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RESUMO 

 

PINTO, Nathália Regina. A importância dos marcos regulatórios na prevenção à 
criminalidade econômica. Dissertação. Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2016.  

 

O atual momento da globalização pode ser caracterizado pela integração de mercados e 

economias, cujas operações complexas e o grande volume de informações demandam regras 

e procedimentos próprios e especializados. Com fraudes bilionárias e crises que se espalham 

sem reconhecer fronteiras, o direito penal expande-se e passa a ser considerado como uma 

forma de evitar a repetição destes erros. Cresce, assim, a demanda por uma flexibilização 

dos ordenamentos nacionais e um agir conjunto de Estados e empresas. O alinhamento destas 

condutas resulta em medidas preventivas estabelecidas por diferentes marcos regulatórios, 

que estabelecem a importância de avaliações de riscos, medidas de governança corporativa 

e programas de compliance na implementação de uma nova cultura de ética e transparência 

nos negócios.  

 

 

 

Palavras-chave: globalização; marcos regulatórios; direito penal; prevenção; 
governança, riscos e compliance.  

 

 

 

 

 

 

 

 



	

ABSTRACT 

 

PINTO, Nathália Regina. A importância dos marcos regulatórios na prevenção à 
criminalidade econômica. Dissertação. Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2016.  

 

The present time of globalization can be described by a market and economic integration, 

which is made up by complex operations and a large amount of information that demand 

specific and specialized rules and procedures. Considering billionaire frauds and crisis 

spread worldwide, the criminal law expands and is regarded as the way to avoid repetition 

of this kind of error. As a result, grows the demand for a flexibilization of national legal 

orders and for a joint action between States and companies. The alignment of conducts 

results in preventive measures provided by different regulatory landmarks that determine the 

importance of risk management, corporate governance and compliance in the 

implementation of a new culture of ethics and transparency in business.  

 

 

 

Keywords: Globalisation; regulatory landmarks; criminal law; Prevention; corporate 
governance, risk management and compliance.  
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A IMPORTÂNCIA DOS MARCOS REGULATÓRIOS NA 
PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE ECONÔMICA  

 

INTRODUÇÃO 

 

Em um momento em que poderosas empresas globalizadas assumem um 

significativo papel dentro de economias regionais e mundiais, os delitos econômicos e 

escândalos financeiros ganham uma nova importância em um direito penal caracterizado 

pela prevenção. Nesta “corporatização do mundo1”, a globalização transforma diversos 

atores econômicos e sociais em importantes reguladores, em âmbito regional, nacional e 

global, enfraquecendo os Estados Nacionais ao mesmo tempo em que interliga todos os 

mercados e elimina a ideia de espaços isolados2.  

Diante da transformação e evolução das práticas capitalistas além das fronteiras, 

o centro do mundo deixa de voltar-se ao indivíduo, que passa a fazer parte de uma 

sociedade global3. Nesta nova realidade, toda economia nacional integra um contexto 

global, com fronteiras dissolvidas e mercados mais rápidos. A atual organização destas 

corporações e a singularidade de suas atividades dificulta as ações de controle e 

prevenção por parte do Estado, cabendo ao direito um limitado controle sobre estes 

poderosos atores que se beneficiam da complexidade da lei, dos livros de contabilidade e 

das influentes tomadas de decisões4.  

																																																													
1BRAITHWAITE, John. Regulatory capitalism: how it works, ideas for making it work better. 
Massachusetts: Edward Elgar Publishing: 2008. p.29. Focando em soluções positivas que podem 
desempenhar um impacto positivo e efetivo na prevenção aos comportamentos desviantes, uma nova 
cultura ética é influenciada pelas corporações, em uma ampla rede de governança disposta a alinhar 
comportamentos éticos em processos decisórios. SAAD-DINIZ, Eduardo. Regulação privada: há ainda 
alternativas para a prevenção à corrupção e proteção de direitos humanos no âmbito corporativo? In: 
SAAD-DINIZ, Eduardo (org.); BRODOWSKI, Dominik (org.); SÁ, Ana Luiza de (org.).  Regulação do 
abuso no âmbito corporativo: o papel do direito penal na crise financeira. São Paulo: Editora LiberArs, 
2015. p.83-85. 	
2BECK, Ulrich. O que é globalização? Equívocos do globalismo, respostas à globalização. São Paulo: 
Editora Paz e Terra, 1999. p.29.		
3IANNI, Octavio. Teorias da Globalização. Rio de Janeiro: Ed. Civilização Brasileira, 2004.p.13.   
4BRAITHWAITE, John. The limits of economism in controlling harmful corporate conduct. Law and 
Society Review, 1981. p.482.	Para Bruno Meyerhof Salama, na relação entre justiça e eficiência, o Direito 
deve ser visto como uma fonte de regulação de atividades que permita a concretização de políticas públicas, 
estimulando “as atividades produtivas, a resolução de conflitos, a democracia, a livre iniciativa, a redução 
da corrupção e burocracia, do desperdício e da pobreza”. SALAMA, Bruno Meyerhof. Direito e Economia. 
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Com as novas tecnologias constantemente aperfeiçoadas e do fim das barreiras 

físicas, o Estado e as empresas estabelecem uma nova realidade, baseada na prevenção e 

sanção dos comportamentos delitivos danosos à empresa e ao seu entorno. Nas palavras 

de Ulrich Beck, em meio às complexidades do mercado mundial “formou-se uma nova 

economia virtual de correntes monetárias transnacionais cada vez menos vinculada a um 

substrato material e enredada em um jogo de informações e dados5”. Estes perigos da 

especulação estariam aquém do controle dos Estados Nacionais em um contexto em que 

estes novos riscos não se limitam mais ao espaço e ao tempo6.  

Dotados de alta complexidade, os delitos econômicos não afetam somente a 

economia de um país determinado, mas podem alcançar transcendência internacional7, 

razão pela qual assistimos a um crescente fenômeno de expansão do direito penal sobre 

a atividade econômica e empresarial8.  A lei penal passa a ser utilizada como mais um 

instituto capaz de propiciar segurança aos negócios9, sendo caracterizada por 

inconsistências, lacunas e uma regulação excessiva, o que, no entendimento de Roland 

Hefendehl são resultados inevitáveis de uma tentativa apressada de corrigir o mercado 

por meio do direito penal, por exemplo, com a pretensão de recuperar a credibilidade do 

mercado, abalado com as fraudes contábeis, falsificações e manipulações dos balanços 

contábeis10.  Uma visão errada também para Bernd Schünemann, que não vê como 

possível que maior no uso do direito penal pudesse modificar práticas e riscos 

consolidados. Para ele, esta saída seria o “produto de uma sutil política midiática 

praticada pelos responsáveis pela crise e pelos detentores do poder11”.  

																																																													
In: José Rodrigo Rodriguez. (Org.). Fragmentos para um Dicionário Crítico de Direito e Desenvolvimento. 
2ed.São Paulo: Saraiva, 2011, v. 1, p. 101-116. 
5BECK, Ulrich. O que é globalização? Equívocos do globalismo, respostas à globalização. São Paulo: 
Editora Paz e Terra, 1999. p.42.		
6BECK, Ulrich. op.cit. p.83.		
7BERRUEZO, Rafael. Derecho penal económico. In: BERRUEZO, Rafael et al. Derecho penal económico, 
Buenos Aires: Editorial B de f., 2010. p.13.		
8RODRIGUEZ ESTEVEZ, Juan María. Legalidad y Eficiencia en Materia Penal Empresaria. In: 
BERRUEZO, Rafael et al. Derecho penal económico, Buenos Aires: Editorial B de f., 2010. p. Derecho 
penal económico, Buenos Aires: Editorial B de f., 2010. p.94.		
9SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; NETTO, Alamiro Velludo Salvador. Sarbanes-Oxley-act e os vícios 
do direito penal globalizado. Revista Ultima Ratio, Rio de Janeiro, v. 1, n. 0, 2006. p.207.		
10HEFENDEHL, Roland. Enron, WorldCom and the consequences: business criminal law between 
doctrinal requirements and the hopes of crime policy. Buffalo Criminal Law Review. Vol.8, n.1. Abril, 
2004. p.53-57. 	
11SCHÜNEMANN, Bernd. A chamada “crise financeira” – falha sistêmica ou criminalidade globalmente 
organizada? In: GRECO, Luís (Coord.); SCHÜNEMANN, Bernd. Estudos de direito penal, direito 
processual penal e filosofia do direito. São Paulo: Marcial Pons, 2013. p.186.		



	

	 11	

A falsa percepção de que o direito penal econômico poderia resolver todos os 

problemas coloca em segundo plano a importância de práticas efetivas de prevenção, que 

demandam tempo e esforço não só dos dirigentes, mas das autoridades, dos acionistas e 

dos demais stakeholders12. John Braithwaite complementa que soluções econômicas 

podem colaborar com a aplicação da lei e facilitar inovações de prevenção e regulação, 

auxiliando as empresas a encontrarem o caminho mais barato para a minimização de 

danos, enquanto o Direito, especialmente o direito penal, deve assegurar que as garantias 

liberais não sejam flexibilizadas em nome da defesa da economia13.  Neste sentido, os 

marcos regulatórios são extremamente importantes para trazer limites às atividades 

empresariais e, se necessário, às sanções aplicadas pelo Estado aos agentes que se 

desviem do papel que devem exercer no mercado.   

Argumenta Braithwaite que we have regulatory capitalism because capitalism is 

out of control14 e, diante disto, devemos analisar as empresas não só como reguladas pelo 

poder estatal, mas também reconhecer sua importância como reguladoras15, para aplicar 

da melhor forma a regulação, técnica e politicamente. O Estado passa a buscar uma nova 

alternativa de prevenção, agindo de forma conjunta com as empresas através de uma 

autorregulação regulada, que busca por meio da interpretação das leis adaptar medidas de 

prevenção e controle que tenham por objetivo beneficiar a todos os stakeholders, aqui 

compreendidos acionistas, funcionários, comunidade, fornecedores e Estado.  Com o 

objetivo da diminuição dos riscos decorrentes de suas atividades, as empresas mostram-

se cada vez mais dispostas a investir em medidas de compliance16, governança e 

gerenciamento de seus riscos. 

Nesta sociedade de risco globalizada17, o direito penal econômico deve analisar 

os riscos relacionados às atividades desenvolvidas e sua relação com as punições 

																																																													
12HEFENDEHL, Roland. op.cit. p.85.		
13BRAITHWAITE, John. The limits of economism in controlling harmful corporate conduct. Law and 
Society Review, 1981. p.502.		
14Tradução: “Possuímos o capitalismo regulatório porque o capitalismo está fora de controle”. 
15BRAITHWAITE, John. Regulatory capitalism: how it works, ideas for making it work better. 
Massachusetts: Edward Elgar Publishing: 2008. p.40.		
16KUHLEN, Lothar. Cuestiones fundamentales de compliance y derecho penal. In: KUHLEN, Lothar (ed.). 
MONTIEL, Juan Pablo (ed.). ORTIZ DE URBINA GIMENO, Iñigo (ed.). Compliance y teoria del derecho 
penal. Madrid: Marcial Pons, 2013.p. 64. 	
17SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito penal econômico como direito penal de perigo. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2006. p.159.		
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envolvidas18, considerado que o excesso aqui, se extremamente severo, poderá ocasionar 

um aumento no risco de quebra das empresas, perdas para acionistas, credores, 

funcionários e consumidores, causando danos maiores e mais prejudiciais que o próprio 

crime praticado.   

A influência da globalização na diminuição do papel do Estado por estruturas de 

governança19 implica uma considerável diminuição da eficácia dos ordenamentos 

nacionais. Entretanto, conforme explica Adán Nieto Martín, esta realidade não significa 

a total ausência do Estado, mas a garantia de sua presença, de forma eficaz, mediante uma 

forma de controle social mais adequada que envolveria uma cooperação entre os poderes 

públicos, os sujeitos regulados e outros agentes sociais, como ONGs e sindicatos20. Para 

ele, a empresa somente poderia garantir que seus diretores e funcionários ajam de acordo 

com a lei, quando se esforçar para que estes assumam valores éticos compartilhados com 

o Estado21.   

Os mecanismos de prevenção à criminalidade empresarial foram redefinidos e 

uma nova cultura organizacional fortalecida com o objetivo de reduzir as assimetrias de 

informações e fomentar a transparência, reforçando, assim, a confiança no mercado e 

substituindo a mentalidade unicamente repressora22. Com estruturas de incentivo ao 

cumprimento de deveres, as empresas desenvolveram mecanismos de prevenção às 

infrações econômicas, como diretrizes de governança corporativas e regras mais precisas 

de atribuição de responsabilidade23.  

No primeiro capítulo são analisados três casos de fraudes corporativas que 

afetaram todo o mercado financeiro internacional, evidenciando as falhas de governança, 

																																																													
18COFFEE JR, John C. No soul to damn: No body to kick: na unscandalized inquiry into the problem of 
corporate punishment. Michigan Law Review. Vol. 79, No. 3 (Jan. 1981), p. 408. 
19BERCOVICI, Gilberto. A influência do poder econômico sobre o poder político. Boletim IBCCRIM, São 
Paulo, v. 23, n. 274, p.8-9, set. 2015.		
20NIETO MARTÍN, Adán. Responsabilidad social, gobierno corporativo y autorregulación: sus 
influencias en el derecho penal de la empresa. Polít. crim., Nº 5, 2008, A3-5, p.03-04. Para o autor, 
estaríamos diante de uma aliança entre os agentes do capitalismo e o Estado, que resultaria no fenômeno 
do corporate governance, com aspectos de prevenção e sanções, por parte da própria empresa, de 
comportamentos delitivos. NIETO MARTÍN, Adán. El programa político-criminal del corporate 
goverment: derecho penal de la empresa y gobierno corporativo. Revista Aranzadi de derecho y proceso 
penal, Navarra, n. 11, 2004. p.260.	
21NIETO MARTÍN, Adán. Responsabilidad social, gobierno corporativo y autorregulación: sus 
influencias en el derecho penal de la empresa. op.cit. p.06.		
22SAAD-DINIZ, Eduardo. A criminalidade empresarial e a cultura de compliance. Revista Eletrônica de 
Direito Penal AIDP-GB, v. 2, 2014.p.112-113.   
23SAAD-DINIZ, Eduardo. op.cit. p.113.		
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análise de riscos e compliance. Os casos Enron, WorldCom e Lehman Brothers 

representam diferentes momentos de crises que deram ênfase ao fortalecimento do marco 

regulatório norte-americano e à necessidade de uma maior regulação que pudesse evitar 

a repetição dos mesmos problemas e a perda de confiança nos negócios.     

Diante de casos emblemáticos de fraudes econômicas, crescem os discursos de 

emergência e a proteção demandada ao direito penal. Neste contexto, o segundo capítulo 

é dedicado à explicação de características do chamado direito penal econômico, 

destacando a importância do respeito às garantias existentes no direito penal tradicional. 

Observamos que a criminalidade econômica apresenta práticas sofisticadas que se 

aproveitam da diminuição das fronteiras espaciais e temporárias, o que dificulta a função 

repressora dos Estados Nacionais. Com a integração dos mercados, como um dos 

resultados da globalização, a unificação de práticas e padrões exige uma expansão do 

direito penal, que reforçaria o poder punitivo, sem dar a devida atenção às práticas de 

prevenção que poderiam realizar mudanças estruturais mais eficientes.   

O terceiro capítulo traz os marcos regulatórios americano, britânico e brasileiro 

que serão analisados de forma separada, mas evidenciando a influência exercida 

especialmente pela regulação dos EUA em políticas econômicas e punitivas de outros 

países. Partindo do False Claims Act teve por objetivo regulamentar as penalidades não 

só criminais, mas também cíveis para as práticas de falsidade nos balanços e divulgação 

de informações falsas. O FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), promulgado após o 

escândalo do Watergate, que tinha por objetivo prevenir atos de corrupção realizados 

dentro e fora do território americano, a pesquisa avança para a Lei Sarbanes-Oxley, com 

suas mudanças na condução da governança corporativa e a necessidade de restaurar a 

confiança nos mercados e nas corporações. Seguindo, foi analisado ainda o Dodd-Frank 

Wall Street Reform and Consumer Act que buscou reformar a regulação financeira dos 

EUA, por meio de novos padrões de vigilância e supervisão, que visavam proteger 

especialmente os consumidores do mercado financeiro e uma adequada avaliação dos 

riscos existentes. De grande importância para as modernas práticas de governança 

corporativa, o Bribery Act trouxe novos procedimentos de prevenção às práticas de 

corrupção.  Em relação à normativa aplicável no Brasil, a pesquisa focou na Lei de 

Lavagem de Dinheiro (Lei nº 9.613/98 e Lei nº 12.683/12), na Lei Anticorrupção (Lei nº 

12.846/13) e nos seus respectivos decretos regulamentadores (Decreto nº 60.106/2014, 

em âmbito estadual; o Decreto nº 55.107/2014, em âmbito municipal e o Decreto nº 
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8240/2015, em âmbito federal). Mostra-se necessária a análise também das diretrizes 

estabelecidas por organizações internacionais, como os parâmetros de punição avaliados 

pela United States Sentencing Guidelines, o gerenciamento dos riscos através dos 

Acordos da Basileia e as Convenções contra a Corrupção, da OCDE.   

Os marcos regulatórios serão analisados inseridos em um panorama de prevenção 

à criminalidade econômica, com foco nas práticas de governança corporativa, 

gerenciamento de riscos e programas de compliance, explicados no quarto e último 

capítulo. A mudança de mentalidade que podemos observar vem acompanhada de uma 

regulação e supervisão da cultura de cumprimento ao Direito, com o fim de respeitar o 

ordenamento jurídico e a integridade organizacional das empresas.  

Neste sentido, as práticas de auditorias, internas e externas exigem das empresas 

que estabeleçam estruturas organizacionais que implementem em seu cotidiano práticas 

de prevenção fiscalizadas por um compliance officer, por meio de medidas de supervisão 

e controle dos riscos. Será função da empresa proporcionar as chamadas hotlines, com as 

quais os funcionários (whistleblowers) poderão denunciar práticas ilegais aos 

responsáveis, que deverão avaliar a informação e aplicar as medidas necessárias. Esta 

implementação de uma organização adequada fará da empresa uma “boa cidadã 

corporativa”, regida pelas normas de direito, ou à sua responsabilização penal pelo déficit 

de organização.  

O presente trabalho foi organizado com o objetivo de enfatizar as práticas de 

prevenção à criminalidade econômica por meio dos dispositivos presentes nos marcos 

regulatórios americano, britânico e brasileiro, além de considerar a importância de 

diretrizes estabelecidas por organizações internacionais.  
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5. CONCLUSÕES  

 

1. Os casos Enron, WorldCom e Lehman Brothers evidenciaram que o problema das 

fraudes e especulações financeiras abrange o sistema como um todo, o Estado, as 

empresas, instituições financeiras, auditorias, credores, investidores e 

consumidores. Condutas egoístas, gananciosas e autoritárias foram lastreadas por 

governanças internas frágeis, não observação de práticas de prevenção e erros nas 

avaliações dos riscos.  

 

2. Vivemos um período de globalização do mundo, em que as fronteiras e a noção 

do tempo modificaram-se radicalmente. Os processos de modernização e a rápida 

expansão do capitalismo além das fronteiras nacionais desenvolvem-se de forma 

desigual. Ao mesmo tempo em que podemos observar uma homogeneização de 

práticas comerciais, o ordenamento de cada Estado será desenvolvido de formas 

diferentes, uma vez que a lógica de uma sociedade global não absorve as 

diferentes nações e culturas.  

	
3. O atual momento do direito penal caracteriza-se à prevenção e às práticas 

omissivas, com novas condutas criminalizadas como forma de assegurar políticas 

econômicas e de trazer respostas simbólicas, especialmente após casos de fraudes 

que envolveram toda a sociedade mundial. Entretanto, a utilização do direito penal 

como o “porrete” para más administrações corporativas insiste em uma lógica 

repressiva que já se mostrou ineficiente. Os marcos regulatórios mostram uma 

expansão do direito penal que deve ser utilizada com cautela, especialmente 

quando garantias e princípios passam a ser relativizados. 

	
4. A complexidade das atividades econômicas e do volume de informações 

produzido pelas empresas são refletidos nos marcos regulatórios. Conforme 

estudado nos três casos, grandes fraudes repercutem em toda sociedade, sendo 

necessário, portanto, que todo o sistema esteja integrado. Os marcos regulatórios 

analisados mostram que os Estados evidenciam um esforço para regular as 

atividades negociais, controlar os riscos excessivos e investir em mecanismos de 
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prevenção. Buscando restaurar o equilíbrio e a confiança no sistema, as normas 

focam em procedimentos como transparência, enforcement, monitoramento e 

supervisão dos programas de compliance.  

	
5. Diante da incapacidade do Estado em regular todas as atividades empresariais, da 

complexidade e especificidade destas, cabe às empresas esta aliança em prol de 

um mercado mais ético e confiável. Esta nova estratégia, da autorregulação 

regulada, coloca em prática medidas de controle e boa governança implementadas 

pelas próprias empresas, que a partir de Códigos de ética, auditorias internas, 

canais de denúncia e proteção dos interesses de todos os stakeholders, rompem 

com a ideia de lucro a todo custo, administrando seus riscos e prevenindo condutas 

delituosas.   

	
6. As práticas de compliance trazem uma série de diretivas que devem ser aplicadas 

nas atividades desenvolvidas na prática empresarial e, neste sentido, é necessário 

que existam padrões delimitados pelo Estado ou por organizações internacionais 

como a OCDE para trazer maior segurança jurídica na aplicação das sanções. É 

preciso que sejam pré-estabelecidos requisitos normativos que tragam garantias e 

parâmetros de deveres mínimos a serem adotados pelas empresas, bem como 

situações de cooperação com as investigações criminais, de forma a assegurar que 

os programas de compliance implementados não se tornem uma expansão 

punitiva do Estado.   

	 	
7. Os programas de compliance, a avaliação de riscos e a governança corporativa 

crescem e fortalecem-se como formas de incutir no mercado as boas práticas e um 

desenvolvimento sustentável da produção, respeitando a todos os stakeholders. 

Deve-se considerar, entretanto, que a necessidade de desenvolver um ambiente de 

confiança e segurança não pode dar espaço a dois problemas: o uso do compliance 

de forma superficial, sem que haja um efetivo comprometimento da empresa em 

agir eticamente, tendo como objetivo unicamente a diminuição de sua 

responsabilização; ou o uso, por parte do Estado, dos programas como uma forma 

de dispor de informações específicas da empresa, em uma clara expansão do 
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direito penal, sem que tenham sido estabelecidos critérios materiais de valoração 

da punição.  

	
8. Leis rígidas e específicas demais se tornam um solo fértil para o referido 

compliance criativo. Neste sentido, uma regra legal específica será eficiente em 

um determinado contexto, mas para funcionar bem em outros mercados, deverá 

sofrer adaptações específicas. Por exemplo, muitas são ainda as dúvidas, no 

Brasil, em relação à figura de whistleblower e sua atuação na prevenção à 

criminalidade sem que haja a criação de um clima de denuncismo, vingança ou 

perda da produtividade dentro da empresa.  

	
9. Ainda que poucos sejam os estudos que tragam efetivos resultados da aplicação 

dos programas de compliance, alguns já demonstram que o comprometimento das 

empresas com a implementação, treinamento e atualização já indicam vantagens 

para a difusão da cultura ética nos negócios. Para que esta lógica da prevenção 

evolua, é preciso que haja um comprometimento real das empresas interna e 

externamente, por meio de políticas públicas que evidenciem a sua importância.   
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