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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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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. 



248 
 

   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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