecer a possibilidade de que ocorra um caso de corrupção nessa 

hipótese, o Bribery Act não afasta a incidência da lei, a exemplo do que faz a lei 

americana.262  

   Orienta-se por uma expressa recomendação da OCDE de 2009, que 

relata as dificuldades expostas em alguns países de se lidar com a questão de 

pequenos pagamentos, de facilitações que se tornaram rotineiras nas transações 

comerciais. A lei inglesa reconhece o efeito nocivo dos pequenos atos de 

corrupção, inclusive pelo fato de, ao se manterem tais tradições, não se conseguir 

mudar a mentalidade, o que leva a perpetuar-se a cultura da corrupção. 

                                                           
261

 Tradução livre da autora. “Failure of commercial organisations to prevent bribery: A relevant 
commercial organisation (“C”) is guilty of an offence under this section if a person (“A”) associated 
with C bribes another person intending— (a) to obtain or retain business for C, or (b) to obtain or 
retain an advantage in the conduct of business for C(2) But it is a defence for C to prove that C had 
in place adequate procedures designed to prevent persons associated with C from undertaking 
such conduct.”  http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/section/7 acesso em 25/11/16 

262
 Cf. https://www.justice.gov.uk/downloads/legislation/bribery-act-2010-guidance.pdf 

 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/section/7
https://www.justice.gov.uk/downloads/legislation/bribery-act-2010-guidance.pdf
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   Contudo é auspicioso que a lei tenha se preocupado com questões 

absolutamente práticas do mundo dos negócios a ponto de ser sensível em 

admitir que, em determinadas partes do mundo, não há como se efetuar uma 

negociação comercial sem corrupção. É uma problemática para a qual as 

relações comerciais em nível global demandam esforços em longo prazo, 

exigindo a colaboração de organismos, governos, órgãos representativos de 

empresas e de organizações setoriais.   

   A lei reconhece que pode haver determinadas circunstâncias em que 

os indivíduos são deixados sem alternativa a não ser fazer pagamentos, a fim de 

proteger a vida, a integridade física ou a liberdade.  Em tais situações, o Ministério 

Público pode afastar a responsabilidade de acordo com determinados critérios 

relacionados ao interesse público. 

   Segundo o Ministério da Justiça inglês, há seis princípios que devem 

orientar os procedimentos que uma empresa deva adotar para evitar a prática de 

corrupção. Os princípios constituem orientações não prescritivas, que, com 

flexibilidade, vão dispor sobre medidas eficazes para afastar o risco de 

corrupção.263 

   Variam em função do tamanho da empresa, do campo de atuação, 

do mercado mais atuante, interno ou externo, enfim, é evidente que cada 

empresa deve ter um mecanismo próprio, adequado às próprias especificidades. 

De modo que cada empresa seguirá uma linha individualizada e cada 

procedimento será diferente um do outro, a variar conforme as características 

intrínsecas da empresa. 

 

1. Procedimento proporcional ao risco de corrupção (proportionate procedures) 

   Variam os fatores pelos quais uma empresa está exposta a risco. 

Três principais fatores devem orientar a empresa a avaliar o risco de exposição à 

corrupção: tamanho da empresa, natureza da atividade e complexidade de seus 

negócios.  

O guia elenca uma série de medidas que podem ser implementadas em uma 

empresa para a correta avaliação de riscos. 

                                                           
263

 Pela importância das orientações elencadas nesse guia, serão feitas referencias breves aos 
seis princípios tomando por base o guia do Ministério da justiça inglês. Para o teor completo das 
orientações ver:  https://www.justice.gov.uk/downloads/legislation/bribery-act-2010-guidance.pdf  

https://www.justice.gov.uk/downloads/legislation/bribery-act-2010-guidance.pdf
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   A empresa deve ter um efetivo compromisso de desempenhar suas 

atividades sob o manto da conformidade da lei, atuando com honestidade e 

seriedade, deixando claro que não tolerará atos desconformes com esses 

princípios.  

   Para tanto, deve deixar claro quais serão as consequências para os 

casos de incumprimento normativo, tanto para funcionários quanto para terceiros 

que com ela estejam associados. Para esse objetivo, é preciso que seja dado um 

alcance que parta de várias frentes, desde disposições contratuais até 

treinamento, informação expositiva das práticas de corrupção repudiadas pela 

empresa, procedimentos de informação confidencial, identificação de indivíduos e 

funcionários envolvidos no desenvolvimento e implementação da organização do 

procedimento.  

 

2 Comprometimento da alta direção (top-level commitment) 

   A promoção de uma cultura de conformidade com a lei deve partir do 

topo da empresa. Os demais funcionários devem sentir o comprometimento do 

alto escalão em pautar as condutas empresariais por diretrizes éticas e em 

conformidade legal, nesse sentido, esse princípio tem como objetivo incentivar o 

alto escalão a ter uma postura firme e explícita contra a corrupção. 

   O guia elenca uma série de medidas voltadas para a divulgação, 

para todos os funcionários, do firme e sério compromisso da alta administração 

com o combate à corrupção. Além do compromisso com o que se pode 

denominar ‘tolerância zero’ com a corrupção, é necessário o treinamento de 

administradores e pessoas para desenvolver um efetivo trabalho anti-corrupção, 

centrado, entre outras medidas, no desenvolvimento e implementação de um 

código de conduta.  Medida que deve vir associada a um efetivo meio de 

divulgação e comunicação.  

 

3. Avaliação do risco (risk assessment) 

   A empresa deve avaliar periodicamente, de forma documentada, a 

natureza e a extensão de sua exposição a riscos externos e internos de 

corrupção. Essa avaliação pode ser feita de forma mais geral ou específica ao 

negócio. O objetivo deste princípio é o de promover a adoção dos procedimentos 

de avaliação de risco de forma proporcional à estrutura da empresa. 
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4. Due diligence 

   Due diligence é um importante elemento da boa governança 

corporativa. Nela é de ser incluída uma diretriz específica direcionada para a 

prevenção da corrupção, que se concentre em duas medidas: avaliação de risco e 

forma de mitigação do risco.  

   Como as demais orientações, a adequação da aplicação das 

orientações variam em conformidade com o grau de exposição da empresa, 

desse modo, em situações de maior exposição a risco, as orientações vão no 

sentido de implementação de medidas mais severas para a avaliação e 

contenção dos possíveis fatores. Dentre as medidas, o guia menciona a 

realização de investigações diretas ou indiretas, pesquisas sobre pessoas ou 

outros elementos relevantes associados à determinada proposta de negócio,  

avaliação e monitoramento contínuo de pessoal ou parceiro associado.  

 

5 Comunicação (communication including training) 

A política do tone from the top deve ser a diretriz de todo o procedimento de 

conformidade, de modo que possa desencadear uma série de princípios, 

orientações e regras que demonstrem de forma clara e objetiva o 

comprometimento da administração da empresa não só com o código de conduta, 

mas com todo o mecanismo de prevenção e combate a corrupção. É preciso 

destacar a importância do treinamento de funcionários no contexto 

comunicacional, que pode variar de acordo com o risco a que está exposta a 

empresa. 

  

 6 Monitoramento e avaliação (monitoring and review) 

   A maleabilidade dos fatos e situações que podem levar à prática da 

corrupção demandam um eficiente mecanismo de monitoramento periódico. 

Desse modo, além de avaliar a efetividade do próprio programa, a empresa pode 

e deve realizar ajustes na medida em que forem sendo expostas fragilidades ou 

necessidade de adaptação. Também é preciso considerar a necessidade de se 

manter revisões periódicas formais e expedição de relatórios periódicos para a 

administração ou para o conselho. 
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   Necessidade de harmonização do tratamento contra a corrupção em 

nível global é uma realidade que se faz cada vez mais presente. A experiência 

europeia em reconhecer que o fenômeno demanda um tratamento harmônico 

deve levar à adoção da responsabilidade penal da pessoa jurídica e à criação de 

mecanismos preventivos coesos para o combate da corrupção.  

   A experiência do direito inglês, ressalvadas as peculiaridades do 

sistema de common law, tem muito a contribuir a partir da promulgação da Bribery 

Act de 2010, principalmente quando centraliza a atenção na responsabilidade da 

pessoa jurídica desvinculada da responsabilidade da pessoa física, quer seja de 

sua administração ou não, mas que tenha em seu nome atuado. Para a 

responsabilização da empresa basta que ela não tenha adotado eficientes 

medidas preventivas que pudessem impedir atos de corrupção em seu interior.  

   A Bribery Act tem sua importância reconhecida pela doutrina por 

essa orientação político-criminal para as empresas. 264 

   O destaque dado pelo sistema inglês aos programas de compliance 

acabou sendo reconhecido na proposta de reforma do sistema regulatório de 

2010. No presente documento admite-se a necessidade de se mudar o foco do 

Direito Penal empresarial. Sugere que para os crimes cometidos por pessoas 

subordinadas a pessoa jurídicas, para os quais as pessoas jurídicas respondem 

pela delegação de poderes, deveria ser criado um crime autônomo para a pessoa 

jurídica, que responderia pela falha na instituição de um eficiente mecanismo de 

prevenção de crime.265 

 

 

 

                                                           
264

 “Nonetheless, European harmonisation is a useful first step on the Road to global 
harmonisation. Study of the law in UK is instructive, but its idiosyncratic nature, mired in a common 
law legal system, lacking a unifying code, and largely adhering to a flawed identification test of 
corporate liability, diminishes its value as the basis of a model for harmonisation. On the extension 
of laws governing natural persons to legal or juridical persons through a general Interpretation 
statute and its law relating to nies, may offer useful tools in the fight against corporate crime. And, 
more particularly, the recently promulgated Bribery Act 2010 offers a comprehensive model for 
addressing issues of corporate complicity ad well as providing a modern test of corporate criminal 
liability.”, GOBERT James. Corporate criminal liability – what is it? How does it work in UK? p. 240. 
265

 Cf. “Criminal liability in regulatory contexts” Law Commission Consultation Paper 195, 2010. 

1.88 e seguintes, p. 18.  
http://www.lawcom.gov.uk/wp-content/uploads/2015/06/cp195_Criminal_Liability_consultation.pdf  

http://www.lawcom.gov.uk/wp-content/uploads/2015/06/cp195_Criminal_Liability_consultation.pdf


184 
 

5.4 Principais características da responsabilidade da pessoa jurídica no 

continente europeu 

 

5.4.1 Espanha 

 

   O desenvolvimento do tema no direito espanhol é relevante por 

descortinar de forma gradativa um ambiente regulatório que proporcionou a 

recente interação entre a responsabilidade penal da pessoa jurídica e os 

mecanismos de prevenção. Antes disso, é necessário compreender, em breve 

passo, como a responsabilidade penal da pessoa jurídica foi introduzida no 

ordenamento espanhol.  

   Inicialmente, desde os anteprojetos de reforma do Código Penal 

espanhol da década de 80, começou-se a tratar da imposição de consequências 

acessórias às pessoas jurídicas diante da prática de ilícitos cometidos no 

exercício de suas atividades ou da utilização da sociedade para favorecer ou 

encobrir a prática de ilícitos.266  

   A doutrina, até então majoritária, defendia o princípio tradicional da 

societas delinquere non potest, de tal forma que a responsabilidade, para os 

delitos cometidos no âmbito da empresa, era de natureza individual. 

   Segundo Silva Sanchez, necessidades políticov-criminais 

relacionadas ao objetivo de se combater a criminalidade empresarial, levaram a 

doutrina a se dividir quanto à possibilidade de se estabelecer a responsabilidade 

penal da pessoa jurídica. Uma das objeções iniciais baseava-se na ideia de que a 

visão retributiva do crime constituia um obstáculo para considerar as pessoas 

jurídicas autoras de crime. 

                                                           
266

 “Una de las innovaciones más importantes en esta materia ha sido la regulación, por vez 
primera con carácter general, por el nuevo artículo 15 bis Del Código Penal, de la actuación en 
nombre de outro, en lugar de outro, o por outro, en la siguiente forma: “El que actuare como 
directivo  u órgano de una persona jurídica o en representación legal o voluntaria de la misma, 
responderá personalmente, aunque no concurran en él y si en la entidad en cuyo nombre obrase, 
las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura de delito requiera para 
poder ser sujeto activo del mismo.” BARBERO SANTOS, Marino. Reponsabilidad Penal de la 
Empresa? p. 1095. 
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   Atualmente, com o sistema orientado para fins preventivos esse 

argumento não se sustenta. O que levou, então, a uma busca por novas 

configurações da teoria da ação e da culpabilidade, compatíveis com a pessoa 

jurídica. Nesse contexto, passou-se a buscar novas formas de sancionar de 

maneira adequada as empresas. Mais uma vez, é preciso consignar que as 

principais objeções para a responsabilidade penal da pessoa jurídica têm 

natureza estritamente dogmática.267 

   O Código Penal espanhol de 1995 negava peremptoriamente a 

possibilidade de responsabilidade da pessoa jurídica.268 Sem embargo do 

entendimento minoritário que defendia que o Código de 1995 havia afastado o 

princípio da irresponsabilidade da pessoa jurídica com a previsão no art. 129269 de 

uma série de penas, denominadas de consequências acessórias para a pessoa 

jurídica. 

    As consequências acessórias previstas para a pessoa jurídica 

tinham nítido caráter preventivo e centravam-se na possibilidade de, o juiz da 

instrução ou o Tribunal, fecharem a empresa, provisória ou definitivamente; 

dissolverem ou suspenderem as atividades da pessoa jurídica por prazo não 

superior a cinco anos ou proibirem o exercício de determinada operação, 

atividade ou negócio que se relacionasse com o delito cometido.  

                                                           
267

 Cf. SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. Responsabilidad penal de las empresas y de sus organos 
en derecho español. In: PRADO, Luis Régis; DOTTI, René Ariel.  Responsabilidade penal da 
pessoa jurídica: em defesa do princípio da imputação penal subjetiva. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2013, p. 71. 
268

 Conforme a lição de Renato de Mello Jorge Silveira, o Código Penal espanhol de 1995 foi 
criticado por Tiedmann por não ter adotado uma moderna regulamentação da pessoa jurídica em 
seu texto. Cf. SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Compliance, direito penal e lei anticorrupção, p. 
99. 
269

As consequências acessórias atuais do Código Penal Espanhol previstas no artigo 129 são: 
1. En caso de delitos cometidos en el seno, con la colaboración, a través o por medio de 
empresas, organizaciones, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de 
personas que, por carecer de personalidad jurídica, no estén comprendidas en el artículo 31 bis, el 
juez o tribunal podrá imponer motivadamente a dichas empresas, organizaciones, grupos, 
entidades o agrupaciones una o varias consecuencias accesorias a la pena que corresponda al 
autor del delito, con el contenido previsto en las letras c) a g) del apartado 7 del artículo 33. Podrá 
también acordar la prohibición definitiva de llevar a cabo cualquier actividad, aunque sea lícita. 
2. Las consecuencias accesorias a las que se refiere en el apartado anterior sólo podrán aplicarse 
a las empresas, organizaciones, grupos o entidades o agrupaciones en él mencionados cuando 
este Código lo prevea expresamente, o cuando se trate de alguno de los delitos por los que el 
mismo permite exigir responsabilidad penal a las personas jurídicas. 
3. La clausura temporal de los locales o establecimientos, la suspensión de las actividades 
sociales y la intervención judicial podrán ser acordadas también por el Juez Instructor como 
medida cautelar durante la instrucción de la causa a los efectos establecidos en este artículo y con 
los límites señalados en el artículo 33.7.  
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   Embora tenha, na sua origem, estabelecido uma série de medidas 

acessórias para as empresas, o Código de 1995 não previu a pena de multa para 

a pessoa jurídica, o que, segundo a doutrina, foi um dos argumentos sustentados 

por aqueles que entendiam que o mesmo não afastou o dogma da societas 

delinquere non potest.  

   Contudo, a lei 15/2003 veio modificar o Código Penal para introduzir 

por meio do art.31.bis a regra de se responsabilizar, de maneira direta e solidária, 

a pessoa jurídica pelo pagamento de multa, quando esta tenha sido imposta ao 

autor do delito que atuou em nome da pessoa jurídica ou a sua conta. De fato, a 

reforma estabeleceu as condições da responsabilidade penal das pessoas 

jurídicas pelo fato punível no art. 31 bis, cujo art. 31 previa a atuação em nome de 

outro. 

   O art. 31 do Código espanhol prescreve que aquele que atua como 

administrador de fato ou de direito de uma pessoa jurídica, ou em nome ou 

representação legal ou voluntária de outrem, responderá pessoalmente, ainda 

que não presentes as condições e qualidades do delito para que fosse 

considerado sujeito ativo, se as condições, qualidades ou relações estiverem 

configuradas na pessoa jurídica em cujo nome atue ou represente. A lei 15/2003 

termina por estabelecer que nesses casos, se for imposta uma pena de multa ao 

autor do delito, a pessoa jurídica será responsável pelo pagamento de maneira 

direta e solidária.  

   É interessante obsevar que a atuação no lugar de outro já era 

prevista no anterior Código Penal espanhol de 1983.270 O texto tinha o objetivo de 

                                                           
270

 “La nueva regulación es, sin duda, preferible, pues em la anterior se incluía únicamente el 
supuesto de obrar como directivo u órgano de uma persona jurídica o em representación legal o 
voluntaria de la misma. En la nueva regulación se incluyen, además, los supuestos de obrar en 
nombre o representación de uma persona física, de obrar en nombre de una persona jurídica 
(aunque no se dá una relación de representación, em sentido estricto) y, en relación con estas 
últimas, se hace referencia no sólo a los administradores de Derecho, sino también a los de 
hecho. Con la nueva regulación la fundamentación material de esta figura ha cambiado por 
completo. Se ha discutido mucho cuál sea el fundamento material del actuar en lugar de outro, en 
qué se basa la ampliación de la autoría. Bacigalupo consideraba que el fundamento de la 
imputación de la conducta delictiva al que actúa como directivo u órgano de uma persona jurídica 
o en representación legal o voluntaria de la misma consistia precisamente en la representación. 
Gracia Martín consideraba que el requisito de la representación es un requisito formal, de carácter 
civilístico que limita excesivamente la ampliación de los tipos de los delitos especiales. (...) La 
regulación del nuevo Código ya no se basa en la idea de la representación, pues se incluyen en la 
figura no sólo los supuestos en que el sujeto actúa en representación de una persona jurídica o 
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permitir que respondesse como autor, desde que reunisse as condições 

necessárias para tanto, aquele em cujo nome ou representação de alguém, 

tivesse realizado uma conduta típica. Essa disposição tinha por destino certos 

delitos especiais, nos quais quem realizou a conduta não reunia condições 

necessárias para ser autor do delito.  

   A questão era resolver o impasse em crimes especiais próprios 

porque nesses casos não havia quem realizasse completamente o tipo, de modo 

que gerava grande impunidade. Por isso a nova disposição passou a dispor sobre 

aquele que atuasse como administrador de fato ou de direito de uma pessoa 

jurídica ou em nome ou representação voluntária de outrem. 

  Para exemplificar essa questão, quando uma pessoa jurídica tem o 

dever tributário de pagar impostos, a ausência do pagamento gera uma obrigação 

de natureza tributária para a empresa. Contudo, o dever jurídico penal recai sobre 

os administradores da empresa. São os administradores, aqueles que ostentam a 

função de gestão, que estão em condições de realizar a conduta típica prevista na 

lei penal. De fato, os administradores não são os responsáveis diretos pela 

obrigação tributária em relação aos impostos.  

    Para Nobajas, há uma pessoa jurídica não destinatária da norma 

penal, e uma pessoa física que deve responder pelo fato, que dá ensejo a uma 

atuação material própria de Direito Penal. O art. 31 teve o objetivo de permitir que 

o administrador respondesse penalmente pelos delitos especiais em que a 

pessoa jurídica era a titular de deveres jurídicos extrapenais. O administrador, 

apesar de não assumir a titularidade direta do dever extrapenal, que segue 

pertencendo à pessoa jurídica, tem o dever jurídico penal de não lesionar o bem 

jurídico tutelado. 271  

                                                                                                                                                                                
una persona física, sino también aquellos en que el sujeto actúa en nombre de otro. Ese otro 
puede ser uma persona física o una persona jurídica.” CEREZO MIR, José. Temas fundamentales 
del derecho penal, tomo II, pp. 19-20. 
271

 Cf. NOBAJAS, María Soledad Gil. El actuar en lugar de otro y la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas: significado previo y posterior a la reforma del Código Penal. Revista Penal, 31 
2013, pp. 105-106. Para a autora: “Conforme a esta comprensión, no es de extrañar que la 
inclusión de la cláusula de actuación en lugar de otro en el CP fuera interpretada inicialmente por 
la doctrina como manifestación explícita de la irresponsabilidad penal de las personas jurídicas, 
permitiendo con este instituto salvar una peligrosa laguna de punición. Sobre esta cuéstion, es 
verdad que siempre ha existido una íntima relación entre la cláusula del actuar en lugar de otro y 
la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pues con el reconocimiento expreso de su 
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   Cabe ressaltar que, à primeira vista, a previsão de multa para a 

pessoa jurídica parece por fim aos argumentos já mencionados, no entanto, se 

analisados com mais atenção, nota-se que a pena de multa é imposta ao autor do 

delito, pessoa física e não à pessoa jurídica, ficando esta apenas responsável 

pelo pagamento da multa. É a razão pela qual a vigência ou não da 

responsabilidade penal das pessoas jurídicas na Espanha, naquele momento 

incial, dependia da interpretação do dispositivo legal.  

5.4.1.1 A reforma de 2010 (LO 5/2010)  272 

   Em 2010, finalmente acabou a Espanha por adotar a 

responsabilidade penal da pessoa jurídica. Porém a reforma do Direito Penal 

espanhol promovida pela LO 5/2010 manteve a disfuncionalidade em relação à 

                                                                                                                                                                                
capacidad criminal no se plantearía, teóricamente, la laguna de punición a la que trata de dar 
respuesta esta disposición. Pero, en mi opinión, el art. 31 CP no vino a pronunciarse en origen ni 
afirmativa ni negativamente sobre este tema. Únicamente pretendia resolver un problema de 
tipicidad en ciertos ilícitos penales que requieren, en sede de autoria, determinadas características 
específicas de las que carece el sujeto que materialmente los realiza. Com ello se cumplía una 
importante función político-criminal al dar respuesta a la ausencia de consecuencias jurídico-
penales para la entidad, pero en el plano de la responsabilidad penal de la persona física.”  Idem. 
272

 Segundo o texto introduzido no direito espanhol pela LO 1/2005: Se añade el artículo 31 bis, 

que tendrá la siguiente redacción: «1. En los supuestos previstos en este Código, las personas 
jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las 
mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y administradores de hecho o de 
derecho. En los mismos supuestos, las personas jurídicas serán también penalmente 
responsables de los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en 
provecho de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas 
mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre 
ellos el debido control atendidas las concretas circunstancias del caso. 2. La responsabilidad penal 
de las personas jurídicas será exigible siempre que se constate la comisión de un delito que haya 
tenido que cometerse por quien ostente los cargos o funciones aludidas en el apartado anterior, 
aun cuando la concreta persona física responsable no haya sido individualizada o no haya sido 
posible dirigir el procedimiento contra ella. Cuando como consecuencia de los mismos hechos se 
impusiere a ambas la pena de multa, los jueces o tribunales modularán las respectivas cuantías, 
de modo que la suma resultante no sea desproporcionada en relación con la gravedad de 
aquéllos. 3. La concurrencia, en las personas que materialmente hayan realizado los hechos o en 
las que los hubiesen hecho posibles por no haber ejercido el debido control, de circunstancias que 
afecten a la culpabilidad del acusado o agraven su responsabilidad, o el hecho de que dichas 
personas hayan fallecido o se hubieren sustraído a la acción de la justicia, no excluirá ni 
modificará la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sin perjuicio de lo que se dispone en 
el apartado siguiente. 4. Sólo podrán considerarse circunstancias atenuantes de la responsabilidad 
penal de las personas jurídicas haber realizado, con posterioridad a la comisión del delito y a 
través de sus representantes legales, las siguientes actividades: a) Haber procedido, antes de 
conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella, a confesar la infracción a las 
autoridades. b) Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en cualquier 
momento del proceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las responsabilidades 
penales dimanantes de los hechos. c) Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y 
con anterioridad al juicio oral a reparar o disminuir el daño causado por el delito. d) Haber 
establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los 
delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona 
jurídica. 
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responsabilização penal da pessoa jurídica, continuando a confundi-la, em certa 

medida, com a responsabilidade por atuação em lugar de outro. 

   Nesse sentido, o fato punível imputável à pessoa jurídica tem que 

haver sido cometido por seus representantes ou por pessoas individuais 

submetidas à autoridade dos mesmos, em seus nomes, por sua conta e em 

proveito das mesmas e ter sido possibilitado pelo não cumprimento dos deveres 

de direção e supervisão correspondentes à pessoa jurídica. 273 Nota-se que o 

modelo de responsabilidade adotado toma por base a transferência de 

responsabilidade, característica do modelo vicarial. 

  A responsabilidade penal da pessoa jurídica não exclui a do 

representante, nem a deste elimina a da pessoa jurídica. A lei parece querer 

demarcar a absoluta independência entre a responsabilidade da pessoa física e a 

da pessoa jurídica. 

   Segundo a exposição de motivos da LO 1/2015, a responsabilidade 

da pessoa jurídica só pode ser declarada em casos expressamente previstos. 

Acrescenta que para a fixação da responsabilidade da pessoa jurídica optou-se 

por um critério de imputação de dupla via. Junto à imputação desses crimes 

cometidos em seu nome ou por sua conta, e em sua vantagem, por aquelas 

pessoas que têm o poder de representação. Foi acrescentada a responsabilidade 

pelas violações propiciadas pelo fato de não ter a pessoa jurídica o devido 

controle sobre seus empregados. A própria exposição de motivos, nessa última 

hipótese, destacou a importância da consideração das circunstâncias do caso 

concreto para se evitar qualquer leitura objetiva dessa regra de imputação.  

   A exposição de motivos afirma haver optado por estabelecer uma 

responsabilidade em duas vias querendo distinguir a responsabilidade da pessoa 

jurídica por não haver estabelecido o controle devido, da responsabilidade da 

pessoa jurídica diretamente atribuída pelo fato punível praticado pelos 

administradores e representantes.  

                                                           
273

 Cf. BACIGALUPO, Enrique. Compliance y derecho penal, p. 97.  
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  Bacigalupo discorda dessa ideia, para ele essa dita responsabilidade 

em dupla via não alcança seus objetivos porque não estabelece a 

responsabilidade individual dos administradores pela infração dos deveres de 

vigilância que lhe são próprios, independentemente da responsabilidade da 

pessoa jurídica. As infrações individuais dos deveres de vigilância dos 

administradores não deveriam, em princípio, dar lugar à responsabilidade penal 

da pessoa jurídica, a exemplo do que estabelece a lei italiana no decreto 

legislativo 231/01. Nesse sentido conclui Bacigalupo que o direito espanhol não 

optou por uma dupla via e sim por um sistema de dupla autoria dos fatos 

imputáveis à pessoa jurídica.274   

   No mesmo sentido, Gómez-Jara Díez275 afirma que o legislador 

espanhol adotou, em linhas gerais, um modelo misto de responsabilidade, que 

parte de um sistema de heterorresponsabilidade, aquela que se baseia em fato 

alheio, e que se dirige para um modelo de autorresponsabilidade, por fato próprio. 

Uma das causas parece ser a influência da responsabilidade por fato alheio, 

própria do direito civil, na constituição da responsabilidade penal da pessoa 

jurídica. No entanto, a maior parte da doutrina propugnava pela adoção de um 

modelo de autorresponsabilidade, que levasse em consideração a organização da 

pessoa jurídica em primeiro lugar. 

   Contudo deu-se demasiado destaque para a conduta da pessoa 

física, principalmente porque entre outros fatores, é a conduta da pessoa física 

que vai desencadear a responsabilidade da pessoa jurídica. O legislador espanhol 

                                                           
274

 Idem. 
275

 Cf.GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos. Fundamentos modernos de la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas, p. 483; NOBAJAS, María Soledad Gil. El actuar en lugar de otro y la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas. “Esto de nuevo se debe a que el legislador 
español ha optado por un modelo de responsabilidad penal de la persona jurídica de clara 
orientación individual, es decir, vinculado al hecho de conexión que lleva a cabo la persona física. 
Y, em mi opinión, esta afirmación no se ve modificada tanto si se interpreta que la pena a la 
entidad deriva por aplicación del art. 31 bis por la mera transmisión del delito de la persona física 
cometido por cuenta y provecho de aquella como si se busca un criterio de imputación autônomo a 
la persona jurídica bajo la Idea del defecto de organización (una culpabilidad por defecto de 
organización o, em su caso, interpretado como un elemento objetivo ajeno a una connotación 
culpabilística).” p. 110. 
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adotou o modelo anglo-saxão do alter ego doctrine, inspirado por um grande 

número de decisões da União Europeia em matéria penal.276 

   Considera-se que determinada pessoa física é um alter ego da 

pessoa jurídica, de maneira que seu comportamento será também atribuído a 

pessoa jurídica. Essa pessoa física, com base em um critério civilístico, 

representa a pessoa jurídica de fato ou de direito. Contudo, mantém fora do 

âmbito de responsabilidade penal a atuação de um empregado sem vinculação 

com quem detenha o poder na empresa, cuja atuação não gera responsabilidade 

para a pessoa jurídica.  

   De maneira geral, responderá aquele que dirige a organização e que 

tenha cometido o crime no âmbito de sua competência, em seu nome ou por sua 

conta, e com a intenção de beneficiá-la. Esse primeiro critério de imputação tem 

por função restringir a possibilidade de uma responsabilidade objetiva. O segundo 

requisito é que a pessoa física tenha atuado em proveito da pessoa jurídica. Ao 

contrário do que se poderia supor, nota-se que o empregado desleal, que se 

aproveitou de seu cargo ou função na empresa para prejudicar terceiro, não gera 

responsabilidade penal para a pessoa jurídica.   

   As condutas dos demais empregados, para poder desencadear 

responsabilidade penal para as pessoas jurídicas, deveriam vir relacionadas a 

uma falha de supervisão por parte dos representantes legais. Cabe consignar que 

essa disposição encartada no art. 31 do Código Penal espanhol, pela lei 

modificativa de 2010, configura o primeiro momento, segundo a abalizada lição de 

Gómez-Jara Díez (com apoio na doutrina de Feijoo Sánchez), que se estabelece 

no direito penal daquele país, um dever de supervisão dos superiores em relação 

aos empregados. Com precisão conclui que essa alteração terá como 

consequência importantes problemas que deverão ser debatidos no campo da 

omissão e da imprudência.277 

   Sobre as questões em torno da culpabilidade da pessoa jurídica, a 

lei espanhola de 2010 poderia ter aproveitado melhor os estudos doutrinários que, 

                                                           
276

 Cf. GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos. Fundamentos modernos de la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas, p. 484. 
277

 Idem, pp. 487-491. 
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marcadamente, destacam-se nesse contexto. Contudo, palidamente, previu 

apenas um regime específico de atenuantes genéricas com apoio em medidas de 

prevenção empresarial, conforme se extrai do texto legal. 

   Tal ordem de fatores, aliado a uma redação confusa da nova lei, 

considerada por amplo setor da doutrina incompleta e deficiente, levou a nova 

modificação do regime de responsabilidade penal da pessoa jurídica espanhol em 

2015. 

5.4.1.2 A reforma de 2015 (LO 1 / 2015) 278 

                                                           
278

 Segundo a lei de alteração LO 1/2015, a nova redação do art. 31 bis passa a ser: 
1. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente 
responsables: 
a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o 
indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como 
integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en 
nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma. 
b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio 
directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas 
físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido 
gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas 
las concretas circunstancias del caso. 
2. Si el delito fuere cometido por las personas indicadas en la letra a) del apartado anterior, la 
persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si se cumplen las siguientes condiciones: 
1.ª el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del 
delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas 
para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su 
comisión; 
2.ª la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado ha 
sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control 
o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos 
de la persona jurídica; 
3.ª los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de 
organización y de prevención y 
4.ª no se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, 
vigilancia y control por parte del órgano al que se refiere la condición 2.ª 
En los casos en los que las anteriores circunstancias solamente puedan ser objeto de acreditación 
parcial, esta circunstancia será valorada a los efectos de atenuación de la pena. 
3. En las personas jurídicas de pequeñas dimensiones, las funciones de supervisión a que se 
refiere la condición 2.ª del apartado 2 podrán ser asumidas directamente por el órgano de 
administración. A estos efectos, son personas jurídicas de pequeñas dimensiones aquéllas que, 
según la legislación aplicable, estén autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias 
abreviada. 
4. Si el delito fuera cometido por las personas indicadas en la letra b) del apartado 1, la persona 
jurídica quedará exenta de responsabilidad si, antes de la comisión del delito, ha adoptado y 
ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión que resulte adecuado para prevenir 
delitos de la naturaleza del que fue cometido o para reducir de forma significativa el riesgo de su 
comisión. 
En este caso resultará igualmente aplicable la atenuación prevista en el párrafo segundo del 
apartado 2 de este artículo. 
5. Los modelos de organización y gestión a que se refieren la condición 1.ª del apartado 2 y el 
apartado anterior deberán cumplir los siguientes requisitos: 
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   A recente alteração promovida pela Lei Orgânica 1 de 2015 em 

Espanha modifica, de maneira substancial, o sistema de responsabilidade penal 

da pessoa jurídica estabelecido em 2010. Umas das principais modificações têm 

por escopo aprimorar a responsabilidade autônoma da pessoa jurídica, ou seja, 

instituir uma responsabilidade da pessoa jurídica independente de vinculação com 

a responsabilidade individual da pessoa física. 

   Sobre a responsabilidade própria da pessoa jurídica, destaca-se 

nesse contexto a ideia, bem pontuada por Feijoo Sánchez, de que há todo um 

arcabouço político-criminal responsável por relacionar a pessoa jurídica ao dever 

de garantia do interesse público, dessa forma as empresas passam a exercer um 

papel institucional de destaque no cumprimento da lei e na existência de uma 

realidade social conforme ao direito. A responsabilidade penal da pessoa jurídica 

é relacionada ao descumprimento desse dever, ou seja, ao fracasso no 

desempenho do papel de garante da legalidade.279 

   Conforme Gómez-Jara Díez, as teorias mais modernas em torno da 

culpabilidade da pessoa jurídica são aquelas que a relacionam com uma cultura 

empresarial de incumprimento da legalidade. Nesse contexto, os programas de 

compliance têm destacada atuação por serem o veículo adequado para que as 

empresas possam demonstrar de forma clara e pontual as medidas de 

conformidade com a lei por ela adotados.280 

                                                                                                                                                                                
1.º Identificarán las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser 
prevenidos. 
2.º Establecerán los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la 
voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con 
relación a aquéllos. 
3.º Dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la 
comisión de los delitos que deben ser prevenidos. 
4.º Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo 
encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención. 
5.º Establecerán un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las 
medidas que establezca el modelo. 
6.º Realizarán una verificación periódica del modelo y de su eventual modificación cuando se 
pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan 
cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los 
hagan necesarios. 
279

 Cf. FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo. El delito corporativo en el código penal español: 
cumplimiento normativo y fundamento de la responsabilidad de las empresas. Pamplona: Civitas, 
2016, p. 20. 
280

 Cf. GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos, op. cit., p. 492.  
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   O tema desperta calorosos debates porque parte da doutrina 

espanhola mantém-se refratária quanto à adoção de um sistema de 

autorresponsabilidade da pessoa jurídica. A interpretação dada pela Fiscalía 

General del Estado, no sentido de delimitar o alcance da reforma, vai ao encontro 

desse entendimento na medida em que sustenta que a alteração do art. 31 bis 

não autoriza a interpretação de que o crime fora cometido pela pessoa jurídica, 

porque o preceito continua tendo por base o fato de que as pessoas jurídicas 

serão criminalmente responsáveis por crimes cometidos por indivíduos.  

   Contudo, é importante consignar que o Tribunal Supremo daquele 

país, por sentença de seu Pleno de nº 154/16, de 29 de fevereiro de 2016, tece 

relevantes considerações acerca da introdução, em sede doutrinária, de um 

modelo próprio de responsabilidade penal da pessoa jurídica.281 

   O Tribunal parte do entendimento de que a reforma da lei penal foi 

responsável pela introdução, no sistema jurídico espanhol, do conceito de crime 

corporativo. Explica, assim, que o sistema do direito espanhol, foi inicialmente 

construído tomando por base um delito prévio praticado por uma pessoa física. 

Contudo as alterações introduziram um requisito a mais, a proclamação de um 

fato próprio que se apoie em critérios de imputação diferenciados e adaptados às 

especificidades das pessoas jurídicas. A correta imputação do delito fica na 

                                                           
281

 “La sentencia de 16 de marzo de 2016 [Ponente: Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gómez] 
reafirma el contenido material anteriormente establecido en el Pleno del Tribunal Supremo de 29 
de febrero de 2016 y profundiza en la línea emprendida acuñando un concepto decisivo para la 
discusión futura— el concepto de delito corporativo —y dotándolo de contenido material y 
repercusión procesal. En resumen, las conclusiones a extraer de la sentencia objeto de 
comentario son las siguientes: 
Primera.- La RPPJ es una verdadera responsabilidad penal, en la que se imponen penas —no 
medidas de seguridad— a las personas jurídicas. 
Segunda.- Las personas jurídicas gozan del derecho a la presunción de inocencia en los mismos 
términos que las personas físicas. 
Tercera.- La imposición de una pena a una persona jurídica sólo podrá efectuarse si se constata la 
comisión de un delito corporativo por parte de ésta. 
Cuarta.- El delito corporativo se fundamenta en el defecto estructural en los modelos de gestión, 
vigilancia y supervisión de la persona jurídica. 
Quinta.- La toma de declaración en calidad de investigada a una persona jurídica deberá llevarse a 
cabo con su representante especialmente designado, sin que sea suficiente la declaración de su 
representante legal. 
Sexta.- La imputación formal a la persona jurídica y consiguiente averiguación propia de la fase de 
instrucción debe centrarse en los elementos organizativo-estructurales que han posibilitado um 
déficit de los mecanismos de control y gestión, con influencia decisiva en la relajación de los 

sistemas preventivos llamados a evitar la criminalidad en la empresa.” GÓMEZ-JARA DÍEZ, 

Carlos. Delito corporativo y responsabilidad penal de las personas jurídicas: un desarrollo 
coherente de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. In: Diario La Ley, nº 8830, de 23 de 
septiembre de 2016, p.13. 
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dependência de um defeito estrutural nos mecanismos de prevenção exigíveis 

para toda a pessoa jurídica.   

   Gómez-Jara Díez sem querer aprofundar suas considerações sobre 

o injusto e a culpabilidade da pessoa jurídica, explica que o injusto típico do crime 

corporativo reside nas medidas de controle da pessoa jurídica. Relaciona a culpa 

corporativa com a falta de cultura de compliance, com a falta de uma adequada 

estrutura de conformidade com a lei. Expressa em termos simples que o injusto 

de um crime corporativo tem por base uma organização defeituosa e que a 

culpabilidade do crime corporativo é composta por uma cultura de cumprimento 

defeituosa.282 

 

5.4.2 Itália 

 

   Na Itália, o peso da tradição do societas delinquere non potest 

ganha contornos quase insuperáveis quando se alia à previsão, no art. 27 da 

Constituição italiana, do princípio da personalidade da responsabilidade penal. 

Segundo a lição trazida por Cristina de Maglie, o Direito Penal é feito para o 

homem. Desse modo, seu destinatário pressupõe uma faculdade de 

autodeterminação, uma capacidade de escolher entre o certo e o errado, o bem e 

o mal. Sendo esta uma das justificações da política criminal para afastar a 

responsabilidade penal da pessoa jurídica. 

    A norma constitucional também é considerada um obstáculo para a 

legitimação da responsabilidade penal da pessoa jurídica porque o Direito Penal 

sempre foi relacionado a um conteúdo ético de tal forma que o conceito de 

personalidade da responsabilidade penal pressupõe uma somatória de fatores 

fisio-psicológicos identificáveis com a pessoa humana. 283 

                                                           
282

 Cf. GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos. Delito corporativo y responsabilidad penal de las personas 

jurídicas: un desarrollo coherente de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. In: Diario La Ley, nº 
8830, de 23 de septiembre de 2016, p. 7. 
283

 Cf. MAGLIE, Cristina de. L’Etica e Il mercato, p. 307. “In altre parole: l’imputazione penale 
presuppone necessariamente “uma persona” con una “storia” individuale che si rifletta nella 
realizzazione del reato. Se si accogliesse Il principio della responsabilità penale delle imprese “ne 
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   A imputação penal depende de um substrato psicológico, de uma 

vontade culpável e personalizada, ou seja, que derive de um componente 

subjetivo. 

   Não obstante os fortes e conhecidos argumentos, desde a década 

de 1970 há autores que defendem a possibilidade de convívio da 

responsabilidade penal da pessoa jurídica, ainda que assentada em bases 

administrativas. Segundo afirma Maglie, deve-se a Paliero a construção de um 

paradigma sancionatório da atividade da empresa que elege o Direito Penal 

administrativo como interlocutor privilegiado.284  

   O modelo proposto tem amparo na experiência francesa com a 

previsão de uma autoridade administrativa independente. O critério de imputação 

adotado é o critério do risco, nesse caso, risco da empresa. Nessa construção, a 

pessoa jurídica torna-se o centro da imputação do risco e também do ilícito e a 

responsabilidade pode se manifestar em três diferentes níveis: a) 

responsabilidade direta, exclusiva da pessoa jurídica para a hipótese de ilícito 

construído objetivamente, baseado no risco da empresa, quando não houver nexo 

com a conduta praticada pelo autor material ou quando não se puder provar a 

responsabilidade individual; b) responsabilidade concorrente entre pessoa física e 

jurídica, quando o autor pessoa física faça parte do vértice decisional da empresa; 

c) responsabilidade por culpa in vigilando da pessoa jurídica quando houver um 

comportamento doloso de pessoa física que atue na empresa e que haja 

extrapolado os limites do mandato. Nesse caso, a pessoa física responde quando 

não adotou um detalhado programa de colaboração dirigido a evitar o ilícito ou ao 

menos a evitar suas consequências.285 

   Bricola, por sua vez, assenta sua proposta no fortalecimento do 

confisco, supondo a possibilidade de adequação dessa medida de segurança com 

o art. 27 da Constituição Italiana, por sua vinculação com a periculosidade.  

                                                                                                                                                                                
uscirebbe irrimediabilmente vulnerato il volto personalistico dell”illecito penale (...)” che emerge dal 
1 e dal 3 comma dell’art. 27. Senza contare che la persona giuridica, per sua natura, è “incapace di 
patire le consequenze dell’illecito penale”. La mancanza di “una personalità strutturata – che 
consenta di operare valutazioni sul passato e prognosi sul suo futuro” vanificherebbe inoltre ogni 
aspirazione rieducativa.”  
284

 Idem, p. 314. 
285

 Ibidem, pp. 315-316. 
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   Ainda nos anos de 1970 Marinucci já afirmava que o dogma do 

societas delinquere non potest era defendido por uma questão de política criminal. 

Segundo ele, a tomada da norma abstrata como verdade intangível era 

responsável pela repugnância à ideia da responsabilidade penal da pessoa 

jurídica.286 

   Outro fator debatido era o custo, em termos de eficiência punitiva e 

de uma adequada tutela dos bens jurídicos, de se manter o dogma de que a 

pessoa jurídica não pode cometer crime e ser punida criminalmente. 287  

  A demanda por parte da União Europeia e da comunidade 

internacional para que os Estados uniformizassem a atuação, no tocante aos 

crimes econômicos, fez com que fosse promulgada a lei 300, no ano 2000 com a 

clara intenção de se alinhar com a ordem jurídica internacional. Passo seguinte se 

dá com a promulgação do decreto-lei 231 de 2001, que institui novas regras na 

ordem normativa italiana.  

                                                           
286

 “La proposta di Marinucci e Romano – accolta da Flick – punta pertanto a razionalizzare i 
congegni sanzionatori utilizzabili su questo versante. Innanzitutto la sanzione pecuniária non deve 
rappresentare l’única arma da utilizzare contro la criminalità dell’impresa: ristrutturata in modo tale 
che sai adeguata al patrimônio dell’ente e che non venga annoverata tra i “rischi patrimoniali” di 
gestione della società; superate Le preoccupazioni che inducono a trepidare per il destino dei terzi 
innocenti, è bene che essa sai affiancata da “altri tipi di sanzioni capaci veramente di scoraggiare 
l’intrapresa di operazioni, da parte delle società di capitali, diretta ad estenderne illecitamente la 
sfera di influenza economica”. Misure che possono andare dalla pubblicazione della sentenza di 
condanna fino allo scioglimento della società.  Più recentemente l’Autore, in un’indagine sui 
rapporti tra scienza penale e legislazione, si occupa del problema di una riforma della corporate 
governance. Su questo terreno da tempo si lamenta l’eccessiva “invadenza” del giudice penale. Ma 
questa invadenza – afferma Marinucci – non è che il risultato dell’inesistenza, all’interno 
dell’impresa, di efficienti di meccanismi di controllo, tesi ad impedire la commissione dei reati.” Cf. 
MAGLIE, Cristina de. L’Etica e Il mercato, p. 319. 
287

 “Il tema della responsabilità degli <<enti>> non era però ignorato dalla dottrina penalistíca, che 
aveva più volte e con vigore sollecitato – in tempi abbastanza recenti – a intraprendere il cammino 
verso nuovi modelli sanzionatori, anche a costo di rompere con un’antica tradizione, che rischiava 
di essere conservata ormai solo dall’ordinamento italiano. A trascurare le sollecitazioni più datate – 
queujlle degli anni’20, da inquadrare nell’aspirazione a fornire nuovi strumenti repressivi verso le 
associazioni (sindacali e politiche) sgradite al nascente regime – e a smuovere le acque stagnanti 
è stato Il fondamentale saggio di Bricola segnalando con straordinaria acutezza il costo, in termini 
di efficienza punitiva e di reale tutela dei beni giuridici, che comportava Il mantenimento del 
<<dogma>>, secondo il quale le società non potevano commettere reati ed essere punite. Un 
dogma del quale ancor prima Marinucci aveva svelato l’intrinseca inconsistenza: non certo pretese 
ragioni <<ontologiche>> (ammesso che se ne possa parlare, in genere, nelle questioni 
penalistiche), ma solo scelte di politica criminale portano l’ordinamento alla punizione o meno delle 
societates.”  ALESSANDRI, Alberto. Note penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone 
giuridiche. In: Rivista trimestrale di diritto penale e dell’economia (anno XV- 1-2 gennaio-giugno). 
Milano: Cedam, 2002, p. 34. 
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   Acerca do decreto legislativo 231/2001 que estabeleceu a 

responsabilidade administrativa da pessoa jurídica, afirma Maglie que a própria 

exposição de motivo do decreto faz referência a um terceiro gênero, que figura 

entre a responsabilidade administrativa e a responsabilidade penal, que procura 

compatibilizar a eficácia preventiva com a preservação de garantia. 

Esta rotulagem – devido a uma "lógica fuzzy" – tem incomodado 
profundamente os aplicadores da pureza dogmática tradicional que 
se aventuram em longas discussões sobre a "verdadeira natureza 
jurídica" – penal ou administrativa? – da responsabilidade das 
pessoas jurídicas: uma disputa que em última análise acaba sendo 
confundida, como adverte Pulitanò, com questões dogmáticas, 
questões de mera construção da linguagem da ciência jurídica.288 

   Causa intensos debates na doutrina italiana fixar a natureza da 

responsabilidade adotada em relação às pessoas jurídicas, tal se dá porque, 

embora o decreto seja expresso ao mencionar a responsabilidade administrativa, 

há aqueles que sustentam tratar-se de responsabilidade penal, em virtude da 

competência para proferir a decisão de mérito ser do juiz penal.289 

   De fato, não apenas pela atuação do juiz penal, discute-se a 

natureza jurídica da responsabilidade da pessoa jurídica na Itália. As propostas 

apresentadas desde a década de 1970 demonstram forte influência dos sistemas 

de responsabilidade corporativa da common law. Estava já presente na doutrina a 

necessidade de estabelecer mecanismos internos preventivos para a pessoa 

jurídica. Mecanismos internos de controle voltados a prevenir a realização de 

crimes, como dizia Marinucci. O forte apego do direito italiano com o Direito Penal 

tradicional não impediu que parte da doutrina desenvolvesse propostas de 

vanguarda para a tormentosa questão da criminalidade de impresa.  

   O decreto 231/2001, apesar de figurar em um meio termo entre o 

Direito Penal e o Administrativo, conta com um sistema mais estruturado do que 

aquele previsto entre nós com a lei anticorrupção.  

                                                           
288

 Tradução livre da autora. “Questa etichettatura – riconducibile ad una “lógica fuzzy” – há 
profondamente irritato i tutori della purezza della dommatica tradizionale che si sono avventurati in 
lungue discussioni sulla “reale natura giuridica” – penale o amministrativa? – della responsabilità 
degli enti: una disputa fine a sé stessa, che, come ben dice Pulitanò, “rischia di scambiare per 
problemi dogmatici, di sostanza, problemi di mera costruzione del linguaggio della scienza 
giuridica” MAGLIE, Cristina de, op.cit., p. 328. 
289

 Cf. SALES, Sheila Jorge Selim de. Anotações sobre o princípio Societas delinquere non potest 
no direito penal moderno: um retrocesso praticado em nome da política criminal? p. 225. 
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  Para Politanò, o debate em torno do enquadramento do instituto da 

responsabilidade da pessoa jurídica no direito italiano: se administrativa, como 

aduz o texto da lei, ou se penal, em virtude da natureza substancial, deve ser 

considerado pela ótica essencialmente penal. A responsabilização administrativa 

não passa de uma etiqueta, com forte significado simbólico, mas neutra a respeito 

do conteúdo da lei. Os problemas concretos que aparecem em torno do instituto 

surgem dentro de um campo essencialmente penalístico. Os instrumentos 

sancionatórios são severos, tendo levado o legislador italiano a aumentar o nível 

de garantia, o que é um mecanismo próprio do direito e do processo penal. Outra 

crítica feita pelo autor refere-se ao fato de o legislador, ao optar pela tutela 

administrativa da pessoa jurídica, acarretar um déficit comunicativo. O rótulo de 

responsabilidade administrativa tem o condão de transmitir uma mensagem social 

de menor gravidade, de menor reprovação, em comparação com a 

responsabilidade penal.290 

    O decreto 231/01291 trata da responsabilidade administrativa da 

pessoa jurídica por ilícitos praticados por seus administradores, principalmente 

pelos crimes contra a administração pública, crimes societários, etc.  

                                                           
290

 Cf. POLITANÒ, Domenico. Diritto penale, 6ª ed. Torino: Giappichelli, 2015, pp. 621-622. 
291

 Antes da previsão do dec. Lei 231/01, não se falava em responsabilidade autônoma da pessoa 
jurídica na Itália, ainda que se tratasse de responsabilidade administrativa. Segundo a lição de 
Shecaira: “Na Itália o princípio da responsabilidade individual assume foros de princípio 
constitucional. A Carta Italiana diz, no seu art. 27, I: “a responsabilidade criminal é individual”. O 
Código Penal, no seu art. 197, estabelece a solidariedade da empresa no pagamento de multa no 
caso em que a pessoa civil, seu empregado, esteja insolvente. Deve haver um liame vinculatório 
entre o condenado insolvente e a empresa, beneficiária do delito cometido.” SHECAIRA, Sérgio 
Salomão. Responsabilidade penal da pessoa jurídica, p. 63. 
Art. 5.Responsabilita' dell'ente  
1. L'ente e' responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone 
che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua 
unita' organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonche' da persone che 
esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla 
direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). 2. L'ente non risponde se le 
persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.  
Art. 6.Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente  
1. Se il reato e' stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente 
non risponde se prova che: a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della 
commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie 
di quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare 
il loro aggiornamento e' stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di 
iniziativa e di controllo; c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i 
modelli di organizzazione e di gestione; d) non vi e' stata omessa o insufficiente vigilanza da parte 
dell'organismo di cui alla lettera b). 2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di 
commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti 
esigenze: a) individuare le attivita' nel cui ambito possono essere commessi reati; b) prevedere 
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   As penalidades para as infrações administrativas são muito 

rigorosas. Dentre as sanções impostas, a sanção pecuniária e o confisco são 

obrigatórios, a sanção de interdição pode constituir-se em interdição ao exercício 

da atividade, suspensão ou revogação da autorização, licença ou concessão, 

proibição de contratar com a administração pública entre outras. As sanções 

interditivas e a publicidade da decisão, são ordenadas pelo tribunal nos casos 

previstos pelo decreto.  As sanções interditivas também podem ser impostas 

contra as empresas na fase de investigação, como medida cautelar.    

                                                                                                                                                                                
specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in 
relazione ai reati da prevenire; c) individuare modalita' di gestione delle risorse finanziarie idonee 
ad impedire la commissione dei reati; d) prevedere obblighi di informazione nei confronti 
dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; e) introdurre un 
sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 3. I 
modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al 
comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli 
enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, puo' 
formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneita' dei modelli a prevenire i reati. 4. Negli 
enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti 
direttamente dall'organo dirigente. 5. E' comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha 
tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.  
Art. 7. Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente  
1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente e' responsabile se la commissione 
del reato e' stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. 2. In ogni 
caso, e' esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della 
commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, 
gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. 3. Il modello 
prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonche' al tipo di attivita' 
svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attivita' nel rispetto della legge e a scoprire ed 
eliminare tempestivamente situazioni di rischio. 4. L'efficace attuazione del modello richiede: a) 
una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative 
violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o 
nell'attivita'; b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate 
nel modello.  
Art. 8. Autonomia delle responsabilita' dell'ente  
1. La responsabilita' dell'ente sussiste anche quando: a) l'autore del reato non e' stato identificato o 
non e' imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia. 2. Salvo che la legge 
disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando e' concessa amnistia per un 
reato in relazione al quale e' prevista la sua responsabilita' e l'imputato ha rinunciato alla sua 
applicazione. 3. L'ente puo' rinunciare all'amnistia.  
SEZIONE II  Sanzioni in generale  
Art. 9. Sanzioni amministrative  
1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono: a) la sanzione pecuniaria; b) le 
sanzioni interdittive; c) la confisca; d) la pubblicazione della sentenza. 
2. Le sanzioni interdittive sono:a) l'interdizione dall'esercizio dell'attivita'; b) la sospensione o la 
revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il 
divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un 
pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale 
revoca di quelli gia' concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.  
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   O legislador italiano optou por responsabilizar administrativamente 

as pessoas jurídicas pelas infrações penais cometidas.292 Dessa forma, o 

legislador rejeitou a ideia de uma responsabilidade genuinamente penal embora 

tenha atribuído a competência para o juiz penal e tenha assegurado garantias 

similares tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. 293   

   A responsabilidade é prevista no art. 1° e se destina aos entes com 

personalidade jurídica, bem como às sociedades e associações que não tenham 

personalidade jurídica. Exclui-se da responsabilização o Estado, os entes públicos 

territoriais, os entes públicos não econômicos ou que não tenham função de 

relevo constitucional. 294 

   A doutrina se divide quanto a real natureza da responsabilidade 

atribuída à pessoa jurídica. No entanto, o fator que prepondera na lei italiana é a 

construção extremamente articulada de critérios de imputação da infração penal. 

Em regra, para que se atribua a infração ao ente coletivo é necessário que um 

indivíduo dotado de poder de representação, administração ou direção tenha 

cometido uma determinada infração arrolada na lei.    

   A responsabilidade é atribuída ainda que esse indivíduo não ocupe a 

posição apical e esteja submetido ao poder de representação, administração ou 

                                                           
292

 “The importance of this general theoretical position is particularly observed when referred to the 
theme of criminal responsibility (in the strict sense) of judicial persons (corporations). Not only is 
such a negation exceed ingly common among Italian criminal scholars but it stands out in 
legislation where the traditional anchorage of Italian law to the principle of societas delinquere non 
potest has still not been impaired. When a direct responsibility of corporations was envisaged, it 
was not criminal (in the strict sense) but administrative-criminal, even in the growing sector of 
recent economic legislation. 
It is sufficient to mention here the example of the anti-trust system, which was introduced in Italy by 
Law No. 287/1990 and which follows the European model (art. 85-86 of the E.E.C. Treaty). A 
special administrative controlling authority has the power to impose fines, the amount of which 
cannot exceed a predetermined limit of the annual turnover of the offending company. Moreover, 
we cannot escape the structural analogy between these fines and those which are envisaged for 
corporations in the penal systems of common law. On the one hand, this indicates that types of 
direct responsibility for collective bodies exist also in countries which are still tied to a traditional 
negation of the criminal capacity of corporations. On the other hand, this analogy expresses the 
uncertainty of labelling the nature of sanctions, thereby confirming the necessity of reconsidering 
the bases of criminal responsibility for collective subjects.” MILITELLO, Vicenzo. The Basis for 
Criminal Responsibility of Collective Entities in Italy. In: Criminal responsibility of legal and 
collective entities: International colloquium, Berlin, may 4-6, 1998, ed. By Albin ESER, Freiburg im 
Breisgau:ed. Iuscrim, Max-Planck-Inst. Für ausländisches und internat. Strafrecht, 1999, p. 183. 
293

 Cf MANACORDA, Stefanno. La responsabilité des personnes morales et l`harmonisation 
pénale européenne: modeles normatifs et obstacles théoriques. In: GIUDICELLI-DELAGE, 
Geneviève; MANACORDA, Stefano (coords.). La reponsabilité pénale des personnes morales: 
perspectives européennes et internationales, Paris: Société de législation comparée, 2013, p. 30. 
294

 Cf. POLITANÒ, Domenico, Diritto penale, p. 621. 
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direção de terceiro. Tanto um quanto outro devem ter cometido a infração no 

interesse ou em benefício da pessoa jurídica, independente da posição ocupada 

pela pessoa física que praticou o ato.295 A distinção interna entre sujeito apical e 

subalterno adquire importância para a determinação da condição na presença da 

qual seja excluída a responsabilidade.  

   Veja-se que, a nível apical, ao lado de pessoas que desempenham a 

administração ou a gestão da empresa, o decreto também colocou os sujeitos das 

estruturas descentralizadas autônomas equipados com poderes autônomos de 

gestão. Esta classificação tem explicação tanto pelos dados empíricos quanto 

pela consistência com os modelos normativos já adotados que se relacionam com 

a responsabilidade corporativa. 

   O princípio da legalidade e da irretroatividade é reafirmado pelo 

decreto 231/01, assim como o critério da aplicação da lei mais favorável.  A 

responsabilidade da pessoa jurídica é complementar à responsabilidade penal da 

pessoa física. Talvez em função dessa colocação em âmbito penal, por coerência, 

o sistema reservou a competência do juiz penal para o procedimento, tendo ainda 

assegurado garantias defensivas correspondentes àquelas que são previstas para 

o imputado, pessoa física. A responsabilidade da pessoa jurídica subsiste ainda 

que não tenha sido identificado o autor do crime. A autonomia da 

responsabilidade da pessoa jurídica ocorre em relação à responsabilidade penal 

da pessoa física. 296 

   É de se destacar o fato de o decreto italiano abranger um catálogo 

grande de figuras típicas que levam à responsabilidade administrativa da 

empresa, distinguindo de um lado infrações relacionadas com crimes que 

objetivam lucros ilícitos, a exemplo das disposições que se referem à tutela da 

concorrência, e de outro, infrações que se relacionam com os riscos propriamente 

empresariais. Segundo a crítica de Piergallini, o governo italiano privilegiou a 

tutela em relação aos lucros ilícitos, deixando em descoberto uma sorte de figuras 

típicas próprias das corporações. Essa situação acabou corrigida por várias 

alterações sofridas pelo decreto legislativo 231/01 de tal modo que atualmente, 
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 MANACORDA, Stefanno. La responsabilité des personnes morales, p. 30.  
296

 Cf. POLITANÒ, Domenico, Diritto penale, p. 621. 
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uma gama de crimes são imputados à pessoa jurídica no direito italiano, a 

exemplo não só dos crimes societários, como crime de abuso de informação 

privilegiada e de manipulação do mercado, de alguns crimes transnacionais, de 

homicídio culposo e lesão culposa grave e gravíssima cometidos com violação de 

normas anti-infortunistica, roubo, reciclagem e emprego de dinheiro, bem ou 

utilidade proveniente de origem ilícita, crimes de informática, crime organizado, 

falsificação, alteração ou uso de signo distintivo, obra de engenho ou roduto 

industrial. 297 

 

5.4.3 França 

 

  Um pouco desalinhada com a tendência adotada pelos países 

europeus, ainda que se identifiquem divergências conceituais entre os mesmos, a 

França adota uma linha própria, pautando a adoção da responsabilidade penal da 

pessoa jurídica, introduzida na reforma do Código Penal de 1992, por critérios 

mais pragmáticos do que necessariamente dogmáticos, o que acarretou falhas na 

forma com que fora introduzida na legislação. 298 

   A motivação do legislador de 1992 é a mesma que se verifica no 

cenário mundial: a necessidade de dar uma resposta às formas de criminalidade 

empresarial. Nesse contexto destacam-se não somente as que se relacionam 

com a tutela do risco, a exemplo de alimentos, medicamentos e meio ambiente, 

como também aqueles que se relacionam com a corrupção e suas 

consequências. 
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 Cf. PIERGALINNI, Carlo. I reati presupposto della responsabilità dell’ente e l’apparato 
sanzionatorio. In Reati e responsabilità degli enti: guida al d. lgs. 8 giugno 2001, nº 231. 
LATTANZI, Giorgio (org.) Milano: Giuffrè editore, 2010, pp. 215-216. 
298

 Segundo a Lei 204, de 9 de março de 2004, em vigor desde 31/12/2005, dispõe o art. 121-2 do 
Código Penal francês que:  
Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les 
distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs 
organes ou représentants.  
Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que 
des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de 
délégation de service public.  
La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques 
auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de 
l'article 121-3. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417209&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417206&dateTexte=&categorieLien=cid
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   Para Manacorda, diante da ineficácia da responsabilidade individual 

em relação aos fatos que giram em torno do direito penal econômico, 

principalmente pela fungibilidade das pessoas físicas envolvidas na tomada de 

decisão, o legislador francês optou por introduzir a responsabilidade penal da 

pessoa jurídica de forma pragmática e distante das elaborações teóricas do direito 

alemão.299 De tal forma, baseou-se em um sistema formalmente penal, cujo 

critério adotado foi o orgânico ou denominado da “responsabilidade por ricochete”, 

segundo o qual a pessoa jurídica responde em razão e pelo simples fato de que 

um indivíduo tenha cometido uma infração em nome da pessoa jurídica. 

   Quando do advento do Código Penal de 1992, o art. 121-2 previa 

que as pessoas jurídicas,  exceto o Estado, eram penalmente responsáveis nos 

casos previstos em lei ou regulamento. A responsabilidade penal da pessoa 

jurídica era especial, para casos pré-fixados. Em 2004, o art. 121-2 foi alterado 

pela lei 204/04 e, a partir de 31/12/05, afastou-se a especialidade, de modo que a 

responsabilidade penal da pessoa jurídica passa a existir indistintamente para 

todos os crimes no direito francês. 

   Essa rápida transformação da responsabilidade penal da pessoa 

jurídica não veio acompanhada de uma reforma ampla e geral do direito penal 

francês, de modo que passou a conviver com uma estrutura, tanto de direito 

material quanto processual, construída para a responsabilidade penal da pessoa 

física. 

    Quanto à correta definição do sujeito ativo, criticou-se a imprecisão 

das condições impostas para a imputação: infração cometida por seus orgãos ou 

representantes, ou a sua conta. Segundo Tricot os questionamentos giraram em 

torno de uma possível inconstitucionalidade por se atribuir ao julgador, e, assim, 

fazer depender da discricionariedade judicial, a determinação dos órgãos ou 

representantes para os quais fosse possível atribuir a  imputação. Esses 

argumentos foram afastados pela Corte de Cassação francesa, no julgamento de 

uma questão prioritária de constitucionalidade.300 

                                                           
299

 Cf. MANACORDA, Stefano. La responsabilité des personnes morales et l`harmonisation pénale 
européenne: modeles normatifs et obstacles théoriques, p. 27. 
300

 Cf. TRICOT, J. Corporate criminal liability in France. In FIORELLA, Antonio e STILE, Alfonso 
Maria (coords.). Corporate Criminal Liability and compliance programs: first colloquium. Napoli: 
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   A grande maioria da doutrina francesa, segundo Manacorda, não 

questionou a compatibilidade desta forma de responsabilização com os princípios 

e com a estrutura do direito penal. Consequentemente, a jurisprudência foi, pouco 

a pouco, superando deficiências estruturais. Diante de tais fatores, destaca-se a 

reforma do art. 121-3 pela Lei 647 de 12 de julho de 2000, que, em relação aos 

fatos culposos, atenuou o liame então existente entre a responsabilidade penal 

das pessoas físicas e das pessoas jurídicas. Quando as pessoas físicas agirem 

de forma indireta, responderão pela infração apenas diante de uma falta 

efetivamente caracterizada ou deliberada. Para a responsabilidade penal das 

pessoas jurídicas, como não foram expressamente mencionadas pela lei, 

responderão pela mesma infração que fora atribuída para a pessoa física, 

contudo apenas por uma falta simples.301  

   Importante ressaltar que, nos últimos anos, passou-se a 

movimentar-se a jurisprudência francesa em torno de uma culpabilidade própria 

das pessoas jurídicas, apoiada na noção de política de empresas. 

   Entretanto esse movimento enfrentou forte resistência por parte da 

Corte de Cassação que não vem mostrando clara intenção de aprimorar os 

debates acerca do modo pelo qual a França optou por responsabilizar penalmente 

a pessoa jurídica.302   

   A responsabilidade penal da pessoa jurídica decorre dos crimes 

cometidos pelos órgãos e representante em nome da empresa. Nesse aspecto, 

prescinde de culpabilidade ou de qualquer critério de imputação subjetiva dirigido 

                                                                                                                                                                                
Jovene editore, 2012. O autor transcreve a decisão da corte de Cassação (chambre criminelle) 
29/03/2011, nº 11-90007 “la question ne presente pas à l’évidence un caractere sérieux, dês lors 
que l’article 121-2, alínea 1er, du code pénal instituant la responsabilité ne peut être engageé que 
du Seul fait d’infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants, qu’il ne 
contrevient pás au príncipe de la légalité dês délits et dês peines et ne comporte aucune 
dérogation injustifiée au príncipe d’égalité devant la loi, et qu’enfin, il ne porte pás atteinte à la 
présomption d’innocences.”, p. 135. 
301

  “Tout d’abord c’est le législateur qui, par la loi 12 juillet 2000 visant à réformer la responsabilité 
des personnes physiques pour les infractions involontaires afin de limiter la mise en cause de 
décideurs publics, a affaibli la relation existant entre la responsabilité de la personne physique et 
celle de la persone morale. En réformant l’article 121-3 du Code penal, dans lequel s’inscrit 
désormais un alínea 4, les personnes physiques ayant causé de manière simplement indirecte le 
dommage ne pourront répondre de l’infraction involontaire que si elles ont agi avec une faute 
caractérisée ou délibérée. La dissociation avec la responsabilité des personnes morales est alors 
evidente car, pour ces dernières répondent des mêmes infractions, une faute simple suffira”, 
MANACORDA, Stefano. La responsabilité des personnes morales et l`harmonisation pénale 
européenne: modeles normatifs et obstacles théoriques, p. 28. 
302

 Idem, p. 29. 
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à pessoa jurídica. A distinção entre órgão e representante é um aspecto para o 

qual a doutrina não dá a devida atenção. De fato, a lei não se ocupou em 

estabelecer a qual órgão da pessoa jurídica ela se refere. Todos os órgãos da 

empresa parecem ficar sujeitos à lei, assim como aqueles que a representam. 

   O modelo francês prevê duas fases: uma destinada a apurar a 

responsabilidade da pessoa física, que conduzirá, quando resultar positiva, para 

uma segunda fase dirigida a investigar a responsabilidade da pessoa jurídica. Não 

se faz necessário nessa última fase estabelecer qualquer elemento de 

culpabilidade da pessoa jurídica. Basta a existência do elemento material e 

psicológico do delito para a pessoa física para se estabelecer, de maneira 

automática, a relação de causalidade para a pessoa jurídica. O modelo francês é 

peculiar e tem base principiológica distinta dos demais modelos continentais, está 

muito vinculado à responsabilidade da pessoa física, pelo critério automático de 

imputação, além da excessiva discricionariedade reservada ao julgador. 303  

   Em relação ao fenômeno da corrupção, a França não ficou 

insensível frente aos apelos de ordem mundial que agitaram o espaço político e 

normativo mundial nos últimos anos.  

   Desde 1993, a França conta com um Serviço Central de Prevenção 

da Corrupção (SCPC) que, em sua origem, foi criado com a função de centralizar 

as informações relativas à corrupção, colaborar com o judiciário e com o 

Parlamento, dando assistência para a proposição de reformas para melhorar o 

sistema de combate à corrupção. Em 2010 e 2011 o SCPC foi modificado por 

uma série de relatórios, atendendo aos reclamos da política internacional, 

principalmente aquelas preconizadas pela OCDE. 

   Embora trouxesse louváveis inovações, no amplo cenário de 

combate à corrupção, as mudanças não lograram introduzir modificações precisas 

e pontuais no que diz respeito à responsabilidade penal da pessoa jurídica.  

   O capitulo IV do Relatório de 2012 tem como objeto estipular quais 

medidas as empresas francesas podem adotar em face do risco de corrupção. 

                                                           
303

 Cf. FOFFANI, Luigi. Bases para una imputación subjetiva de la persona moral. Hacia una 
culpabilidad de las personas jurídicas? p. 46.  
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Nesse relatório, destaca-se o reconhecimento de que a Foreign Corrupt Practices 

Act de 1977 (FCPA) e a United Kingdom Bribery Act de 2010 (UKBA) abordam o 

problema de ângulo diferente do que o direito francês. Nesse contexto destaca-se 

o amplo espectro de suas medidas, envolvendo o risco de corrupção não só nos 

respectivos países. O relatório menciona que as empresas, principalmente 

aquelas mais ativas no mercado internacional, passaram a dispor de programas 

de conformidade e mecanismos de controle interno, nos moldes preconizados 

pela FCPA e pela UKBA, independentemente do país de nacionalidade ou do 

território em que se situam, como medidas dirigidas a combater a corrupção. O 

relatório francês, baseado nessas duas legislações, reconhece que se está diante 

de uma ferramenta de aplicação quase universal (pela força extraterritorial dessas 

leis) que obriga as empresas a enfrentar os riscos multiformes sob ótica jurídica e 

moral.304 

   Contudo, não há como se contestar o fato de o direito francês 

demonstrar certa reserva com as orientações das normativas de soft law em cujas 

bases se assentam os mecanismos autorreguladores usados para combater a 

corrupção em sede empresarial. Mesmo em relação à responsabilidade penal da 

                                                           
304

 Cf. Rapport pour l’année 2012 au Premier Ministre et au garde des sceaux, Ministre de la 
Justice. La prévention de la corruption en France: chiffres clés, perspectives, jurisprudence. Les 
entreprises françaises face aux risques de la corruption. Le recouvrement des avoirs de la 
corruption (les biens mal-acquis). Paris: Service Central de Prevéntion de la Corruption. 2013, p. 
154.  “L’adoption de nouvelles dispositions législatives et réglementaires pourrait utilement 
compléter l’approche anticorruption française, permettant de répondre aux attentes nationales et 
internationales. En effet, en matière de “compliance”, force est de constater que la situation 
actuelle ne concorde pas avec les normes internacionales les plus exigeantes. Ainsi, sans autre 
ligne de conduite que les exigences des législations étrangerès, et sans principes directeurs 
nationaux, les entreprises s’autorégulent en matière de prévention de la corruption, ce qui conduit 
à une grande hétérogénéité des pratiques. Les entreprises doivent être encouragées pour leur 
avancées et soutenues dans leurs efforts. Elles sont d’ailleurs nombreuses à souhaiter le 
développement, par les pouvoirs publics, de règles qui s’appliquent de manière uniforme et 
équitable à tous les acteurs de l’économie nationale et mondiale. La France pourrait adopter une 
loi d’application immédiate et extraterritoriale sur le modele des lois anglaises et américaines 
précitées, qui introduirait en droit français l’obligation de conformité pour les entreprises, à l’instar 
des mesures prises en matière de sécurité des produits depuis 1983 ou plus récemment (2011) en 
matière environnementale. Elle porterait obligation générale – de moyen – de prévention de la 
corruption,  dont le défaut serait sanctionné pénalement. Elle présenterait l’avantage pour les 
entreprises de détailler les règles precises dont elles ont besoin pour encourager et développer 
leurs propres initiatives, qui restent pour le moment majoritairement dépourvues de coordination 
entre elles.” p. 178. 
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pessoa jurídica, a doutrina francesa de modo geral não demonstrou preocupação 

com as críticas para seu deficiente modelo de imputação.305 

   Esse panorama parece estar em franca alteração. Em 2016, a 

França passou a enfrentar o tema do combate à corrupção de maneira mais direta 

e incisiva, assumindo a necessidade de se criar um modelo legislativo de combate 

a corrupção nos moldes daqueles anteriormente preconizados nos Estados 

Unidos e no Reino Unido.306 Assim, foi apresentado e enfrentou amplos debates 

tanto no Senado quanto na Assembleia Constituinte um projeto de lei 

recentemente convertido em lei, que prevê a criação de uma Agência Francesa 

Anticorrupção e uma série de medidas em âmbito administrativo, econômico, 

comercial e penal. 

   A recente lei 1691, de 9 de dezembro de 2016, que teve origem no 

projeto de lei relativo à transparência, à luta contra a corrupção e à modernização 

da vida econômica, de nº 3623 de 30 de março de 2016, parece mostrar a 

evolução do trato do tema, se comparado com a lei de 1993, apresentada pelo 

                                                           
305

 Cf. MONTIGNY, Philippe, L’entreprise face à la corruption internationale, Paris: Ellipses. s/d. 
Segundo esse autor: “l’opposition de la délégation française `la délégation américaine sur la 
question du traitement juridique de la corruption internationale était également une opposition de 
forme et ce pour deux raisons: la première est liée à la différence entre la façon dont s’élabore une 
loi dans le système juridique anglo-saxon (Common Law) et dans le système français (droit positif); 
la seconde tient au choix du Forum de négociation, la France préférent, de loin, que ce soit un 
sujet Onusien plutôt qu’Ocdéen. La France s’oppose au traitement de la question de la corruption 
dans le cadre d’une Déclaration ou d’une Recommandation, bien que n’ayant pás la force d’une loi, 
n’en soit pás moins un texte qui participe au pouvoir de la “Soft Law”. La Soft Law releve d’une 
démarche spécifiquement anglo-saonne: elle est constituée de règles, de codes de conduites, de 
príncipes directeurs élaborés par des Think Tanks, ou de ONG. Même si son destin est souvent de 
devenir une Common Law, la Soft Law n’est jamais juridiquement contraignante. En revanche, elle 
s’impose moralement et trouve dans les médias et l’opinion publique sés meilleurs avocats. La Soft 
Law est par essence fondamentalement étrangère au droi positif que nous connaissons en France. 
Le droit positif s’élabore à partir d’un objet relevant du bien commun et selon des formulations que 
visent d’entrée l’universel et concernent ensuite le particulier, quitte à y insérer des exceptions. La 
Common Law suit exactement le parcours inverse: à partir de préoccupations particulières 
relayées par différents leaders d’opinions, on cherche à élaborer une loi universelle qui 
a’appliquera à tous.”  pp. 60-61. 
306

 Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la 
vie économique PL 3623 de 30 mars 2016: 
Ainsi, l’article 8 crée une obligation de prévention contre les risques de corruption pesant sur 
certaines sociétés. En cas de manquement à cette obligation, il est prévu que le service chargé de 
la prévention et de l’aide à la détection de la corruption puisse sanctionner les dirigeants de ces 
sociétés ou celles-ci en leur qualité de personne morale (avertissement, injonction, sanction 
pécuniaire). Ce dispositif s’inspire d’initiatives similaires mises en place ces dernières années dans 
divers pays, notamment en Suisse ou au Royaume-Uni. Cf. razões do projeto de lei PL 3623 de 30 
de marco de 2016. http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl3623.asp (acesso 7/12/16) 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl3623.asp
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Ministro Michel Sapin, relativa à prevenção da corrupção e à transparência no que 

se referia à vida pública.307 

   Em relação à responsabilidade penal da pessoa jurídica, no contexto 

de prevenção e combate à corrupção, a lei é inovadora e tem potencial para 

colocar a legislação francesa ao lado das recentes leis que, no continente 

europeu e alhures, construíram um mecanismo de prevenção alicerçado em 

instrumentos autorreguladores como base em um sistema de responsabilidade 

autônoma da pessoa jurídica. Contudo, dada a recente introdução no 

ordenamento jurídico francês, é necessário tempo para saber como a lei será 

posta em prática e como será interpretada pelos tribunais.308 

                                                           
307

 Por ser apresentado pelo Ministro Sapin (o mesmo responsável pela lei que em 1993 cuidava 
de medidas de combate ao tema) vem sendo tratado por Projeto de lei Sapin II. Pela pertinência 
do tema e pela síntese pontual, transcreveremos a apresentação do Dossier de Presse com as 
razões e objetivos da lei, de lavra do Ministro Sapin: “L’adoption définitive par le Parlement de la loi 
relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique 
est une étape décisive en faveur de l’éthique et de la probité dans la vie économique.  Fondé sur 
trois piliers : la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique, 
ce texte dote la France de dispositifs complets et novateurs dans ces domaines. La création d’un 
répertoire des représentants d’intérêts, la publication d’informations des grandes entreprises et la 
protection des lanceurs d’alerte étaient attendues, et leur absence souvent critiquée. Ces exercices 
de transparence vont servir l’intérêt général dès lors qu’ils renforcent la démocratie. Les mesures 
de lutte contre la corruption sont également efficaces. Elles permettront à la France d’être au 
niveau des meilleurs standards mondiaux. Enfin, en matière de modernisation, il est fait la 
promotion d’un autre modèle de finance, celle utile pour nos entreprises, celle qui soutient 
l’économie réelle, celle qui s’oppose aux excès de la finance dérégulée. Les débats successifs à 
l’Assemblée nationale et au Sénat ont été riches. Ils ont permis de renforcer l’efficacité des 
mesures présentées par le Gouvernement. Je suis fier des valeurs portées par ce texte. Le combat 
pour la transparence et la lutte contre la corruption, engagé avec la loi du 29 janvier 1993, dite « loi 
Sapin », va encore progresser avec cette nouvelle loi. L’ensemble de ces éléments, en faveur de la 
construction d’une démocratie apaisée et confiante, va honorer la France à travers le monde.” 
Michel SAPIN,  ministre de l’Économie et des Finances, In Dossier de Presse, Adoption de la loi 
relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie 
économique. De 8 de Novembro de 2016, http://proxy-
pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/21667.pdf (acesso em 7/12/16), p. 8.  
308

 Article 18 - I – Le code pénal est ainsi modifié :  
1º - Le 2º de l’article 131-37 est complété par les mots : « et la peine prévue à l’article 131-39-2 » ; 
2º - La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est complétée par un 
article 131-39-2 ainsi rédigé: 
 « Art. 131-39-2. 
 I. – Lorsque la loi le prévoit à l’encontre d’une personne morale, un délit peut être sanctionné par 
l’obligation de se soumettre, sous le contrôle de l’Agence française anticorruption, pour une durée 
maximale de cinq ans, à un programme de mise en conformité destiné à s’assurer de l’existence et 
de la mise en œuvre en son sein des mesures et procédures définies au II. 
 II. – La peine prévue au I comporte l’obligation de mettre en œuvre les mesures et procédures 
suivantes: 
 1º Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire 
comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d’influence ; 

http://proxy-pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/21667.pdf
http://proxy-pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/21667.pdf
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   A lei prevê a obrigação para empresas com mais de 500 

funcionários e com volume de negócios superior a 100 milhões de euros de 

adotar um programa de conformidade internamente, voltado para a prevenção da 

corrupção e descoberta de irregularidades. Estabelece ainda, em caso de 

decumprimento dessa obrigação, que a pessoa jurídica é responsável de maneira 

autônoma e independente da pessoa física que deveria ter adotado as medidas 

em questão. 

   Também prevê a possibilidade de uma sanção específica para a 

pessoa jurídica que sofrer uma condenação penal que a obrigue a apresentar ao 

órgão competente um programa de conformidade destinado a assegurar a 

existência e a colocação em prática de medidas dirigidas ao combate da 

corrupção, como a implementação de um código de conduta que defina os 

comportamentos que devem ser evitados, além de um sistema de denúncia como 

um sistema de alerta interno para permitir que os funcionários denunciem a 

existência de um comportamento ou de situações contrárias ao código de conduta 

na empresa. 

 

 

                                                                                                                                                                                
2º Un dispositif d’alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant 
d’employés et relatifs à l’existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de 
la personne morale;  
3º Une cartographie des risques prenant la forme d’une documentation régulièrement actualisée et 
destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques d’exposition de la personne morale à des 
sollicitations externes aux fins de corruption, en fonction notamment des secteurs d’activités et des 
zones géographiques dans lesquels la personne morale exerce son activité; 
4º Des procédures d’évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et 
intermédiaires au regard de la cartographie des risques; 
5º Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s’assurer que les 
livres, registres et comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic 
d’influence. Ces contrôles peuvent être réalisés soit par les services de contrôle comptable et 
financier propres à la personne morale, soit en ayant recours à un auditeur externe à l’occasion de 
l’accomplissement des audits de certification de comptes prévus à l’article L. 823-9 du code de 
commerce; 
6º Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de 
corruption et de trafic d’influence; 
7º Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la personne morale en cas de 
violation du code de conduite de la personne morale.  
4° Après l’article 434-47, il est inséré un article 434-48 ainsi rédigé : 
 Art. 434-48. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions 
prévues à l’article 121-2 des infractions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 434-9 et au 
second alinéa de l’article 434- 9-1 encourent également la peine prévue à l’article 131-39-2. 
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6 Criminal compliance e responsabilidade penal da pessoa 

jurídica: problemas conexos. 

 

6.1 Criminal compliance 

 

  Desde que o tema compliance invadiu o cotidiano jurídico, há uma 

notável gama de questões ainda sem resposta ou então, cuja resposta é 

insuficiente para a devida compreensão do instituto. É sabido que em outros 

campos, principalmente aqueles relacionados com a gestão de empreendimentos 

privados, a compliance integra o sistema de integridade corporativa, ao lado dos 

instrumentos de controles internos e da ética organizacional.309   

   Para Tangerino, trata-se de um instituto de difícil definição, muitas 

vezes referido como ética nos negócios ou tomado por governança corporativa. 

Envolve um conjunto de medidas relacionadas com a atividade empresarial 

condizentes com o estabelecimento de objetivos, a afirmação de valores e os 

meios de concretização.310 

   Não se pode perder de vista o tripé formado pelos objetivos, valores 

e procedimentos quando se pretende chegar a um denominador comum do 

conceito de compliance. É essa a conclusão a que chega Sieber quando aponta 

uma pluralidade de termos que se confundem com o conceito de compliance, 

como risk management, ethics ou integrity codes, codes of conduct, business 

ethics ou corporate governance entre outros termos.311 

                                                           
309

 Cf. COIMBRA, Marcelo de Aguiar; BINDER, Vanessa Alessi Manzi (orgs.) Manual de 
compliance: preservando a boa governança e a integridade das organizações. São Paulo: Atlas, 
2010, p. 8. 
310

 Cf. TANGERINO, Davi de Paiva Costa. Culpabilidade e responsabilidade penal da pessoa 
jurídica. P. 59. 
311311

 Cf. SIEBER, Ulrich. Programas de compliance en el derecho penal de la empresa: una nueva 
concepción para controlar la criminalidad económica. In: ARROYO ZAPATERO, Luis; NIETO 
MARTIN, Adán (coord) El derecho penal económico en la era compliance. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2013, p. 66. 
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   Segundo Sein trata-se de procedimentos e regras que integram o 

corpus normativo de uma empresa. Apesar de não terem força jurídica vinculante, 

apresentam características de juridicidade próprios de uma norma.312  

   Com acerto, Benedetti afirma que a função principal recai sobre a 

garantia do cumprimento de normas e processos internos para a prevenção e 

controle de riscos na administração empresarial.313 

   Para Adán Nieto a compliance pode ser entendida em dois 

diferentes sentidos, no primeiro, seriam códigos de condutas isto é, um conjunto 

de disposições que tem por finalidade reforçar os mandatos contidos em um texto 

de lei. Em outro sentido, a finalidade principal dos códigos de conduta seria 

promover uma cultura dentro da organização que vá além da mera observância 

da lei, ou seja, que esteja dirigida para promover uma cultura de adoção de 

determinados padrões éticos.314 

    Thomas Rotsch analisa com acuidade o surgimento da expressão 

compliance para concluir que há uma possível aproximação semântica do 

significado do termo compliance com a finalidade do Direito Penal. 

   Isso se dá porque, tomado o termo da fórmula: to be in compliance 

with the law, o termo compliance (que também significa capacidade de 

aprendizagem) pode ser traduzido, no vernáculo original de Rotsch, por 

conformidade ao direito. O autor prossegue afirmando que essa tradução não é 

exatamente precisa, contudo é suficiente para descrever certa equivalência com a 

finalidade do Direito. As considerações por ele traçadas tem o objetivo de 

demonstrar que o termo compliance não é algo novo ou inusitado se a sua 

finalidade recai sobre as consequências dos comportamentos conformes ou não 

conformes ao direito.315  

                                                           
312

 Cf. SEIN, Jose Luis Goñi, Programas de cumplimiento empresarial (compliance programs): 
aspectos laborales.  In: IBARRA, Juan Carlos Hortal; IVAÑEZ, Vicente Valiente (coords). 
Responsabilidad de la empresa y compliance: programas de prevención, detección y reacción 
penal. Madrid: Edisofer, 2014, p. 367. 
313

 Cf. BENEDETTI, Carla Rahal. Criminal compliance: instrumento de prevenção criminal 
corporativa e transferência de responsabilidade penal. São Paulo: Quartier Latin, 2014, p. 82. 
314

 Cf. MARTÍN, Adán Nieto. La responsabilidad penal de las personas jurídicas: um modelo 
legislativo, p. 241. 
315

  Para as definições do termo compliance ver: ROTSCH, Thomas. Criminal compliance, in 
InDret, Revista para análisis del Derecho, Jan. 2012, p. 2. 
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   Outro fator, encarado de uma perspectiva de política criminal, 

relaciona-se com a necessidade de se obrigar as empresas a instalarem um 

efetivo programa de compliance que acarrete, no caso de descumprimento dessa 

obrigação, a imposição de sanções.316 

    Pelas razões já expostas, defende-se a vinculação de sanções 

penais diante da ausência dos modelos de prevenção de ilícito em âmbito 

empresarial. 

   Segundo Mondaca, o grande destaque que vem sendo dado aos 

programas de compliance está relacionado com a responsabilidade penal da 

pessoa jurídica. Isso ocorre porque no campo do direito penal econômico, há uma 

função específica dos códigos de conduta em relação aos programas de 

prevenção de delito, diretamente relacionados com a responsabilidade penal da 

pessoa jurídica.317  

Se deveria tomar sob um conceito de criminal compliance apenas 
um verdadeiro e limitado sentido das questões que resultam 
especificamente da especial necessidade de antecipação da 
responsabilidade penal pelos riscos e da pretendida diminuição 
preventiva dos mesmos..318 

   Não há consenso em se estabelecer qual o melhor sistema de 

prevenção de delito ou a melhor forma de tutela. Para a nossa realidade 

normativa, é necessária a construção de um modelo de prevenção que tenha por 

base a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Há todo um somatório de 

                                                           
316

 Cf. TOMILLO, Manuel Gómez. Compliance penal y política legislativa: el deber personal y 
empresarial de evitar la comisión de ilícitos em el seno de las persons jurídicas. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2016, p. 12. 
317

 “se deberían consecuentemente tomar así bajo el concepto de Criminal Compliance en un 
verdadero y limitado sentido sólo aquellas cuestiones que resultan precisamente de la especial 
necesidad de anticipación de la responsabilidad penal por los riesgos y la pretendida aminoración 
preventiva de los mismos” MONDACA, Iván Navas. Los códigos de conducta y el derecho penal 
económico. SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María; FERNÁNDEZ, Raquel Montaner (coords.). 
Criminalidad de empresa y compliance: prevención y reacciones corporativas.  Barcelona: Atelier, 
2013, p 111. 
318

 Cf. ROTSCH, Thomas. Criminal compliance. InDret. Barcelona, enero de 2012, 
http://www.indret.com/pdf/876a.pdf acesso em 22/11/2016, p. 9. Procurando situar o tema Thomas 
Rotsch diz que sobre o tópico governo corporativo se discute:  “tanto en Alemania como a nivel 
internacional acerca de los distintos sistemas generales en tanto que instrumentos de supervisión 
empresarial. El Compliance constituye precisamente uno de estos instrumentos. Se trata en última 
instancia del evidente principio vigente en cada uno de los ordenamientos jurídicos estatales 
según el cual las empresas y sus órganos deben operar armónicamente con el Derecho vigente.” 
Idem, p. 2. 

http://www.indret.com/pdf/876a.pdf
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fatores que foram expostos nos capítulos anteriores que despertam para essa 

nova fase regulatória.  

   Para Rotsch é imprescindível que o objetivo da criminal compliance 

esteja atrelado à necessidade de se evitar responsabilidade penal. Contudo, 

esclarece que essa responsabilidade deve envolver não apenas o conselho de 

administração ou o corpo diretivo, mas também a todos os trabalhadores da 

empresa. Isso deve ocorrer para que a suposta evitação da responsabilidade não 

se transforme em mera transferência de responsabilidade. Desse modo, um 

conceito de compliance dirigido a evitar a responsabilidade penal de forma 

completa, deve considerar a empresa em seu conjunto, ou seja, todos os 

trabalhadores, não apenas o corpo diretivo.  

   Essa relação umbilical que se estabelece entre a responsabilidade 

coletiva e individual, deve ser tutelada de maneira homogênea, para não levar a 

desvirtuamentos como o risco apontado por Rotsch de transformar o sistema 

preventivo em mero sistema de transferência de responsabilidade.  

   A necessidade de um sistema criado para atuação integral deve 

compreender medidas voltadas para prevenir e combater a corrupção como o 

bom governo corporativo, o aumento do nível de transparência tanto no setor 

público quanto no privado, enfim, uma nova cultura de cumprimento normativo 

com apoio em pressupostos éticos. Todas essas medidas devem coexistir com a 

responsabilidade penal da pessoa jurídica.  

   Sobre essa combinação de fatores Renato de Mello Jorge Silveira 

esclarece: 

Note-se, contudo, que a autorregulação regulada atuaria em uma 
combinação com a ideia da responsabilidade social da empresa 
(em especial empresas que atuam em ambiente econômico), o que 
representaria, para Feijoo Sánchez, um coquetel adequado para a 
aceitação da responsabilidade penal da pessoa jurídica. (...) Nesse 
quadro, Kuhlen entende compliance como sendo as medidas 
mediante as quais as empresas pretendem assegurar-se que sejam 
cumpridas as regras vigentes para elas e para seu pessoal, e que, 
por igual, se descubram e se sancionem as eventuais infrações a 
tais regras.319   

                                                           
319

 Cf. SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Compliance, direito penal e lei anticorrupção, p. 119. 
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   Cumpre consignar que de acordo com o modelo de responsabilidade 

penal da pessoa jurídica adotado: autorresponsabilidade ou 

heterorresponsabilidade, haverá diferentes consequências e possíveis 

deficiências diante da responsabilidade individual quando confrontada com a 

responsabilidade corporativa e também com relação aos programas de 

compliance. 

   Em certos casos, as empresas podem beneficiar-se direta ou 

indiretamente dos atos ilícitos praticados por seus diretores ou funcionários. Esta 

é uma situação que exige por parte do Estado uma medida dura, de forte apelo 

repressivo, porque pode ser conveniente aos interesses corporativos não adotar 

medidas de cunho preventivo.   

   São empresas que se colocam voluntariamente em situações 

propícias à ilegalidade porque têm o objetivo de se beneficiarem da má 

administração do ambiente corporativo, ou seja, a intenção, com a má 

administração empresarial, é desviar o foco da correta imputação de 

responsabilidade. Assim, um ambiente corporativo mal administrado abre brechas 

para a prática de ilegalidades em beneficio da empresa. 

   A responsabilidade da pessoa jurídica, nesses casos, deve estar 

relacionada com a responsabilidade do agente que agiu individualmente porque 

agiu em benefício da empresa e ciente de ter agido em conformidade ao que era 

esperado pela empresa. Por certo o ambiente corporativo deficiente colaborou 

para a pessoa individual agir. Um sistema punitivo adequado deve ter duas 

direções: a responsabilidade autônoma e independente da pessoa jurídica, ao 

lado da responsabilidade individual da pessoa física. 

   Para essas condutas empresariais é necessária uma medida 

enérgica por parte do Estado, seria o caso ideal de conjugar a responsabilidade 

penal da pessoa jurídica com a responsabilidade individual dos diretores e demais 

funcionários que dolosamente colocam a empresa em desacordo com o 

ordenamento. Nesse contexto, a título de exemplo, a corrupção pode ocorrer em 

nome da consecução das finalidades da empresa, mas o fato também gera 

benefício de ordem pessoal para o diretor ou para o presidente.  
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    Nesse caso, a sanção administrativa que será imputada à pessoa 

jurídica, nos moldes previstos na Lei Anticorrupção, restaria insuficiente para o 

adequado controle social. Pode-se apontar, nessa ordem de ideias, que o próprio 

Ministério Público parece desviar o foco para a improbidade administrativa, 

porque a tutela prevista nesse instrumento tem mais força coercitiva e maior 

poder comunicativo do que a Lei Anticorrupção.  

   É preciso lembrar que um dos grandes desafios que se colocam 

para a devida estruturação normativa de balizas para um efetivo mecanismo de 

prevenção é detectar estruturas empresariais desviantes, cuja cultura empresarial 

não esteja em sintonia com a legalidade nem com a ética empresarial.  

   Por outra via, outra situação possível é aquela na qual as empresas 

colocam seus diretores e funcionários, as pessoas físicas que atuam em seu 

nome, como escudo e como instrumento de atuação ilegal. Contexto no qual a 

responsabilidade penal individual funcionará como anteparo para impedir a 

responsabilidade da empresa, já comprometida em função de fatores como a 

grande complexidade das estruturas empresariais. 

   Não são poucas as situações em que diretores, gerentes ou 

administradores, acabam respondendo por ilícitos que deveriam ser de fato 

imputados a uma estrutura corporativa deficiente ou a uma correta identificação 

de responsabilidade individual.  

   Em todos esses casos os sistemas de compliance podem funcionar 

de forma negativa, ou funcionar de forma apenas formal. Cabe consignar que os 

grandes escândalos que descortinaram essa nova realidade, como aqueles da 

Enron e da Siemens, contavam com sólidos mecanismos de compliance.  

   Como referência de um adequado mecanismo de prevenção 

devidamente estruturado ao lado da responsabilidade penal da empresa 

encontra-se o modelo espanhol, que autoriza a responsabilidade da pessoa 

jurídica independente da pessoa física, sem imputação de responsabilidade à 

pessoa física.  

   A responsabilidade da pessoa jurídica existe com independência, 

embora tenha por suporte a comissão de um crime por parte da pessoa física. 
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Contudo o atuar da pessoa física não é uma mera condição objetiva de 

punibilidade desvinculada do fundamento da repressão da pessoa jurídica. A 

empresa também deve ser responsável pela realização concreta de um fato 

típico. Nesse sentido, parte da doutrina espanhola aceita a responsabilidade da 

pessoa jurídica, conquanto não aceite uma modalidade de imputação vinculada à 

pessoa física, sem uma responsabilidade concreta e independente da pessoa 

jurídica. As justificativas parecem centrar-se nas aproximações perigosas com a 

responsabilidade objetiva. 

   É preciso enfatizar a necessidade de um modelo estrito de 

responsabilidade penal da pessoa jurídica só que com diferentes características e 

diferentes critérios de imputação daqueles conhecidos para a pessoa física.  

   A definição acerca do modelo de responsabilidade adotado pelo 

sistema espanhol é uma questão que, de início, não deve ser resolvida em uma 

só direção. Conquanto a doutrina espanhola defenda a existência de um só 

modelo, parece-nos que a opção daquele país foi adotar um modelo misto de 

responsabilidade, conjugando os dois padrões de responsabilidade: individual e  

corporativa, em conformidade com certas peculiaridades que estejam por detrás 

do fato típico.  

   Nesse contexto, é possível a coexistência de modelos distintos de 

responsabilidade, que vão variar de acordo com a maior ou menor 

interdependência entre a conduta praticada pela pessoa física e a 

responsabilidade da pessoa jurídica. Os programas de compliance, nesse campo, 

têm por objetivo aferir a responsabilidade da pessoa jurídica. 

   Pense-se a título de exemplo, no crime de lavagem de dinheiro em 

áreas com forte regulação, como as joalherias, na hipótese de um funcionário 

cometer uma irregularidade em desconformidade com um adequado mecanismo 

de compliance implementado. Em situações como esta nos parece que a tutela 

penal para a pessoa jurídica não seria adequada porque não haveria um liame 

entre o desvalor da conduta praticada pela pessoa física com a pessoa jurídica.  
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   A imputação de responsabilidade para a empresa, nessas hipóteses, 

tendo por base o modelo de heterorresponsabilidade parece poder violar as bases 

subjetivas do sistema normativo penal.  

  Outro modelo que pode ser apontado como exemplo é o modelo 

chileno. A responsabilidade penal da pessoa jurídica, no Chile, surge de forma 

restrita e limitada, apenas para as figuras típicas da lavagem de dinheiro, do 

financiamento do terrorismo e da corrupção.  

   Segundo parte da doutrina, a lei chilena adotou o modelo de 

responsabilidade penal misto, uma variante do modelo de responsabilidade 

derivada, no sentido de se satisfazer com uma conexão meramente formal entre a 

pessoa jurídica e a pessoa física responsável por desencadear o ato ilícito. Tratar-

se-ia de responsabilidade derivada, porque a responsabilidade da pessoa física é 

pressuposto da responsabilidade da pessoa jurídica. A pessoa jurídica só será 

responsabilizada quando o ilícito for praticado direta e imediatamente por seus 

donos, controladores, diretores, responsáveis, no interesse ou para proveito da 

pessoa jurídica.320 

   Por outro lado, parte da doutrina defende que a lei do Chile adotou 

um claro sistema de autorresponsabilidade, contudo, não soube distinguir 

situações de imputabilidade e não imputabilidade para a pessoa jurídica de modo 

                                                           
320

 As transformações no cenário econômico mundial, associada às exigências estabelecidas 
pelos organismos internacionais, fez crescer a demanda pela responsabilização da pessoa 
jurídica. Em relação ao Chile, a necessidade de dar uma resposta à exigência da OCDE para que 
o país fosse aceito como membro efetivo, contribuiu para a promulgação da lei 20393/09, 
estabelecendo a responsabilidade penal empresarial autônoma. 
Ley 20393/09 Art. 1 Atribución de responsabilidad penal. Las personas jurídicas serán 
responsables  de los delitos señalados en El artículo 1 que fueren cometidos directa e 
inmediatamente en su interes o para su provecho, por sus dueños, controladores, responsables, 
ejecutivos principales, representantes o quienes realicen actividades de administración y 
supervisión, siempre que la comisión del delito fuere consecuencia del incumplimiento, por parte 
de ésta, de los deberes de dirección  y supervisión. 
Bajo los mismos presupuestos del inciso anterior, serán también responsables las personas 
jurídicas por los delitos cometidos por personas naturales que estén bajo la dirección o supervisión 
directa de alguno de los sujetos mencionados en el  inciso anterior. 
Se considerará que los deberes de dirección y supervisión se han cumplido cuando, con 
anterioridad a la comisión del delito, la persona jurídica hubiere adoptado e implementado modelos 
de organización, administración y supervisión para prevenir delitos como el cometido, conforme a 
lo dispuesto en el artículo siguiente. 
Las personas jurídicas no serán responsables en los casos que las personas naturales indicadas 
en los incisos anteriores, hubieren cometido el delito exclusivamente en ventaja propria o a favor 
de un tercero. 
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que há um déficit de legitimação para os casos em que a pessoa jurídica possa 

responder penalmente nesses casos. 

   Os mais céticos dirão, dos mecanismos de compliance e da 

consequente descentralização do controle estatal, tratar-se de um fenômeno 

deslegitimante, flexibilizador do direito penal.  Seria, assim, inerente a esse 

modelo regulatório, a assunção por parte do Estado, do papel de mero 

observador, que confiaria nas forças autorreguladoras da sociedade e do setor 

privado da economia. De outra monta, os agentes privados passam a atuar como 

colaboradores do Estado, não por razões éticas ou por força de pressão social, 

própria de uma cultura direcionada para a conformidade normativa. As 

motivações teriam razões bem menos nobres, guiadas pelo espírito de 

recompensa e oportunidade. Quanto às sanções, seriam manejadas em termos 

de absoluta conveniência, sem qualquer finalidade preventiva.321 

   O tema demanda amadurecimento. Há argumentos e teorias que 

podem dar respaldo para as diferentes opiniões. Contudo é certo que o momento 

presente insta a encontrar uma resposta social efetiva, concreta, lógica e que, 

acima de tudo, possa auxiliar a construção de um padrão civilizatório mais 

elevado, onde a lei, a ética, o compromisso social e o respeito aos direitos 

fundamentais possam coexistir com os interesses corporativos. 

 

6.2 Breves considerações sobre a responsabilidade penal individual do 

empresário (autoria, participação e omissão). 

 

   Existem, como se viu, variadas formas de se entender o problema 

da criminal compliance. A princípio, ela pode ser entendida em viés preventivo a 

crimes em ambiente empresarial. Ocorrendo certa infração, a avaliação pode, 

então, ser percebida como critério de aumento ou diminuição de risco ou, mesmo, 

de uma culpabilidade da pessoa jurídica. Muito embora isso seja mais claro em 

                                                           
321 Cf. SILVA SANCHEZ, José Maria. Legalidad penal líquida? . InDret Revista per a l'Anàlisi del 

Dret, n. 3. 2015. http://www.raco.cat/index.php/InDret/article/view/304224 

https://www.redib.org/recursos/Serials/Record/oai_revista348
https://www.redib.org/recursos/Serials/Record/oai_revista348
http://www.raco.cat/index.php/InDret/article/view/304224
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termos de responsabilidade penal da pessoa jurídica, também pode ser 

compreendida em termos de responsabilidade administrativa da mesma, como se 

tem na Lei 12846/13. 

   De todo modo, é complicada, segundo a doutrina, de um ponto de 

vista dogmático, a questão da imputação de responsabilidade penal na 

empresa.322 Isso, em especial, porque pode também ser vista uma 

responsabilidade individual derivada da criminal compliance. 

   É necessário pois tecer algumas considerações antes de adentrar no 

tema proposto porque há uma confusão dogmática generalizada no que se refere 

aos aspectos que envolvem a autoria e o concurso de agentes em relação aos 

crimes econômicos em geral, e à criminal compliance em especial. 

   Recorde-se que nosso ordenamento jurídico, com exceção dos 

crimes ambientais, não admite a responsabilidade penal da pessoa jurídica. 

Desse modo, os fatos praticados no interior de uma corporação que de algum 

modo a envolvem são imputados às pessoas físicas que a ela estão ligadas. 

Nota-se que esse aspecto resolve a primeira questão que se apresenta: imputa-

se a ação a quem diretamente tenha lhe dado causa. É o que já dizia Manoel 

Pedro Pimentel quando concluía, diante dos postulados da responsabilidade 

subjetiva, que a punibilidade dos crimes praticados em nome de empresas e 

sociedades em geral, dependia da responsabilidade individual dos mandatários 

da sociedade, desde que comprovada a participação nos fatos.323 

   Ainda em sede de delimitação da autoria, há que se pensar que a 

complexidade das empresas gera uma distribuição no poder de mando, de modo 

a configurar verdadeira cadeia de hierarquia e responsabilidade. Dentro desse 

panorama há um intrincado aspecto de se decidir a quem se deve imputar a 

responsabilidade por um fato criminoso. 

                                                           
322

 Cf. CRESPO, Eduardo Demetrio. Fundamento de la responsabilidad em comisión por omisión 
de los directivos de las empresas. In: SERRANO-PIEDECASAS, José Ramón, CRESPO, Eduardo 
Demetrio (coords.) Cuestiones actuales de derecho penal empresarial. Madrid: Colex, 2010. Sobre 
o tema ver: SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito Penal Empresarial - A omissão do 
empresário como crime; RASSI, João Daniel. Imputação das ações neutras e o dever de 
solidariedade no direito penal. São Paulo: Libers Ars, 2014. LASCURAÍN, Juan Antonio. La 
responsabilidad penal individual por los delitos de empresa. In MARTIN, Adán Nieto (coord) 
Manual de cumplimiento penal en la empresa.  
323

 Cf. PIMENTEL, Manoel Pedro. Direito penal econômico, pp. 137-142. 
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   O objeto é de delimitação da autoria, de identificação da pessoa 

física que realiza a conduta descrita no tipo legal. Nesse contexto a segunda 

reflexão se impõe é distinguir devidamente se se está a tratar de delimitar a 

autoria verdadeira, por trás daquele que aparentemente agiu, logo, autoria 

mediata ou, em contexto diverso, se se está a tratar de participação na conduta 

de outrem. As respostas tradicionalmente derivavam do princípio da 

responsabilidade, elemento constitutivo original da teoría do dominio do fato, 

posteriormente reformulada por Roxin.324 

   Nosso Código Penal não tem uma expressa disposição acerca da 

autoria mediata, a exemplo dos Códigos de Espanha e Colômbia. A autoria 

mediata ocorre quando alguém se utiliza de uma pessoa não culpável para 

realizar o tipo do ilícito. Nesse caso, o domínio do fato pertence ao autor e não ao 

executor. 325 

   O executor age como mero instrumento do autor, assim, não 

preenche o tipo objetivo ou o tipo subjetivo, não age ilícita ou culpavelmente, não 

sendo penalmente responsável pelo crime. Não há responsabilidade do executor, 

                                                           
324

 “O domínio do fato aparece pela primeira vez na dogmática penal alemã na obra de Hegler. 
Entretanto, no pensamento deste autor o “completo domínio do fato” (die volle Tatherrschaft) 
significaria o pressuposto para a completa reprovabilidade, e assim o conteúdo material da 
culpabilidade. (...) Posteriormente, a teoria do domínio do fato foi desenvolvida no âmbito da 
participação por estudos pioneiros de Welzel, Gallas e Maurach, o que significou o período de 
consolidação de referida teoria. O domínio do fato, tal como o conhecemos hoje, foi concebido 
primeiramente por Welzel, que exigia para a autoria “o domínio final do fato”, chegando a qualificar 
sua teoria do domínio do fato como “teoria subjetiva ampliada”. Assim, afirma que senhor do fato 
(Tatherr), e, portanto, autor, seria aquele que, concebendo a finalidade, configura sua existência e 
forma; ao passo que partícipe seria quem unicamente tem o domínio sobre sua participação, mas 
não sobre o fato em si. Gallas aperfeiçoa a incorporação do princípio da responsabilidade na 
autoria mediata, opondo-se – como fez Welzel – à teoria do autor detrás do autor.(...) Nestas 
reflexões se baseou Roxin para desenvolver, em sua tese de habilitação, uma nova teoria do 
domínio do fato reunindo em um novo conceito de domínio elementos normativos e ontológicos. 
Esta postura eclética permitiu que esta teoria se convertesse na doutrina majoritária, gozando de 
prestígio internacional ainda em nossos dias. Segundo a teoria do domínio do fato, elaborada por 
Roxin, a autoria reconheceria três formas distintas: o domínio da ação (Handlungsherrschaft),  o 
domínio funcional do fato (funktionelle Tatherrschaft) e o domínio da vontade (Willensherrschaft); 
este último se dividiria, por sua vez, em domínio da vontade em casos de erro, de coação e de 
aparatos organizados de poder (este último com regras autônomas). Da mesma forma, Roxin 
reconheceria duas formas de participação: cumplicidade e instigação. A teoria do domínio do fato 
permitiu à dogmática, por um lado, a fundamentação da autoria em suas três formas e, por outro, 
a distinção entre autores e partícipes.” FALCONE, Andrés. Elementos para a aplicação da teoria 
do autor detrás do autor no direito penal empresarial. In:, SAAD-DINIZ, Eduardo; ADACHI, Pedro 
Podboi; DOMINGUES, Juliana Oliveira (coords.) Tendências em governança corporativa e 
compliance. São Paulo: LiberArs, 2016, pp. 208-209. 
325

 Cf. DOTTI, Rene Ariel, Curso de direito penal: parte geral, Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 
351. 
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a responsabilidade é toda transmitida para o autor, o agente que figura por trás do 

executor. 

   Por outro lado, quando há responsabilidade do executor, não há 

transmissão de responsabilidade para o agente de trás, há, nesse caso, uma 

adesão do mesmo, que responde por mera participação, não havendo, por esse 

princípio de responsabilidade, como se falar em autor por trás do autor. 

   Essas ideias, articuladas e consolidadas na doutrina alemã há 

tempos, foram desmanteladas por Roxin, na década de 60. Várias situações se 

impuseram para as quais foi necessário excepcionar o princípio da 

responsabilidade326. Dentre essas situações, tem peculiar importância a que foi 

criada no contexto dos crimes de guerra e das violações de direitos humanos, 

para se chegar ao autor por trás do autor quando se estava diante de um aparato 

organizado de poder.327 

   Toma-se por empréstimo um exemplo trabalhado por Andrés 

Falcone para que, a partir da solução aventada, possa se tirar algumas 

conclusões acerca da correta imputação de um crime. No exemplo dado, uma 

empresa de médio porte tinha autorização por parte de orgão ambiental para 

despejar no rio determinada quantidade de resíduo líquido.328 Depois de alguns 
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 Segundo Schünemann, Roxin começou por: “restringir o principio da responsabilidade ao por 
ele denominado “domínio da vontade por coação” (Willensherrchaft Kraft Nötingung) e ao negá-lo 
para o “domínio do conhecimento” (Wissensherrschaft) e para o “domínio da organização” 
(Organisationsherrschaft), nos exemplos do erro de proibição evitável meramente redutor da 
culpabilidade e da utilização de um aparato organizado de poder. Também os defensores da 
“teoria estrita da responsabilidade” (na denominação de Hillenkamp) não são, estritamente 
falando, assim tão estritos, mas sim reconhecem em algumas exceções como, por exemplo, Bloy 
o domínio da organização, Renzikowski o instrumento de imputabilidade reduzida ou Jacobs o 
caso da “competência” (Zuständigkeit) do homem-de-trás pelo erro.” SCHÜNEMANN, Bernd. 
Estudos de direito penal, direito processual penal e filisofia do direito p. 144-145. 
327

 Sobre a expansão da autoria mediata, Schünemann faz acurada crítica às decisões tomadas 
pelo Trinual Federal Alemão – BGH que passaram a aplicar a figura da autoria mediata aplicável 
aos casos de responsabilidade penal do comando de empresas privadas, “parece a jurisprudência  
querer no futuro andar por essas vias, eis que el a repetidamente qualificou os processos 
operacionais da empresa diretamente como ações dos órgãos de direção. Se a admissão de uma 
autoria meidata da direçõ empresarial em relação a todos os delitos cometidos dolosamente por 
subordinados estabelecer-se neste grupo de casos importante (do ponto de vista prático), teremos 
que enterrar definitivamente o “princípio da responsabilidade” como regra dogmática. Mas mesmo 
sem essa proliferação  quantitativamente significativa da autoria mediata, a pergunta lançada já de 
partida deve ser respondida: onde então deve ser encontrado o fundamento teleológico para o 
campo de aplicação da atual autoria meidata, que, de qualquer forma, extrapola a base do 
“principio da responsabilidade” Idem, p. 149. 
328

 FALCONE, Andrés. Elementos para a aplicação da teoria do autor detrás do autor no direito 
penal empresarial, p. 207. 
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anos, o diretor da empresa ordena ao funcionário encarregado do despejo que 

este o faça no dobro da quantidade até então feita. O funcionário cumpre a ordem 

recebida. Diante desse fato, analisado em face do delito de contaminação de 

água, o autor elucida a imputação objetiva e a participação criminal do diretor e do 

funcionário, a luz da teoria do domínio do fato, em matéria de autoria e 

participação. Chega a conclusão de que a imputação do diretor pelo ato ilegal, o 

homem de trás, “fundamenta-se em três elementos: a infração de deveres 

especiais, a cadeia de mando que vincula o trabalhador ao diretor, e finalmente a 

elevada disposição ao fato por parte do homem de frente.”329  

   Há sólida doutrina que trabalha com afinco a solução para esas 

situações de autoria, dessa forma não pretendemos nem de longe esgotar o 

assunto. Contudo, é de suma importância contextualizar o quadro amplo no qual 

se percebe um ponto nodal para a correta imputação dos crimes que ocorrem em 

sede empresarial. Outras consequências tem sua origem nesse contexto, a 

exemplo da atribuição de responsabilidade individual diante da responsabilidade 

da pessoa jurídica. Para parte da doutrina que refuta a possibilidade de 

responsabilidade penal da pessoa jurídica, os problemas de ordem ontológica que 

deveriam ser enfrentados para sua adesão, são maiores do que aqueles que se 

colocam em enfrentar os aspectos da correta imputação para as pessoas físicas 

que de fato são as condutoras da ação ou omissão criminosa.  

   Ademais, a construção da responsabilidade penal da pessoa jurídica 

em seu momento inicial foi elaborada com base na teoria vicarial, a 

responsabilidade da pessoa jurídica depende de ser o fato praticado por seus 

representantes legais ou administradores, ou por quem realizou a conduta porque 

sobre ele não se exerceu nenhum controle e por último, ser realizado em nome da 

pessoa jurídica ou por sua conta e em seu proveito. Assim, a responsabilidade da 

pessoa jurídica, em um primeiro momento, é considerada subsidiária da pessoa 

física. Há uma dupla imputação, sendo uma atrelada ao substrato subjetivo da 

outra.  

                                                           
329

 Idem, p. 216. 
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   As questões que envolvem a responsabilidade penal da pessoa 

jurídica são maleáveis e estão em continua evolução. Uma das dificuldades que 

se apresentam tem a ver com a construção de uma culpabilidade própria da 

pessoa jurídica, porque, como visto, as respostas são dadas muito mais em um 

contexto de imputação.  

   Interessa, nesse momento, fixar os seguintes parâmetros: a 

necessidade de compreensão e delimitação das circunstâncias que envolvem a 

ação ou a omissão em sede de crime empresarial é uma necessidade que não 

afasta a possibilidade de convivência com a responsabilidade penal da pessoa 

jurídica.  

   Há um abuso na forma pela qual ocorre a imputação nos crimes 

empresariais que necessita de contenção, que não se confunde com a questão de 

ser mais adequada  a tutela individual para os crimes empresariais.  

   Cabe nesse ponto uma reflexão crítica acerca dos problemas de 

imputação que se verificam no cotidiano forense nacional quanto aos crimes 

empresariais. Consolidou-se entre nós uma simplificação perniciosa da correta 

imputação dos fatos conforme exige o estatuto repressivo no que se refere aos 

crimes societários em geral. Essa situação gerou uma tomada de posição por 

parte dos tribunais consolidando o entendimento – a nosso ver incorreto – de 

prescindir da individualização das condutas de cada um dos agentes quando se 

tratar de autoria coletiva em crimes societários.330  

                                                           
330

 Cf os seguintes julgados do STJ: AgRg no REsp 1504697 / SP 5º turma (j. 27/09/2016; DJe 
05/10/2016)  Não  se  desconhece  que "esta Corte Superior tem reiteradamente decidido ser 
inepta a denúncia que, mesmo em crimes societários e de autoria  coletiva,  atribui  
responsabilidade penal à pessoa física, levando  em  consideração apenas a qualidade dela 
dentro da empresa, deixando  de demonstrar o vínculo desta com a conduta delituosa, por 
configurar,  além  de  ofensa  à ampla defesa, ao contraditório e ao devido  processo  legal,  
responsabilidade penal objetiva, repudiada pelo  ordenamento  jurídico  pátrio".  
RHC 66363 / RJ 2015/0312857-3 6º turma (j.03/03/2016; DJe 10/03/2016) PROCESSUAL PENAL. 
DENÚNCIA. SONEGAÇÃO FISCAL. CRIME SOCIETÁRIO. AUTORIA COLETIVA. EMPRESA 
FAMILIAR. RECORRENTES ESPOSAS DE SÓCIOS. DESCRIÇÃO FÁTICA GENÉRICA. 
SUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS DE AUTORIA. INÉPCIA. NÃO OCORRÊNCIA. 
AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos crimes de autoria coletiva admite-se 
a descrição genérica dos fatos, se não for possível, como na espécie, esmiuçar e especificar a 
conduta de cada um dos denunciados. 2. Indícios de autoria demonstrados, tanto mais que se 
trata de uma empresa familiar, sendo as recorrentes, sócias e gerentes, segundo a própria defesa, 
esposas de outros sócios do grupo empresarial. 3. Tese de inexistência de liame da sua atuação 
com os fatos narrados que não se reveste de credibilidade na via eleita. Plausibilidade da 
acusação. 
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   Basta a atribuição genérica dos fatos, desde que possível a 

apreensão correta da imputação. Contudo, o que se percebe, é a ausência de 

uma concreta especificação fática que possa  ligar o agente ao fato ocorrido. 

Narram-se, na maioria das vezes, o tipo penal previsto na lei, o resultado ocorrido, 

e a simples condição de diretor da empresa, de diretor administrativo, gerente, 

administrador, enfim, uma gama de pessoas que desempenham alguma função 

de relevo na empresa sem, contudo, especificar qual a contribuição que tiveram 

para a ação ou omissão delitiva. 

   Essa postura da jurisprudência, marcada por um descompasso 

dogmático e político-criminal, gera condenações que, em última análise, chegam 

a tangenciar situações de responsabilidade objetiva.  

   Como se não bastasse, há uma confusão terminológica em torno da 

autoria mediata nesse contexto que, a partir do famoso processo da Ação Penal 

470, vulgarmente conhecida como “mensalão”, transbordou desse contexto 

específico de modo a divulgar teses sobre a autoria mediata e o dominio do fato 

como se novas teorias fossem. Talvez do modo como se apresentam em algumas 

decisões dos tribunais brasileiros, de fato sejam, adotadas as críticas de Luis 

Greco e Alaor Leite.331  

   Segundo a lei 12846/13, as pessoas jurídicas serão 

responsabilizadas objetivamente, pelos atos lesivos que ela prevê, praticados em 

seu interesse ou benefício, exclusivos ou não. A responsabilidade objetiva, que 

independe de dolo ou culpa, ocorre em âmbito civil e administrativo.  A lei 

ressalva que a responsabilidade individual dos dirigentes e administradores da 

pessoa jurídica ocorrerá na medida da culpabilidade de cada um.  

                                                                                                                                                                                
RHC 43354 / PA 2013/0403927-86º turma (j.04/08/2015, DJe 14/10/2015) No caso dos autos, 
observa-se que não se demonstrou de que forma os  pacientes  concorreram  para o fato delituoso 
a eles imputado na acusação,    tendo-lhes   sido   atribuída   a   conduta   criminosa 
exclusivamente pelo fato de serem diretores da empresa. 3.  O Superior Tribunal de Justiça tem 
reiteradamente decidido ser inepta a denúncia que,  mesmo  em crimes societários e de autoria 
coletiva, atribui responsabilidade penal à pessoa física, levando em consideração  apenas a 
qualidade dela dentro da empresa, deixando de demonstrar  o vínculo desta com a conduta 
delituosa, por configurar, além de ofensa à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo 
legal,  responsabilidade  penal objetiva, repudiada pelo ordenamento jurídico pátrio. 
331

 Cf. GRECO, Luís, LEITE, Alaor. O que é e o que não é a teoria do domínio do fato sobre a 
distinção entre autor e partícipe no direito penal. Revista dos Tribunais, 933, julho de 2013, pp.62-
91. 
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   A atribuição da responsabilidade nas hipóteses previstas no art. 5º 

da lei refere-se a fatos penalmente tipificados em nosso ordenamento. As críticas 

à opção legislativa no tocante a essa lei foram feitas em momento oportuno. 

Contudo, a dúvida que desponta é saber se a delicada trama que se estabelece 

entre a responsabilidade individual dos administradores e dirigentes da pessoa 

jurídica e a própria responsabilidade da pessoa jurídica não estariam menos 

tumultuosas acaso fosse adotado um regime especifico e autônomo de 

responsabilidade corporativa. Nesse campo, o papel dos programas de 

compliance tem destacada importância, tanto que será objeto de considerações 

em momento próprio. 

   O tema da imputação de responsabilidade individual tem destacada 

importância, no contexto de um mecanismo preventivo de responsabilidade, no 

qual os programas de compliance assumem papel de relevo, em relação à 

imputação de responsabilidade àqueles encarregados pela fiscalização, 

implementação e direção dos programas. Nesse passo, ainda no campo da 

conduta, traçadas algumas considerações sobre a autoria e a participação, a 

omissão demanda uma especial atenção. 

   É preciso, antes de tudo, lembrar que o tema da omissão imprópria, 

na autorizada palavra de Schünemann, configura um verdadeiro caos dogmático. 

As questões que se apresentam para o empresário são, para esse autor, 

resolvidas com base na teoria do domínio. Dita teoria dá fundamentação e 

também uma adequada limitação da posição do empresário como garante.332 

    Schünemann vê com reservas a responsabilidade por omissão para 

os crimes empresariais, sua teoria pode ser considerada restritiva. A limitação por 

ele imposta com base na teoria do domínio é complementada pela constatação do 

perigo, lembrando que o empresário não poderia responder no âmbito do risco 

permitido, assim considerados aqueles perigos imanentes do risco assumido em 

sede empresarial. 

   A culpabilidade dos dirigentes e administradores é relacionada com 

o dever de diligência e probidade com que devem gerir a direção e administração 

                                                           
332

 SCHÜNEMANN, Bernd. Op. cit, p. 173. 
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da corporação. Está relacionada com uma série de obrigações que envolvem a 

escolha de funcionários capacitados para o desempenho da função atribuída e o 

devido controle sobre a regularidade das transações no negócio.  

   O dever de diligência abarca o dever de vigilância cuja inobservância 

é a origem da omissão imprópria que, em matéria penal, autoriza a imputação 

quando um fato ilícito é praticado por um funcionário da empresa. Os 

administradores da empresa assumem um dever de vigilância e controle dos atos 

desempenhados por aqueles que estão em cargos hierarquicamente 

subordinados, nesse caso os administradores tem a obrigação de impedir que 

esses cometam crimes no âmbito funcional.  

   É preciso ressaltar que a responsabilidade penal individual do diretor 

presidente, do dirigente da empresa, existe em função da posição de garante 

relacionada estreitamente com sua posição de dono do negócio, de responsável 

pela condução do negócio. Evidentemente, essa responsabilidade restringe-se a 

fatos umbilicalmente relacionados à empresa, decorrentes do perigo produzido 

pelo exercício da atividade. Nesse contexto, há uma gama de crimes que podem 

lhe ser imputados como os crimes ambientais, os crimes contra a segurança dos 

trabalhadores, os crimes contra o consumidor.  

   Essa responsabilidade pode ser delegada para outras pessoas. Da 

delegação dessa responsabilidade, da atribuição do dever para um terceiro, há de 

se notar duas importantes consequências; a primeira é a assunção de nova 

responsabilidade que é assumida pelo delegado; a segunda é a transformação da 

responsabilidade do delegante, daquele que ocupa posição apical na empresa. 

Sua responsabilidade passa a ser de vigiar e controlar o delegado no correto 

desempenho das obrigações que lhe foram transferidas. Haverá responsabilidade 

por omissão para o delegante, apenas na hipótese de não ter desempenhado o 

controle devido sobre o agir do delegado.333 

                                                           
333

 Sobre os vários critérios encontrados nos delitos de omissão imprópria, sobre as variações dos 
deveres de garante, inclusive, sobre o dever de vigilância nos delitos impróprios, com apoio na 
lição de Kaufmann, Renato de Mello Jorge Silveira aduz: “O próprio Kaufmann responde essa 
questão, entendendo que a posição de garante consiste em uma posição de proteção em relação 
a um bem jurídico. Essa função – afirma textualmente – prevalece sobre aquelas posições de 
garante que estão reconhecidas diretamente por um preceito jurídico ou em deveres contratuais. 
Por outra direção, a posição de garante pode consistir na supervisão de determinada fonte de 
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   Há que se ressaltar a imbricada questão em torno do garante, em 

face do dever de vigilância, cujas consequências da imputação são perniciosas, 

do ponto de vista material, diante da amplitude de todos os possíveis perigos a 

que está exposta a empresa. Faltam balizas limitadoras da imputação da omissão 

imprópria.334   

   O tema da omissão imprópria insere-se naqueles assuntos para os 

quais o direto penal brasileiro não dá a devida atenção, aliás, a dogmática 

nacional segue uma tendência de simplificação de diversos temas relevantes, fato 

esse que se verifica também nas decisões dos tribunais Brasil afora. Em nome de 

um suposto combate ao crime produzem-se decisões desarrazoadas, amparadas 

em interpretações mal feitas das doutrinas estrangeiras. O direito penal 

empresarial, em função das peculiaridades do tema, sofre com construções feitas 

de improviso.  

                                                                                                                                                                                
perigos, sem se importar quais os bens jurídicos estejam em perigo. A missão de proteção do 
garante, assim, teria por conteúdo preservar essa concreta fonte de perigo e, secundariamente, 
uma garantia de bens jurídicos. Essa dicomitização inicial, que se evidencia com uma teoria 
descritiva e classificatória dos conteúdos do dever de garante, e não uma teoria normativa 
propriamente dita, e que, ao depois foi apurada por outros autores, mostra-se, assim, fundamental 
à análise da variação dos deveres do garante. A partir dela é que se pode sustentar, por exemplo, 
a noção de barreira de contenção que fundamenta o domínio sobre o risco, que, por sua vez, 
poderá se entender presente no papel do empresário, desde uma perspectiva contra ameaças 
externas (de proteção) a uma perspectiva contra ameaças internas (de garantia). Um ideal ponto 
de partida para uma possível responsabilização criminal em sede empresarial deve, portanto, além 
de imaginar uma contribuição individual, ter como premissa que os dirigentes assumem um dever 
de vigilância e controle sobre o restante dos administradores, o que, em última análise, os obriga a 
impedir que venha a ser cometido um crime naquela sede. Isso deve ser feito, no entanto, com 
cautela, uma vez que é de se ter em conta, sempre, a estipulação de situações de garantia 
idôneas.” SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito Penal Empresarial - A omissão do empresário 
como crime, pp 200-201. 
334

 “Como se disse, no Brasil, parece existir, em diversos temas, um dramático apelo pela 
simplificação conceitual. Explica-se. O conceito de crime omissivo mostra-se tão complexo que 
apenas uma sua menção, sem esclarecer as diferenças negativas e positivas, por exemplo, 
acabam por implicar confusões por parte do intérprete. Com raríssimas exceções, a maioria dos 
manuais limita-se a breves passagens sobre o tema, o que, talvez, explique uma posterior 
dificuldade do cultor do Direito e do seu aplicador, de bem utilizar as modernas inovações 
conceituais.” Op. cit., p. 125. Acerca do direito penal empresarial, aduz: “Não se menciona, no 
entanto, quase nenhuma das teses sobre infração de dever, organização ou sobre domínio, 
necessárias que são para o tratamento do Direito Penal Empresarial. Não fosse por outra razão, 
cabe o alerta da necessidade de abordagem específica sobre o tema, pois somente com ela pode-
se imaginar uma mínima segurança na imputação. A modernidade, com a atual conjuntura 
econômica, que gera cada vez mais riscos, perigos e sobrecriminalizações (diretas mas 
fundamentalmente indiretas), não pode permitir condenações ou absolvições injustas. Não se 
pode, unicamente tendo-se em vista uma dogmática tradicional, pretender apontar o que seria um 
delictum malum quia prohibitum, acusando a imputação de ilegítima, sem alguma percepção do 
debate jurídico atual.” Idem, p. 129 
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   Outro fator de destacada importância nesse contexto, de cunho 

eminentemente criminológico, é a necessidade de o Judiciário demonstrar que a 

Justiça, no Brasil, destina-se também para aqueles de ‘colarinho branco’. Em 

nome de uma suposta imparcialidade, incrementa-se não apenas o cabedel 

normativo mas também a interpretação de teorias que, na maior parte das vezes, 

tem sentido apenas no ordenamento jurídico ao qual pertencem. Entre nós, gera 

anomalia, dificulta o pleno exercício do direito de defesa, deturpando o equilíbrio 

entre acusação e defesa, e, não poucas vezes, produz visíveis injustiças.  

  A devida distinção entre a responsabilidade individual da pessoa 

física e a responsabilidade da pessoa jurídica é um aspecto tormentoso da 

responsabilidade penal da pessoa jurídica. Há uma fronteira que necessita de 

delimitação para que não ocorra o bis in idem. Nesse contexto, parte da doutrina 

espanhola é refratária a ideia da responsabilidade penal da pessoa jurídica por 

entender que é suficiente a responsabilidade da pessoa física pela comissão ou 

omissão delituosa. A responsabilidade penal da pessoa jurídica, nesse caso, 

configuraria indevido bis in idem. 

   São duas posições diametralmente opostas a de se saber se o 

diretor ou o presidente de uma corporação responde por não ter evitado os ilícitos 

cometidos por seus empregados quando qualquer um deles tenha agido em 

benefício ou interesse da empresa, ou não responde porque não há, sponte 

própria, um dever de evitar os ilícitos de outrem apenas pela posição hierárquica 

superior que ocupa na empresa.335  

   Nosso sistema demanda uma reestruturação dos crimes omissivos 

impróprios. Como dito, é uma parte do direito penal que ainda não está 

devidamente estruturada, contudo, o tema merece acurada reflexão quando é 

analisado no campo dos crimes empresariais, em função da posição de garante. 

Como afirma Renato de Mello Jorge Silveira: “deve-se procurar respostas acerca 

da grande dúvida de abrangência do Direito Penal atual, qual seja, as novas 

                                                           
335

 A ideia exposta, inicialmente, por Schünemann quanto a questão da necessidade de haver 
resposta penal de empresários pela não evitação de fatos puníveis cometidos por seus 
empregados quando o comportamento do autor imediato, pode ser qualificado como ‘delito de 
grupo”, ou quando o “autor tenha atuado no interesse da empresa”, é uma dúvida cada vez mais 
premente.” Ibidem, p. 133. 
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fronteiras dos crimes omissivos na relação empresarial, em especial sobre as 

novas possibilidades de imputação penal dos chamados garantes”336 

   Uma das preocupações geradas pela tutela penal dos crimes 

supraindividuais, como já se viu, é a questão do incremento da criminalização, 

dirigindo-se a tutela muitas vezes a abarcar situações em que o déficit de 

legitimidade compromete a segurança do sistema. Nesse contexto, cabe destacar 

a relação que se estabelece entre a fixação de responsabilidade penal para a 

pessoa jurídica e a necessidade de se estabelecer a responsabilidade penal 

individual dos administradores pela infração dos deveres de vigilância.337 

Destaca-se a necessidade de distinção entre delegação de responsabilidade com 

a simples cessão de responsabilidade. 

    No caso dos crimes empresariais, é de se destacar a tutela da 

omissão imprópria, principalmente em relação ao papel de garante assumido por 

aqueles em posição hierárquica, cuja omissão será sancionada em decorrência 

da comissão de terceiros, ou por não ter atuado quando podia e devia agir, 

quando omitiu determinada ação. Segundo o art. 13, § 2º do Código Penal 

brasileiro, tem-se que a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia 

                                                           
336

 Op. cit. p. 131 
337

 É por isso que Schünemann vai, justamente, mencionar que junto da posição de garante em 
relação ao domínio sobre as coisas, existe a responsabilidade de garantia dos superiores por 
ações de seus subordinados. Isso seria verificado como o domínio do superior face a organização 
hierárquica da empresa. Baseado no poder de mando, ele se ajusta, perfeitamente, às modernas 
construções de delegação de poderes, pois prevê, ainda, uma manutenção de responsabilidades. 
Ora, é de se perceber que existe uma certa dificuldade em se verificar esse domínio, pois uma 
empresa complexa está estruturada em termos de uma organização e delegação de funções 
próprias, tudo fundado em uma divisão de trabalho e de uma hierarquia. Enquanto isso, o Direito 
Penal tradicional trabalha com o proscrito, com os fora da lei, todos vistos sob um prisma 
individualista. Esse problema expresso de tratamento diferencial dificulta a verificação de quem, 
de fato, teria o domínio sobre a causa do resultado. Perceba-se, assim, que mesmo tendo em 
conta a possibilidade de delegações de responsabilidades (também penais) em sede empresarial, 
é de se observar que isso não importaria em uma pura e simples cessão completa de 
responsabilidades. Seria, utilizando a perspectiva de Jakobs, a ideia do titular de determinado 
âmbito que decide livremente confiar parte da organização a outra pessoa, dividindo, com este, 
parte ideal do exercício de sua autonomia, algo que intuitivamente, a jurisprudência nacional dá 
sinais de adoção. Entretanto, há de se buscar um referencial dogmático, que explique quando se 
justifica uma imputação e quando justifica um afastamento de responsabilidade. Note-se que se 
trata de parte da organização e parte ideal do exercício de sua autonomia, e não uma cessão 
global da mesma. Não existe, assim, uma liberação completa, por parte do delegante, de seus 
deveres organizativos. Ele mantém, assim, uma posição de garantia secundária, lastreada, ainda, 
no dever de controle e segurança que seu papel de contenção de riscos lhe impõe. O responsável 
primário, obviamente, passa a ser o delegado, mas o gestor empresarial delegante deve, sempre, 
cuidar para que seu papel delegado seja idealmente cumprido. Em outras palavras, tem-se que o 
empresário delegante também assume um papel de responsabilidade, de devido controle, na 
escolha do delegado, bem como no controle e na vigilância do desempenho deste. SILVEIRA, 
Renato de Mello Jorge. Direito Penal Empresarial - A omissão do empresário como crime, pp. 155-
156. 
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e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe, assim, a quem: (a) 

tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; (b) de outra forma 

assumiu a responsabilidade de impedir o resultado; ou (c) com seu 

comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado.  

   O dever de garante deriva, assim, da lei, do contrato ou do 

comportamento anterior. Em relação a deveres impostos aos administradores 

pela lei, lembra Renato de Mello Jorge Silveira que há uma gama de deveres que 

lhe são normativamente impostos, sendo que algumas lhe são imputadas por 

pura omissão.   

   Com seu comportamento anterior relaciona-se com a infração de 

dever. Causalidade jurídica, causalidade de infração de um dever, que é o dever 

de garante.  

   Com razão, Silva Sanchez adverte que a comissão por omissão 

deve ter um tratamento penal restritivo, ou seja, sua incidência deve vir atrelada a 

idéia da identidade estrutural, no plano normativo, com a comissão ativa. Contudo 

no contexto dos delitos de empresa ou de estruturas organizadas, cuja principal 

tônica é a infração do dever de vigilância, há o grande receio de que se 

transfigure em efetiva responsabilidade objetiva. Há, certamente, uma influência 

gerada pelas figuras previstas em outros ordenamentos, como é o caso da 

vicarious liability, presentes no direito inglês e no direito norte-americano, e da 

responsabilidade por fato de outro do direito francês. 338 

   A posição de garante que ocupam os diretores das empresas em 

relação aos atos omissivos ou comissivos a eles atribuídos por não terem evitado 

determinados delitos praticados por terceiros pode ser justificada por diferentes 

motivos: como conseqüência da existência de deveres jurídicos extra-penais, 

como conseqüência de um dever de proteção ou como conseqüência de um 

dever de vigilância.  

   Em relação aos deveres jurídicos, não se aceita que a simples 

existência de deveres jurídicos seja suficiente para imputar responsabilidade ao 
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 SILVA SANCHEZ, Jesús-Maria, A expansão do direito penal: aspectos da política criminal nas 
sociedades pós-industriais, pp. 90-91. 
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garante, afastando-se a teoria formal do dever jurídico. Da mesma forma, afasta-

se o dever de proteção, porque este é imposto por normas de direito privado, 

sendo que os órgãos da pessoa jurídica estão obrigados a velar pelos bens 

jurídicos da pessoa jurídica, mas essa posição de garante envolve apenas os 

interesses econômicos privados da empresa. 339 

   No que se refere a posição de garante como conseqüência de um 

dever de vigilância, Eduardo Crespo distingue em quatro diferentes aspectos:  os 

que são baseados em um comportamento anterior; baseados em fontes de perigo 

própria da empresa;  baseados na idéia de competência organizativa e, 

finalmente, baseados na idéia de domínio.  

   Aceita-se a idéia de que a posição de garante possa resultar de um 

comportamento anterior contrário ao dever que coloca em perigo determinado 

bem jurídico. Contudo, é necessário que tenha sido criado um risco não 

permitido340. É insuficiente a mera relação de causalidade para a caracterização 
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 “Sin embargo, como advierte Roxin, la posición de garante no deriva sin más de la existencia 
de dichas prescripciones, lo que resulta ya del rechazo de la teoría formal del deber jurídico. De la 
misma manera que no es posible fundamentar una infracción objetiva del deber de la mera 
causalidad, tampoco es posible hacerlo de una previa infracción legal.(...) Otra posibilidad que se 
maneja, y que se presenta en cierto modo como correctivo a la incapacidad de acción de las 
personas jurídicas es el recurso al puesto orgânico (Organstellung), en el sentido de que los 
órganos  de las personas jurídicas están obligados según el derecho privado a velar por los bienes 
jurídicos de la persona jurídica frente a posibles perjuicios. El problema aquí es que esta posición 
de garante, aun admitiendo su existencia, no compreende los casos que nos planteamos en la 
presente investigación, sino que todo lo más se encuentra en relación únicamente con los 
intereses econômicos de la empresa.” CRESPO, Eduardo Demetrio. Fundamento de la 
responsabilidad em comisión por omisión de los directivos de las empresas, pp. 12-13. 
340

 Sobre o controle do perigo como função do administrador, ensina SILVEIRA que: “Observe-se, 
que, na maioria das vezes, as tarefas ligadas à posição de garante do empresário dizem respeito, 
aprioristicamente, ao controle de um foco de perigo. A princípio, assim, o papel do dirigente 
empresarial seria o de estabelecer uma barreira de contenção acerca dos riscos organizacionais, 
quase que assumindo novamente, como ponto de partida, as colocações de Armin Kaufmann 
sobre a teoria das funções. Seria, pois, de se imaginar que, com base em determinadas funções, 
deveria ser imposta uma situação de barreira de contenção de determinados riscos, na própria 
versão original de Silva Sánchez.Isso pode se mostrar bastante problemático, em especial quando 
essas situações forem postas unicamente por uma acessoriedade administrativa, como seriam os 
casos econômicos ou ambientais. Daí, a coerente crítica de Seelmann, ao afirmar que, muito 
frequentemente, nesses casos, em nome de uma eficácia administrativa, verifica-se que 
regulamentos e atos administrativos podem dizer uma coisa hoje e, outra, amanhã, gerando uma 
variação dificilmente tolerável em termos penais. Esse, aliás, seria um forte indício de 
sobrecriminalização indireta que ilegitimaria determinadas imputações, cabendo uma 
desconstrução da respectiva acusação, e mais uma vez reforçaria a necessidade de cuidado com 
sua utilização. Muito embora se pressuponha que determinadas funções empresariais possam ser 
vistas como contenção de práticas criminosas, isso nem sempre implica responsabilidade penal, 
sendo necessária, ainda, a correspondente identidade material, além de outros pressupostos 
objetivos e subjetivos. Assim, deve-se perceber que, no estrito âmbito empresarial, em certa 
medida, há de se ir além da simples teoria das funções, pois se está a se lidar com a temática de 
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do dever de garante por ingerência.  São situações dificultosas aquelas que 

envolvem responsabilidade penal pelo produto. A doutrina e a jurisprudência 

européia destacam uma sentença proferida na Alemanha envolvendo um spray 

para couro, decisão emblemática porque imputou responsabilidade para a 

empresa por mera causalidade.341 Esse spray causou danos pulmonares para os 

consumidores, contudo, a empresa não tinha conhecimento quando da introdução 

do produto no mercado dos possíveis efeitos perigosos. Contudo, considerou-se 

que a empresa poderia responder pelo delito, independentemente de ter havido 

um comportamento prévio perigoso, contrário ao dever, que fundamentasse uma 

posição de garante por ingerência.   

   O Tribunal aceitou as limitações propostas pela doutrina para a 

ingerência: o atuar precedente deve haver ocasionado um perigo próximo de 

causar dano, a infração do dever deve consistir na lesão de uma norma que se 

dirige para a proteção de um bem jurídico concreto que tenha sido atingido e, por 

último, o comportamento anterior deve ser contrário ao dever. Em relação a esse 

ultimo fator, houve grande flexibilização por parte do tribunal, e este parece ser 

uma tendência da doutrina, de tal modo que a posição de garante por ingerência 

pode ocorrer sem a necessidade de um comportamento anterior contrário ao 

dever.342  

                                                                                                                                                                                
gestores funcionais de modo amplo, não se podendo, pois, limitar previamente a um estrito campo 
de competências. Nesse sentido, há de se distinguir, inicialmente, as situações em que se tem por 
missão a vigilância originária quanto a qualquer situação e as muito mais difíceis ocorrências de 
vigilância sobre o delegado. Nos primeiros casos, deve-se ter em mente que o gestor do negócio 
administra diretamente o atuar empresarial. Sua condição é de responsável direto por qualquer 
ocorrência criminosa, confundindo-se sua figura com a do próprio autor do delito. Nestes casos, a 
imputação mormente se dá a título de comissão. Nos segundos, no entanto, nos quais se constata 
uma delegação de funções, é muito mais delicado, sendo presentes todas as dificuldades acerca 
da omissão imprópria e de eventual incorrência malum quia prohibitum. De fato, conforme se 
mostrem as formas de controle é que se possibilitará, em última análise, o exercício da vigilância. 
O dever de vigilância e controle do empresário mostra-se, aprioristicamente, como uma obrigação 
de se postar como uma espécie de barreira interna prévia de contenção do risco da atividade 
empresarial. Isso se dá consoante se mostre a capacidade de criação dos riscos em determinada 
realidade. Nesse sentido, poder-se-ia ter como elementos genéricos de controle o campo de 
atuação de cada empresa e como este diz respeito potencial à criação de riscos; à situação e 
capacitação dos funcionários delegados; às condições de trabalho e, até mesmo, à avaliação do 
princípio da confiança.” SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito Penal Empresarial - A omissão 
do empresário como crime, pp. 203-204 
341

 Op. cit. p. 14 
342

  “La crítica de Kuhlen a dicha sentencia se basa en que de la condición de un comportamiento 
previo contrario al deber no resulta sin más el requisito de un comportamiento previo culpable. Por 
otro lado el propio Tribunal habría hecho decaer el requisito de un comportamiento previo contrario 
al deber toda vez que se basa en el “resultado de peligro jurídicamente desaprobado” al tiempo 
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   Uma das conseqüências desse entendimento, leva a uma outra 

posição que também foi objeto de controvérsias, pois parte da não exigência de 

uma infração de dever para caracterizar o dever de garante, contentando-se com 

um comportamento que, embora permitido, aumente ou qualifique o risco. Ao lado 

dessa teoria, desenvolve-se outra que se baseia na responsabilidade sobre as 

fontes de perigo próprias da empresa.  Dentre as possíveis fragilidades dessa 

teoria, destaca-se a que equipara a posição de garante em sede de direito penal, 

com a mera existência de uma proibição civil ou administrativa. 343 

   Sobre o modelo de transferência ou de imputação adotado pela lei 

espanhola no que se refere à responsabilidade penal da pessoa jurídica, uma das 

críticas feitas a esse modelo é que a pessoa jurídica é penalmente responsável 

pelos delitos cometidos pela pessoa física que nela desempenhem posição de 

representantes leais, poderes de administração de direto ou de fato.344 Contudo, 

                                                                                                                                                                                
que pretende derivar la infracción objetiva del deber – relativa al hecho de introducir los productos 
en el mercado – desde una perspectiva ex post. Sin embargo, en la discusión sobre la injerencia 
se exige un comportamiento previo contrario al deber que conlleve una creación de riesgo 
desaprobado desde la perspectiva ex ante, la misma que según la doctrina dominante es capaz de 
generar un injusto de comportamiento. Es claro, por conseguiente, que la introducción en el 
mercado del spray para cuero sólo podía considerarse contraria al deber si se podía reconocer su 
peligrosidad en ese momento, cosa que no sucedió en este caso. Otra cosa es que, con todo, se 
admita que la posición de garante por injerencia puede surgir, no obstante, sin necesidad de un 
comportamiento previo contrario ao deber, criterio que parece ir ganando terreno en la doctrina.” 
CRESPO, Eduardo Demetrio. Fundamento de la responsabilidad em comisión por omisión de los 
directivos de las empresas, p. 15  
343

 “Dado que la perseción de beneficios económicos pertenece a la naturaleza misma de la 
empresa, buscar una fundamentación de la responsabilidad penal por omisión en el seno de la 
misma basada en el carácter preponderante de estos últimos implicaria un giro hacia el Derecho 
Civil difícilmente compatible con los principios tradicionales de la dogmática del Derecho penal. 
Por ello, en opinión de Heine, una posición de garante del empresario por hechos cometidos en el 
seno de la empresa sólo puede derivarse del deber de mantener bajo control determinadas 
fuentes de peligro típicamente empresariales que resultan particularmente de determinadas 
empresas y procesos productivos.” Idem, p. 23.  
344

 Nuestro sistema no contempla la responsabilidad propia y directa de la persona jurídica sino de 
responsabilidad por derivación de la responsabilidad por determinadas personas físicas. En los 
sistemas de responsabilidad por derivácion, el problema de la responsabilidad subjetiva se 
presenta como secundário toda vez que los elementos de la teoría del delito y de la participación 
se dan en el hecho que realizan las personas que provocan como consecuencia la responsabilidad 
de la persona jurídica. A partir de ahí se abre un segundo debate: si la responsabilidad penal de 
las personas jurídicas es fruto de uma actuación de otro (persona física), estaremos ante uma 
especie de responsabilidad objetiva, por uma parte, y, por otra, ante un caso de responsabilidad 
por la actuación de otra persona. Pero esa respetable crítica ha de ser cuidadosamente recibida, 
puesto que se basa en una transposición a la relación entre persona física y persona jurídica de 
prohibiciones nacidas y desarroladas para la relación entre personas físicas – la exclusividad 
personal de la responsabilidad penal – y la obligación de la concurrencia de dolo o culpa – 
prohibición de la responsabilidad objetiva.” OLIVARES, Gonzalo Quintero e MANZANO, Jordi 
Jaria. Derecho penal constitucional. Valencia: Tirant lo Blanch 2015, pp. 346-347. 
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também responsabiliza a pessoa jurídica pelos delitos cometidos pelos 

subordinados dessas pessoas físicas, pela falta de controle dos atos pelos 

subordinados cometidos.  

   Em relação à falta de controle, temática cuja fonte se encontra no 

direito alemão, em função da especifica tipificação que prevê o sancionamento 

dos administradores que não supervisaram adequadamente os subordinados. 

Segundo a jurisprudência alemã, esta hipótese de infração do dever de vigilância 

equivale, em verdade, a um defeito de organização empresarial, caracterizado 

pela ausência ou inefetividade de um programa de compliance.  

   O direito espanhol em um segundo momento de sua construção de 

um modelo adequado de responsabilidade penal da pessoa jurídica, prevê a 

possibilidade de introduzir uma específica tipificação para incriminar a omissão do 

dever de adotar medidas de vigilância ou controle por parte dos administradores 

de empresas, quando ocorrer algum ilícito que poderia ser evitado se adotada a 

diligência devida. Essa medida de vigilância só faria sentido diante dos crimes 

que possam ser imputados à pessoa jurídica.  

   Acerca do dever de vigilância Renato de Mello Jorge Silveira parece 

centrar a importância da delimitação do dever na aferição da existência de um 

mecanismo de controle ou vigilância, previsto em lei.   

   Quanto aos mecanismos de controle implementados na empresa 

para prevenir a comissão de irregularidades, “caso não exista nenhuma forma 

prévia de controle nesse sentido e havendo incidência delitiva, restará patente a 

quebra do dever inicial de garante por parte do empresário.”345 

   No mesmo sentido defende Adán Nieto que é necessário comprovar-

se a existência de um dever prévio que seja absolutamente necessário e 

adequado.346 Além do mais, a previsão de um dever de prevenção de crime por 

parte do dirigente de uma empresa deve respeitar o principio da determinação. 

Nesse sentido, para a caracterização da obrigação faz-se necessário uma 
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 Cf. SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito Penal Empresarial - A omissão do empresário 
como crime, p. 210. 
346

 Cf. NIETO MARTÍN, Adán. Cumplimiento normativo, criminologia y responsabilidad penal de 
personas jurídicas. In NIETO MARTÍN, Adán.(dir) Manual de cumplimiento penal em la empresa. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2015, p. 67. 
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obrigação de autorregulação prévia de origem normativa. Configurar-se-i uma 

evidente utilização de autorregulação regulada para se impor uma obrigação de 

organização interna para as empresas. Fora desse contexto, não há como se 

sancionar o administrador por omissão em relação ao controle devido. 347 

 

6.3 A contradição do Memorando Yates  

 

   É preciso que a construção de um sistema preventivo corporativo 

tenha a preocupação de evitar possíveis disfuncionalidades que possam ocorrer 

diante da delicada barreira estabelecida entre os limites da responsabilidade 

individual e da responsabilidade coletiva.  

   Nesse contexto, o fato de se tutelar em vias diferentes pessoa física 

e pessoa jurídica pode configurar um fator que potencialize essa possível 

disfunção. 

   O sistema deve ser estruturado de forma uníssona de modo a evitar 

que o esforço de se identificar e prevenir possíveis ilicitudes da pessoa jurídica 

seja direcionado para encobrir a responsabilidade individual de quem detenha o 

poder de comando da corporação. O ilícito corporativo, em campo administrativo 

sancionador, além de não carregar a mesma mensagem comunicativa do direito 

penal, poderia ser direcionado a encobrir a responsabilidade individual de quem 

praticou o fato. Nesse contexto, comprometem-se até mesmo os programas de 

conformidade, que também podem ser manejados para encobrir responsabilidade 

individual.  

   Também no modelo de responsabilidade da pessoa jurídica por 

atribuição ou por transferência, modelo de heterorresponsabilidade, há o risco de 

não se precisar ao certo a que título a responsabilidade será transferida para a 
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 “En suma, tiene sentido la sanción de la infracción del deber de vigilancia como un delito de 
omisión propia en aquellos casos en que no existe un deber de garantía o, aun existiendo, no es 
posible responsabilizar al superior en comisión por omisión, por ejemplo por falta de dolo. Se trata 
de una propuesta que la doctrina viene realizando desde hace tiempo. Ahora bien, parece ir 
demasiado lejos sancionar la violación de una de las posibles manifestaciones de ese deber de 
vigilancia como es la de instaurar un programa de cumplimiento de determinadas características, 
tal como hace el art. 286 seis.” Idem, p. 68. 
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pessoa jurídica. Nesse modelo, a responsabilidade atribuída a pessoa jurídica 

pressupõe a realização de um fato por uma pessoa física que a integre, de seu 

corpo diretivo ou de quem a represente. Os fatos podem ser comissivos ou por 

omissão imprópria, referentes a supostas falhas no dever de vigilância, de 

supervisão ou escolha.   Dentre as criticas que sofre esse sistema, é possível 

apontar a dificuldade de se distinguir a responsabilidade atribuída a pessoa física 

e a pessoa jurídica. 

   Como visto, a responsabilidade da empresa, segundo a legislação 

americana relaciona-se com uma possível conduta individual de qualquer 

funcionário da empresa, esteja ou não em posição de comando. No entanto, essa 

regra é excepcionada quando houver prova efetiva de que um membro da alta 

direção tenha aderido de qualquer forma a determinado comportamento ilícito, 

não obstante conte a empresa com um programa de compliance. Nesse caso, a 

empresa deixará de contar com alguns benefícios que decorram da existência de 

um programa de compliance, como a diminuição das penas ou com a concessão 

de um período para ajustes ou mecanismos autorregulatórios no interior da 

empresa e estará sujeita a penas graves 

   Em 9 de setembro de 2015 o Departamento de Justiça americano 

emitiu um memorando que, dada sua importância no tema da responsabilidade 

penal da pessoa jurídica, surtiu efeito até do outro lado do Atlântico. Na análise 

desse relatório, Silva Sanchez posicionou-se em desfavor da responsabilidade 

penal da pessoa jurídica. No entanto, não comungamos da opinião do doutrinador 

espanhol. A alterar-se o foco da questão, o memorando americano bem pode ser 

utilizado para dar substrato à ideia de que o sistema de prevenção corporativo 

deve obedecer a uma lógica integral, de modo a exigir, sob pena de uma nefasta 

disfuncionalidade, que os vários mecanismos trabalhem em conjunto e 

ordenadamente.  

   O memorando em questão foi assinado pela Vice Procuradora Geral 

Sally Yates,348 por isso passou a ser conhecido por “Memorando Yates”. A partir 

dele, há um claro ajuste na forma como a política americana de prevenção a 

irregularidades corporativas vem ocorrendo, há uma orientação para que o 
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 Cf. https://www.justice.gov/dag/file/769036/download acesso em 21/11/2016 

https://www.justice.gov/dag/file/769036/download
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governo passe a adotar uma postura mais severa com as pessoas físicas, 

diretores e administradores das corporações.  

   No relatório, foram expedidas seis orientações para o Departamento 

de Justiça cujas linhas mestras centram-se em identificar os culpados por fraudes, 

ilícitos e corrupções em todos os niveis da cadeia empresarial o que envolve a 

responsabilidade penal da pessoa jurídica e da pessoa física. A principal 

orientação relaciona-se com os beneficios a que a empresa fica sujeita em caso 

de colaboração com a investigação. Para a cooperação da empresa ser efetiva e 

ser passível de beneficios, as empresas devem fornecer para os procuradores 

todos os fatos relevantes acerca dos individuos envolvidos em ilícitos na empresa.  

   Toda corporação que tenha um sistema articulado de prevenção, 

conta com um sistema de investigação interna que deve ser apto para identificar 

irregularidades. Não há uma definição precisa se essa orientação do memorando 

Yates irá influir a condução das investigações internas por parte das empresas.349  

   Na verdade, as corporações, por meio de investigações internas, 

quando identificam a má conduta corporativa individual, acabam dando uma 

solução interna para o caso. Vários fatores podem ser apontados para justificar 

essa postura da empresa, talvez a principal seja o receio de que a eventual 

divulgação acarrete danos de ordens diversas para a empresa. Nesse sentido, a 

orientação do memorando parece reforçar a necessidade de que as corporações 

incrementem  a necessidade de transparência e, principalmente, não selecionem 

quais informações irão repassar para o poder público. Na prática, é muito dificil 

apurar o quanto as empresas estão efetivamente colaborando com a 

investigação.  

   Outra orientação é dirigida para os promotores federais no sentido 

de concentrar as investigações desde o início em indivíduos potencialmente 

culpados. Esta política, dirigida ao próprio Departamento de Justica, reconhece 

que é dificil iniciar um processo criminal contra individuos em momento posterior 

aquele no qual iniciado a investigação contra a empresa. Desse modo, a 

                                                           
349

 Cf. CHUNG, Daniel P. Individual Accountability for Corporate Wrongdoing In: Harvard Law 
School Forum on Corporate Governance and Financial Regulation 
https://corpgov.law.harvard.edu/2015/09/21/individual-accountability-for-corporate-
wrongdoing/#more-71670 acesso em 21/11/2016. 

https://corpgov.law.harvard.edu/2015/09/21/individual-accountability-for-corporate-wrongdoing/#more-71670
https://corpgov.law.harvard.edu/2015/09/21/individual-accountability-for-corporate-wrongdoing/#more-71670
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orientação é clara no sentido de estabelecer que a investigação deve se dar, 

desde o incio, em dupla via, pessoa física e pessoa jurídica.  

   Uma das orientações restringe o alcance das normas 

autorregulatórias no interior da empresa porque limita a possibilidade de que a 

pessoa jurídica imunize as pessoas físicas de qualquer tipo de responsabilidade. 

   Chung entende que uma das diretrizes aparentemente é destinada 

aos próprios investigadores e promotores, na medida em que os mesmos estão 

centrando seus esforços nas grandes corporações, entre outros motivos, em 

função das altas multas impostas a essas empresas.350 

   O memorando tem potencial para alterar o julgamento acerca da 

capacidade da empresa de efetivamente colaborar com as investigações. 

Internamente, a administração pública deverá aumentar a supervisão sobre os 

acordos com as empresas, no sentido de avaliar se as informações prestadas 

envolvem as pessoas físicas. 

    As críticas lançadas sobre o memorando Yates, na verdade, tem a 

finalidade de atingir a prática de acordos com que comumente se encerram as 

investigações em solo americano. A previsão do acordo de leniência no 

ordenamento brasileiro tem inspiração nas práticas americanas. Segundo o art. 

16 da lei 12846/13, a autoridade máxima de cada orgão ou entidade pública 

poderá celebrar acordo de leniência com as pessoas jurídicas que colaborem 

efetivamente com as investigações e o processo administrativo, desde que a 

colaboração seja efetiva para identificar os demais envolvidos na infração e que 

forneça informações e documentos que comprovem os fatos objeto da 

investigação.  

                                                           
350

 “This guideline seemingly implies that DOJ attorneys are prioritizing high-dollar cases against 
corporations while placing cases against individuals on the back burner. In our experience, federal 
prosecutors regularly examine the conduct of employees during corporate investigations and do 
not pull punches in their pursuit of individuals. As counsel for a number of individuals subject to 
exhaustive investigations, we disagree with the Memorandum’s implied premise. The 
Memorandum requires DOJ attorneys to submit to their supervisors plans to investigate and bring 
cases against individuals to resolution if those cases have not concluded by the time of the 
corporate resolution. Similarly, any declinations also must be memorialized, and approved by the 
relevant Assistant Attorney General or a United States Attorney.” . CHUNG, Daniel P. Individual 
Accountability for Corporate Wrongdoing. 
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   Na acurada critica de Silva Sanchez, nota-se que a referência onde 

se concentra o ponto nodal da questão é a interrupção precoce da problemática 

da responsabilidade penal da pessoa jurídica com os acordos de colaboração,   

(Non-Prosecution Agreements ou o Deferred Prosecution Agreements): 

O tema não só tem a ver com as preocupações do Departamento 
de Justiça. Também um setor da doutrina norte-americana criticou 
o fato de que a criminalidade corporativa possa se transformar, com 
os acordos de colaboração (Non-Prosecution Agreements ou o 
Deferred Prosecution Agreements), na responsabilidade patrimonial 
das pessoas jurídicas, e, sobretudo, acarrete a exclusão da 
responsabilidade penal das pessoas físicas que ocupem posição de 
de relevância dentro da estrutura da empresa.351 

 

   A orientação de incrementar esforços para identificar as pessoas 

físicas responsáveis pelos ilícitos corporativos repercute, na opinião de Silva 

Sanchez, na condução das investigações corporativas internas.  

   A questão que se destaca no memorando em relação a colaboração 

das empresas é a necessidade de evitar que as empresas manipulem o poder 

público quando dos acordos de colaboração, escolhendo os fatos que serão 

                                                           
351

 Tradução livre da autora. “El tema no sólo tiene que ver con las preocupaciones del 
Departamento de Justicia. También um sector de la doctrina norteamericana ha criticado que la 
criminalidad corporativa se acabe saldando mediante los Non-Prosecution Agreements o Deferred 
Prosecution Agreements, con uma responsabilidad patrimonial de las personas jurídicas y, sobre 
todo, con la exclusión de la responsabilidad penal de personas físicas de relevancia dentro de la 
propia estructura organizativa de aquéllas. Por lo que hace a la tradición continental europea, la 
idea central de la Circular constituye prácticamente una verdad de Perogrullo: a saber, que uno de 
los medios más eficaces de combatir la delincuencia corporativa es buscar la responsabilidad de 
las personas físicas que cometieron el injusto a todos los niveles y que, por tanto, procede hacer 
hincapié en este punto.” SILVA SANCHEZ, Jose Maria. Memorandum Yates, InDret Revista per a 
l'Anàlisi del Dret, n. 4 2015. http://www.raco.cat/index.php/InDret/article/view/304361 Em severa 
critica ao fato de que os promotores americanos centram esforços nas corporações, deixando em 
plano secundário a pessoa física, levando ao mesmo tipo de ineficiência que a própria corrupção 
acarreta no sistema, em função de  ganho político e vanatgem institucional, são as palavras de 
MITCHELL: “This observation is one of more than theoretical interest. I shall argue that the relative 
absence of individual prosecutions allows the criminal justice system to flourish as a corrupt 
government enterprise, at least as far as corporate crime is concerned. More, it is, in effect, a 
conspiracy of corruption between prosecutors and corporate executives, one that may not be 
ameliorated in the absence of individual prosecutions by the government and prison, when 
appropriate, for corporate executives. Let me be clear. I am not accusing anybody of intencional 
corruption or conspiracy. Rather, I am describing a structure created by the incentives of actors on 
all sides constrained – or not – by criminal procedure and corporate governance mechanisms. The 
type of corruption presented by the pre-trial diversion regime is a special case of what Dennis F. 
Thompson calls “institucional corruption”, one in which political gain replaces individual profit and 
institutional tendency replaces individual motive. Intencional or not, it creates the same kinds of 
inefficiencies as purposeful corruption. I will have ample opportunity to explicate below. For the 
moment, let me establish the theory.” MITCHELL, Ezra Wasserman. Deferred Corporate 
Prosecution Agreements as Corrupt Regime: The Case for Prison, In Case Research Paper Series 
in Legal Studies, (6), 2015  http://ssrn.com/abstract=2558748 acesso em 22/11/2016. 

https://www.redib.org/recursos/Serials/Record/oai_revista348
https://www.redib.org/recursos/Serials/Record/oai_revista348
http://ssrn.com/abstract=2558748
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relatados ou as pessoas que serão identificadas. Esse déficit de informação é 

visivelmente prejudicial ao sistema e deve ser combatido. Contudo, para Silva 

Sanchez o memorando Yates é um sinal que implica uma mudança de direção no 

modo americano de se confrontar a delinquência econômica, que, de alguma 

forma, implica um retorno ao início, ou seja, priorizar a responsabilidade 

individual. 

   A crítica do professor espanhol parece ser parcial. As orientações do 

memorando podem ser interpretadas no sentido de evitar qualquer 

disfuncionalidade que possa ocorrer quando o sistema previsto para a prevenção 

de crimes não funcionar de maneira integral.  O sistema de prevenção deve ser 

estruturado de modo a não permitir que as pessoas jurídicas minimizem os fatos 

cometidos pelas pessoas físicas nos acordos de colaboração.  

   Destaca-se a posição de Rotsch352 que, apesar das reservas com o 

tema, insiste em lembrar que um efetivo sistema de criminal compliance só é 

devidamente estruturado quando tenha aptidão para alcançar todas as pessoas 

da corporação. Essa posição, evidentemente traçada em um sentido pré delitual, 

tem o objetivo de prevenir irregularidades e deve ser observado quando posterior 

a algum evento danoso. Um sistema de compliance deve envolver a corporação 

como um todo. O que se quer afastar é o risco de que o sistema de compliance 

seja construído com o objetivo – errôneo – de transladar responsabilidade.  

   Para a realidade atual vivenciada no país, parece ser possível 

apontar que a mudança de rumo no sistema norte americano após o memorando 

                                                           
352

 “Una primera particularidad fundamental reside en el objetivo del Criminal Compliance. En la 
mayoría de los casos se circunscribe éste a la evitación de la responsabilidad 
(Haftungsvermeidung). Esto (sólo) es cierto en el sentido de que en lo que al consejo de 
administración se refiere, por regla general, se trata únicamente de que no nazca ya desde un 
principio la responsabilidad penal. Quien por el contrario tome sólo en consideración el objetivo de 
la evitación de la responsabilidad como tal, corre el peligro de pasar por alto que con una 
semejante estrategia de Compliance dirigida de forma singular puede decaer ciertamente la 
responsabilidad penal de la dirección empresarial, pero dado que la dirección de la empresa 
generalmente puede descargarse a través de (y sólo a través de) una organización cuidadosa y en 
especial a través de la delegación, la responsabilidad penal no se diluye sin dejar rastro en la 
empresa, sino que en cierto modo se transfiere a los trabajadores subordinados. La supuesta 
evitación de la responsabilidad sería entonces un mero traslado de la responsabilidad que 
afectaría penalmente a otros sujetos, lo cual desde el punto de vista empresarial puede ser 
igualmente desastroso. (Palabras clave: Multas, demandas de daños y perjuicios, pérdida de 
reputación, pérdidas de capacidad competitiva). Un concepto de Compliance dirigido a una 
completa evitación de la responsabilidad penal debe por lo tanto tomar en consideración la 
empresa en su conjunto, en su caso a todos los trabajadores de la empresa y no sólo a la cúpula 
directiva.” ROTSCH, Thomas. Criminal compliance. InDret. Revista per a l'Anàlisi del Dret.  
Barcelona, enero de 2012, http://www.indret.com/pdf/876a.pdf acesso em 22/11/2016, pp. 5-6.  
 

https://www.redib.org/recursos/Serials/Record/oai_revista348
http://www.indret.com/pdf/876a.pdf
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Yates possa servir de parâmetro para que, entre nós, a condução dos acordos de 

leniência em âmbito criminal adote uma franca orientação de não se deixar 

seduzir pela possibilidade de retorno fácil e imediato de eventuais prejuízos 

causados. Por outro lado, a falta de regras claras e precisas acerca do conteúdo 

dos acordos de leniência pode acarretar uma refração na adesão voluntária por 

parte das pessoas jurídicas.  
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7 Conclusão 

     

   O combate à criminalidade econômica assume particular importância 

hodiernamente. No específico campo da corrupção, assume papel relevante em 

função de seus efeitos devastadores, fenômeno este que existe em praticamente 

todos os países, desenvolvidos ou não. A tutela tradicional dos crimes contra a 

administração pública é, no entanto, insuficiente para abranger todos os fatores 

que devem ser levados em consideração no combate a esse fenômeno.  O 

tratamento do tema requer uma compreensão global e multidisciplinar conforme 

se procurou demonstrar no capítulo 2.  Nesse contexto, a tutela penal brasileira 

para o fenômeno da corrupção e para a criminalidade econômica em geral está 

ainda atrelada à responsabilidade individual, não obstante às demandas, de 

ordens diversas (morais, jurídicas e econômicas), para o fortalecimento das 

medidas sancionatórias e a expansão dessas medidas. 

   O conceito de corrupção em sentido amplo envolve toda uma série 

de delitos e irregularidades que envolvem o poder estatal. Salienta-se, nesse 

sentido, que transborda as fronteiras dos fatos tipificados na lei penal. Essa 

orientação pode ser percebida nas normativas supranacionais que versam sobre 

corrupção. Na prática, esse posicionamento abarca uma matiz de crimes sob a 

denominação de corrupção, que envolvem, além dos crimes de corrupção ativa e 

passiva, outros delitos, como o tráfico de influência, uso de informação 

privilegiada, falsificação de informação financeira, irregularidades no mercado de 

valores, subvenções irregulares etc 

    O tema merece acurada reflexão sob ótica global, no contexto das 

normativas internacionais. Os diferentes documentos dos organismos 

internacionais apresentados no capítulo 3 sugerem o estabelecimento de uma 

série de medidas, dentre as quais se destaca a previsão de regras de conduta 

para nortear as relações comerciais que podem, de forma genérica, serem 

reduzidos nos “dez princípios do Pacto Global da ONU”.   

   São perceptíveis, pelas orientações contidas nos documentos 

internacionais, as diferentes ordens de fatores que marcam a necessidade de se 
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pensar em novas formas de combate ao fenômeno em questão.  Em ordem 

econômica, verifica-se que há um custo financeiro que prejudica a economia tanto 

em campo público quanto privado. Em campo público, a cada nova denúncia de 

desvios de recursos que deveriam ser destinados para saúde e educação, para 

ficar entre os setores mais sensíveis da sociedade, gera um descrédito 

generalizado na estrutura em que assenta a democracia, além de comprometer o 

crescimento e a competitividade do país e prejudicar o aumento da renda per 

capita. Em campo privado, o custo da corrupção reduz o investimento produtivo, 

desestabilizando o ambiente de negócios.  

   Sob o prisma jurídico, apesar da tipificação dos crimes de corrupção 

ativa e passiva, é necessário um novo marco que alargue as fronteiras punitivas, 

para abarcar o fenômeno da corrupção em todos os sentidos. É preciso consignar 

que a corrupção é tomada por paradigma por provocar evidente desequilíbrio na 

delicada trama existente entre a sociedade, o Estado e a empresa. Nesse 

contexto, cabe ao Direito propor uma solução que seja apta para equilibrar os 

fatores. Contudo o direito para atingir esse objetivo deve-se se socorrer de novas 

teorias, que vão torná-lo mais maleável, para que seja possível produzir uma 

resposta efetiva. As teorias que foram apresentadas no Capítulo 2 têm a difícil 

missão de dar um substrato jurídico ontológico para essas novas demandas. 

   Abre-se campo para conciliar a regulação pública com os novos 

institutos, cuja influência de legislações estrangeiras, com base jurídica diversa da 

nossa em alguns casos – a exemplo da lei americana e inglesa – não tem mais 

como ser desconsiderada.  

   Nesse passo, deve haver uma interação entre regulação e 

autorregulação das empresas. Compete ao ente público dar balizas regulatórias a 

que devem ficar sujeitas as empresas e, ao mesmo tempo, contar com a técnica 

da autorregulação para permitir que as empresas tenham certa flexibilidade 

interna para a adequação com a estrutura empresarial, com o campo de atividade 

desenvolvido e com os marcos regulatórios a que estão sujeitas. 

   Esse panorama demanda a adesão por parte dos Estados aos 

influxos das normativas externas como elemento indispensável para construir o 

edifício da autorregulação assentado em bases sólidas. A autorregulação, 
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isoladamente considerada, é insuficiente sem uma adequada estrutura estatal que 

pressione as empresas a implantarem, de maneira voluntária, um sistema interno 

de prevenção. 

   Em sede administrativa, não se despreza que o reforço do aparato 

administrativo sancionador possa contribuir para a estruturação de um sistema de 

combate a corrupção. O que se contesta é a suficiência ou a adequação isolada 

do aparato administrativo sancionador. No capítulo 4, além desses aspectos, 

demonstrou-se que o direito administrativo sancionador brasileiro, além de 

incipiente, não observa bases normativas equivalentes àquelas nas quais se 

amparam os sistemas de responsabilidade da pessoa jurídica em âmbito não 

penal.  

   Apesar da recente lei 12846/13 responsabilizar a pessoa jurídica em 

sede civil e administrativa, a estruturação da corrupção demanda a 

responsabilização penal da pessoa jurídica, aliada à previsão de um sistema 

preventivo, voltado a atuar em duas linhas: antecipadamente, no ante factum 

delitivo e, posteriormente, com o estabelecimento de consequências para o pos 

delictum. 

   No capítulo 5, o objeto foi a legislação comparada, tomados os 

sistemas de common law e civil law, para a possibilidade de, apesar da estrutura 

diversa de cada sistema, conciliar a responsabilidade da pessoa jurídica com a 

autorregulação, assentando as bases de implementação das medidas punitivas e 

dos mecanismos de controle.  

   O primeiro ponto de análise centra-se sobre os modelos de 

responsabilidade penal da pessoa jurídica, com o objetivo de determinar se há 

maior compatibilidade de um em relação a outro, se há um menor déficit 

dogmático em responsabilizar a pessoa jurídica identificando-se a pessoa física 

responsável pelo ato ou se há um grau de independência suficiente para se punir 

a pessoa jurídica desvinculada da pessoa física que com ela se relaciona.  Toda 

inovação acarreta consigo o peso de alterar as estruturas até então estáveis de 

um sistema. 
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   É induvidoso que, depois que a compliance invadiu o cotidiano 

jurídico, há uma série de dúvidas que o assunto desperta, não só pela novidade 

que representa como também por sua amplitude. Cabe restringir o foco para fixar 

o ângulo pelo qual o tema, no âmbito criminal, deve ser compreendido.  

   É preciso lembrar que os programas de compliance, no Direito 

Penal, têm importância em frentes diversas, que vão além da conexão com a 

responsabilidade penal da pessoa jurídica e com o dever de garantia que pode 

ser imputado aos responsáveis pela implementação dos programas, os 

compliance officers. Seus efeitos abarcam a imputação de responsabilidade 

individual, tendo especial importância no enfrentamento da imprudência, em sede 

de crime culposo, com os deveres de cuidado do empresário e o correto atuar no 

enfrentamento do risco. 

  Conforme analisado no capítulo 6, é preciso consignar que a 

utilização dos programas de compliance, em sede empresarial, podem trazer 

benefícios em sede processual, principalmente no contexto probatório, com a 

delimitação da estrutura de delegação de responsabilidade dentro da empresa, 

cuja correta identificação é elemento imprescindível para o exercício do direito de 

defesa. 

   O objetivo fundamental do mecanismo preventivo, se devidamente 

estruturado, é evitar o cometimento de delito. É necessário aproveitar as 

experiências estrangeiras, como a polêmica em torno da nova diretriz americana, 

já vista, externada pelo Memorando “Yates”, para se pensar em uma estruturação 

correta de modo que o sistema preventivo não se transforme em mero sistema de 

transferência de responsabilidade.  

   Não há consenso em se estabelecer qual o melhor sistema de 

prevenção de delito ou a melhor forma de tutela. Para a nossa realidade 

normativa, julgamos que é necessária a construção de um modelo de prevenção 

que tenha por base a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Há todo um 

somatório de fatores que foram expostos nos capítulos anteriores que despertam 

para essa nova fase regulatória.  
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   A introdução da responsabilidade penal da pessoa jurídica no nosso 

ordenamento jurídico, construído sobre bases de responsabilidade autônoma e 

desvinculada da pessoa física, pode, ao lado da expressa previsão da 

responsabilidade individual dos dirigentes pela omissão do dever de vigilância, 

inaugurar um novo momento dogmático com aptidão para corrigir as construções 

jurisprudenciais em torno do dever de garante que, não em poucas situações, 

conduzem a decisões questionáveis no âmbito da segurança jurídica, até em 

função do risco de tangenciar a responsabilidade objetiva. 

   O grande mérito da responsabilidade penal da pessoa jurídica 

desvinculada da pessoa física, ou seja, pela criação de um sistema de 

culpabilidade própria, é levar em conta os esforços da pessoa jurídica na 

implementação de um mecanismo eficiente de prevenção de crime. Essa 

diferença, embora sutil, é o fiel da balança que pode dar lastro de eficácia e 

efetividade para os programas de prevenção, os programas de compliance.  

   No campo penal corporativo, as medidas pensadas e estruturadas a 

partir de bases éticas, orientadas não só por influxos de soft law mas também por 

uma consciência social direcionada ao cumprimento das normas, não se mostram 

suficientes para, por si próprias, passarem a mensagem comunicativa própria do 

sistema penal.  

   Qualquer comparação que se estabeleça com o sistema alemão ou 

italiano não é de ser aceito pelo fato de não haver similitude entre o padrão de 

garantia que o sistema administrativo sancionador daqueles países apresenta em 

face do nosso. Em Espanha, os doutrinadores que criticam a recente adoção da 

responsabilidade penal da pessoa jurídica, assim o fazem com apoio na estrutura 

do direito administrativo daquele país, que conta com a máxima garantia possível. 

Não é o caso do nosso Direito Administrativo sancionador e também não é o caso 

da Lei 8462/13. 

   O combate ao fenômeno dos crimes ocorridos em sede empresarial 

precisa ser estruturado em diferentes frentes de atuação que, somadas, possam 

dar um tratamento efetivo a esse tormentoso problema. 
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   A necessidade de um sistema criado para atuação integral deve 

compreender medidas voltadas para prevenir e combater a corrupção como: o 

bom governo corporativo; o aumento do nível de transparência tanto no setor 

público quanto no privado; e uma nova cultura de cumprimento normativo com 

apoio em pressupostos éticos. Todas essas medidas devem coexistir com a 

responsabilidade penal da pessoa jurídica.  

   Nesse contexto, um modelo de prevenção assentado em bases de 

responsabilidade penal da pessoa jurídica deve ser construído autonomamente, 

desvinculado da responsabilidade individual, ao contrário do que ocorre com o 

modelo de heterorresponsabilidade. 

   A construção de um sistema normativo adequado, efetivo e lógico, 

pode ter apoio nas seguintes medidas: 

- tipificação da responsabilidade penal da pessoa jurídica, baseada na culpa 

autônoma e individual da corporação pela não adoção de um instrumento 

preventivo que evitasse a prática de atos ilícitos, nos moldes estabelecidos em lei; 

- previsão legal de um parâmetro regulatório com a fixação de medidas 

específicas de prevenção a ser adotado pelas empresas, que estimulasse a 

pessoa jurídica a estabelecer um sistema eficaz, com ênfase em medidas que 

relacionassem a eficácia do sistema preventivo com a correta identificação das 

pessoas físicas por trás do evento ilícito, de modo a impedir que o sistema de 

prevenção seja utilizado para encobrir eventual responsabilidade da pessoa física; 

- previsão de um código de condutas para os funcionários públicos, cuja 

infringência caracterize improbidade administrativa, dentre outras possíveis 

sanções; 

- expressa previsão de parâmetros para os códigos de conduta empresariais e 

previsão de incentivos que funcionem como barreiras preventivas para a não 

realização da conduta ilícita. 

  A mudança de um determinado padrão normativo é sempre um 

processo complexo. No entanto, é preciso estar atento para as demandas que, 

em diferentes âmbitos, exigem a adoção de novos parâmetros e novas posturas. 
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     A comparação com as experiências de outros países, 

principalmente as recentes alterações legislativas em Espanha e França, tem o 

objetivo de evidenciar que as estratégias seguem a mesma via. O Brasil, por sua 

vez, deve acompanhar essa tendência, para se colocar ao lado dos países que 

procuram um modo eficiente de combater a criminalidade empresarial.  

   A autorregulação, atrelada à responsabilidade penal da pessoa 

jurídica, pode constituir um novo marco político-criminal corporativo. 

Evidentemente, essa mudança demanda uma nova consciência ética e social das 

empresas e dos indivíduos.  

   Nosso objetivo foi demonstrar que essa nova realidade é viável e 

possível. O tema é novo e está em franca construção, aberto a toda sorte de 

discussões e questionamentos. É nesse contexto que o presente trabalho busca 

fornecer subsídios que possam auxiliar na análise e na solução dos problemas 

que o tema desperta.  
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