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RESUMO 

 O objetivo do presente artigo é propor uma análise crítica da utilização dos estatutos de 

compliance das empresas em conjunto com as principais Legislações anticorrupção do 

mundo, fazendo um recorte na flexibilização do Direito Penal e de suas consequentes sanções 

em razão da meta de reaver os bens perdidos com maior rapidez. Iniciando a análise através 

de uma contextualização histórica sobre a origem da corrupção mundial e dos fatores que 

levaram não só o Estado, mas também o mercado a regular o tema de forma mais eficiente. 

Buscando apresentar as Leis anticorrupção mais influentes na atualidade, o FCPA e UK 

Bribery Act traçando um paralelo com a Lei brasileira, 12.846/13, que regula o tema e 

explicitando seus pontos principais. Por fim, aborda mais a fundo a possibilidade de 

realização do acordo de leniência e como ele é capaz e de impactar a forma de punir do 

ordenamento jurídico pátrio.   

PALAVRAS – CHAVE: Compliance; Corrupção; Legislação anticorrupção; Investigação 

criminal; Acordo de leniência.  

 

ABSTRACT 

The aim of this article is to propose a critical analysis of the use of corporate compliance 

statutes in conjunction with the main anticorruption Laws in the world, making a cut in the 

flexibility of criminal law and its consequent sanctions due to the goal of recovering lost 

assets faster. Initiating the analysis through a historical context about the origin of world 

corruption and the factors that led not only the State, but also the market to regulate the issue 

more efficiently. Seeking to present the most influential anticorruption Laws, the FCPA and 

UK Bribery Act drawing a parallel with the Brazilian Law, 12.846/13, which regulates the 

theme and explaining its main points. Finally, it addresses more in-depth the possibility of 

realizing the leniency agreement and how it is capable and of impacting the way of punishing 

the legal order of the country. 

KEY-WORDS: Compliance; Corruption; Anti-Corruption Legislation; Criminal 

investigation; Leniency agreement. 

 

 

 

                                                             
1 Graduanda do Curso de Direito da Universidade Federal Fluminense, nina.grammatico@hotmail.com. 
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INTRODUÇÃO 

 

O surgimento de legislações mundiais de compliance2 não foi uma coincidência, elas 

surgiram como uma resposta do mercado para a problemática da corrupção. Não é novidade 

que a corrupção se trata de uma realidade muito antiga, prática que está internalizada no 

padrão comportamental da sociedade como um todo. Mas foi apenas quando as grandes 

companhias se deram conta que este fator era determinante para dificultar os lucros e impedir 

a expansão do capital que o compliance entrou em cena. 

Outro fator determinante para fortalecer o movimento anticorrupção iniciado pelas 

empresas foi a lacuna estatal que existia até então. Em diversas nações as punições contra a 

corrupção deixavam muito a desejar, em outros casos não eram suficientemente claras sobre 

as consequências impostas aos criminosos e possíveis compensações que pudessem ser 

destinadas a quem sofreu o crime.   

Diante da problemática, os entes governamentais começaram a buscar medidas que 

minimizassem o problema e estipulassem punições claras para os praticantes deste ato 

delitivo. Entretanto, mesmo com o engajamento mundial em tentar solucionar a questão, não 

foram tomadas medidas práticas e efetivas o suficiente. Foram criados tratados internacionais 

e Legislações próprias de cada país para conter as práticas corruptivas.  

Por isso, as próprias empresas implementaram estatutos de compliance em seus 

regimentos internos na tentativa de coibir os próprios funcionários e regular suas atividades 

com maior precisão. Acompanhando esta nova tendência do mercado, as legislações 

anticorrupção mundial se fortaleceram e passaram a oferecer incentivos para as companhias 

que adotassem políticas próprias de fiscalização interna, com uma clara intenção de dar 

credibilidade ao combate à corrupção.  

Acompanhando a mudança, surgiram incentivos nas normas formais para empresas 

que possuíssem os regimentos internos em conformidade com o respectivo entendimento 

pátrio. Vantagens como multas com certos abatimentos, desnecessidade de dissolução da 

Pessoa Jurídica da empresa e punições mais brandas foram algumas das possibilidades de 

                                                             
2 “compliance tem origem no verbo em inglês to comply, que significa agir de acordo com uma regra, uma 

instrução interna, um comando ou um pedido, ou seja, estar em “compliance” é estar em conformidade com 

leis e regulamentos externos e internos.” Conforme diversas fontes de consulta encontradas, como exemplos, 

https://e-diariooficial.com/o-que-e-compliance/ e https://monitordigital.com.br/compliance-na-construcao-

civil/ . Ambas as páginas acessadas em 12/11/2017. Cumpre destacar ainda, que a autoria do conceito 

transcrito é de origem duvidosa, tendo sido citado em diversas outras obras através de referências múltiplas.  
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beneficiar as companhias que adotassem a política preventiva estimulada pela atividade 

estatal. 

Entretanto, com o aumento de incentivos e a possibilidade de realização de acordos 

para minimizar os danos causados por eventuais cometimentos de ilícitos, percebe-se uma 

maior participação do Direito Administrativo e do Direito Civil do que o esperado. As 

investigações acabam se resumindo na instauração de inquéritos administrativos, deixando a 

flexibilização do Direito Penal na apuração dos ilícitos evidente.  

Desta forma, chega-se ao questionamento, teria o Direito Administrativo a 

competência necessária para regular em conjunto com os estatutos internos anticorrupção das 

empresas as práticas usualmente destinadas ao Direito Penal? Pontua-se de antemão que 

diversas particularidades referentes ao Direito Criminal restam suprimidas, pois apesar de 

todo o campo do Direito se conectar, todos os ramos possuem particularidades distintas que 

não podem ser incorporadas por outros vértices, criando assim uma lacuna natural na 

utilização de um Direito por outro. 

 

1. CONTEXTO HISTÓRICO PARA O SURGIMENTO DA LEGISLAÇÃO DE 

ANTICORRUPÇÃO MUNDIAL 

 

É extremamente relevante destacar que a corrupção não surgiu na atualidade, tal 

prática ocorre a séculos na história humana nos mais diferentes moldes de sociedade. 

Historicamente indivíduos que ocupam posições de poder e destaque social se beneficiam 

desta prática delitiva, no entanto nos primórdios, devido a grande dificuldade de investigação 

e fiscalização ante a ausência de tecnologia era comum que o praticante saísse impune. 

Neste contexto, entra em cena a terceira revolução mundial e com ela a necessidade 

do mercado capitalista em se expandir cada vez mais e melhorar sua produção. Visando a 

otimização das técnicas para lucrar cada vez mais no negócio, verifica-se que a corrupção é 

uma grande inimiga no crescimento de um empreendimento. Surge então a urgência de se 

extinguir a prática de corrupção, entretanto, como acabar, suprimir e controlar um 

comportamento que a humanidade carrega a séculos? 

A corrupção não é exclusiva da iniciativa privada, pelo contrário, esta teve seu início 

na esfera pública. A perpetuação deste comportamento vem de uma noção ética elástica que 

se arrasta por gerações e inevitavelmente gera ineficiência, um fator inaceitável para os 

empreendimentos que tinham a meta de se transformarem em negócios globais. Diante da 
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nova realidade verificou-se que não havia mais espaço para uma conduta omissa no tocante a 

corrupção e seus desdobramentos.  

Era preciso fazer com que a população compreendesse que eventuais condutas como 

desvios de verba, prejudicam a sociedade como um todo. Por mais que a noção global de 

totalidade da sociedade fosse mais limitada antes da globalização, entender que a ética deve 

permanecer inabalável é uma tarefa bastante árdua. Neste diapasão, foram pensados em 

incentivos para que o novo comportamento pretendido para os indivíduos fosse 

garantidamente reproduzido.  

Assim, de forma bem embrionária começaram a surgir as primeiras diretrizes que 

regulavam o tema. Como não eram voltadas especificamente para uma nação, não é possível 

que ganhem o status de norma, pois não eram pensadas para uma sociedade em específico, 

levando em conta suas individualidades. Primeiramente surgem os tratados internacionais, 

eles foram a primeira forma de tentativa de regulação que se assemelha as legislações 

anticorrupção que conhecemos nos dias de hoje.  

Como exemplo dos esforços mundiais para controlar as práticas corruptivas, 

podemos citar a Convenção Interamericana contra a Corrupção3. A Convenção aconteceu na 

cidade de Caracas em 1996 e nela, os países participantes discutiram juntos sobre técnicas 

mais eficazes de banir a corrupção de forma global. Restou evidente que esforços mais duros 

deveriam ser feitos para que a prática fosse efetivamente extinta, mas como tratava-se de uma 

das primeiras discussões integradas sobre o tema, apenas algumas diretrizes base foram 

estabelecidas para que os países pudessem, a partir daí criar legislações anticorrupção 

próprias, visando combater diretamente as particularidades corruptivas de suas nações.  

 

2. UK BRIBERY ACT (UKBA) 4 

 

Após o relato histórico da necessidade da criação de políticas e práticas que inibam a 

corrupção, chega-se a um ponto fundamental, os esforços mundiais para solucionar a 

problemática. Neste diapasão, o Reino Unido foi pioneiro na criação e regulamentação de 

Legislação anticorrupção, tal lei também traz em seu texto punições para que se trace uma 

conduta preventiva. 

                                                             
3 Foi aprovado Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo no 152, de 25 de junho de 2002, o texto da 

Convenção Interamericana contra a Corrupção, adotada em Caracas, em 29 de março de 1996, com reserva para 

o art. XI, parágrafo 1o, inciso "c". 
4 UK Bribery Act: Lei contra subornos do Reino Unido; Dispositivo legal disponível na íntegra no endereço 

eletônico https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/contents . Acesso em 06/11/2017 
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O UKBA ou UK Bribery Act, foi criado e adotado por todo o Parlamento britânico 

em 2010. As empresas tinham a grande necessidade de seguir padrões mais severos de 

conduta, por isso a chegada da lei foi de extrema importância para o cenário do mercado 

britânico. O UK Bribery Act é visto no cenário mundial como uma das legislações 

anticorrupção mais duras e eficazes, por conta não apenas de seu texto, mas também pela 

abrangência de sua eficácia, fator essencial para que se garanta a efetividade do diploma legal.  

O UKBA se aplica a todas as pessoas jurídicas, que possuam sedes de suas empresas 

no território do Reino Unido. Lembrando que tal território compreende o País de Gales, a 

Escócia, Irlanda do Norte e por fim a Inglaterra, assim, fica clara a dificuldade de se encontrar 

brechas na lei. Outro ponto de extrema relevância, em que o UKBA foi pioneiro é a 

abrangência legal fora de seu território. 

 Em consonância com a legislação, qualquer pessoa jurídica que estabeleça 

negociação e alguma forma com empresas que possuam sedes nos territórios anteriormente 

citados, independente de sua localidade, também está submetida aos efeitos legais do UK 

Bribery Act. Desta forma, o diploma legal assegura que nenhuma negociação envolvendo 

pessoas jurídicas, cuja uma delas, seja parte de localidade do Reino Unido acontecerá fora dos 

moldes preventivos e repressivos de corrupção estabelecidos.  

O Reino Unido, após a promulgação da lei, divulgou mundialmente os seis princípios 

nos quais estão centrados os valores que querem transmitir e assegurar com a norma. 

Portanto, como uma das problemáticas apresentadas pelo presente artigo é o fato de os 

indivíduos possuírem uma noção de ética elástica, cumpre explicar cada um dos princípios, 

afim de que se compreenda melhor como este território objetiva controlar tal questão.  

O primeiro princípio fala da responsabilidade da própria empresa sobre os 

procedimentos por ela adotados no combate à corrupção. Tais procedimentos deverão sempre 

estar dotados da máxima proporcionalidade em relação à natureza e a complexidade da 

atividade financeira envolvida. Fato de importância extrema evidenciado pelo princípio, é que 

os referidos procedimentos tem a obrigação de ser cristalinos a todos os envolvidos, não se 

admitindo hipótese em contrário, desta forma nenhuma empresa teria a desculpa de não 

compreender ao certo alguma disposição legal. 

O segundo princípio trata da importância da responsabilidade dos chefes 

hierarquicamente superiores e o estímulo ao envolvimento dos altos escalões das empresas no 

combate a corrupção. Tal princípio também é pautado na ideia de comunicação, uma vez que 
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as empresas ficam obrigadas a comunicar das mais diversas formas aos seus colaboradores as 

políticas anticorrupção adotadas pela companhia. 

O terceiro princípio versa sobre a imprescindibilidade de manter-se documentação 

atualizada sobre alguns temas específicos. Deverá estar especificado em periódicos uma 

espécie de estatística que detalhes os riscos aos quais a empresa está sujeita no âmbito da 

corrupção, para desta forma potencializar o combate a mesma. Acredita-se que desta forma a 

companhia estará sempre atenta as relações comerciais pactuadas e minimizará assim os 

riscos de ser pega desprevenida. 

O quarto princípio traz para a empresa a necessidade de realização de due diligences5 

para verificar a proporcionalidade dos riscos envolvidos nas operações negociais. A due 

diligence deverá ser realizada não apenas por uma das partes envolvidas no negócio, mas por 

ambas e de forma autônoma em cada uma. Desta forma ficam minimizados os potenciais 

riscos envolvendo desvios de verba e afins. 

No quinto princípio que rege o UK Bribery Act, tem-se disposta a importância da 

comunição na construção de uma política de anticorrupção forte. A ampla divulgação e a 

constante circulação de informações faz com que todos os envolvidos no processo 

permaneçam cientes das políticas adotadas pela empresa em tempo real. Assim, a ideia central 

do princípio mostra-se eficaz, uma vez que a comunicação é a responsável por minimizar 

possíveis ruídos de informação,  que poderiam acarretar em algum prejuízo.  

O último princípio traz os conceitos de monitoramento e modernização, eles 

explicitam a necessidade de as políticas anticorrupção estarem sempre se modernizando para 

acompanhar as novas tendências do mercado. Afinal, é fato público e notório que a atividade 

mercantil é muito dinâmica, então de nada adiantaria fixar mecanismos de combate a 

corrupção que fossem estanques, pois apesar dos valores éticos trazidos pela lei 

permanecerem imutáveis os códigos de conduta precisam estar atentos as práticas de mercado.  

Entretanto, existe a possibilidade de alguma empresa optar por violar as diretrizes 

recomendadas pela lei, o que resultaria em uma conduta possivelmente ilícita. Para realizar a 

investigação dos casos que violam as disposições legais o Reino Unido tem o SFO (Serious 

Fraud Office), órgão que "investiga e processa sérias ou complexas fraudes, subornos e 

corrupções” 6, conforme definiu a própria agência do governo.  

                                                             
5 Due diligence: trata-se de uma expressão da lingua inglesa, é um rito de praxe realizado no mundo negocial 

para investigar os possíveis riscos da realização de determinada transação. Por se tratar de uma prática 

amplamente conhecida e utilizada é feita entre as próprias companhias partes na negociação.   
6 Livre tradução do trecho “investigates and prosecutes serious or complex fraud, bribery and corruption.”. 

Disponível no endereço eletrônico https://www.sfo.gov.uk/. Acesso em 14/11/2017. 



7 

 

Assim, após detalhada explicação sobre os princípios que serviram de base para a 

confecção da lei, percebe-se que uma de suas qualidades fundamentais é incentivar o 

fortalecimento dos programas internos anticorrupção. Na grande maioria dos seis princípios 

citados anteriormente, fica explícito o incentivo legal para que a companhia se circunde de 

atitudes preventivas. Fortemente baseada no controle próprio da empresa e na publicidade, 

fomentada pela comunicação dos procedimentos negociais o UK Bribery Act inegavelmente 

trouxe positivas e relevantes inovações para o cenário do compliance mundial.  

 

3. FOREING CORRUPT PRACTICES ACT (FCPA)7 

 

Os Estados Unidos foram uma das primeiras nações no mundo a estabelecer 

legislação própria voltada para o combate à corrupção, e apesar de esta não ser tão moderna 

quanto a lei que trata sobre o tema no Reino Unido, também merece especial atenção. A 

amplitude legal desta norma é muito vasta, por isso, diversas outras nações foram obrigadas a 

se interar sobre o seu material. 

A particularidade central que a diferencia das outras legislações sobre o tema é que a 

lei também tem efeito para todas as companhias que possuam ações a venda nas Bolsas de 

Valores em solo americano. Assim, percebe-se que o espectro de fiscalização do FCPA é 

realmente abrangente, uma vez que os Estado Unidos representam atualmente uma das 

maiores economias do mundo e que a empresa não necessariamente precisa possuir sede no 

país para estar sujeita ao alcance legal da norma.  

Por se tratar de característica tão relevante, convém que se faça um recorte para uma 

análise mais profunda no papel do compliance diante da dificuldade em se controlar e 

fiscalizar companhias que não possuem unidades no país. A falta de uniformidade e as 

diferenças legais para cada ordenamento jurídico forçam o FCPA a adotar uma das mais 

severas políticas anticorrupção, pois apesar de o mercado negocial possuir relativa 

uniformidade nos procedimentos para realização de algumas transações financeiras, isto não é 

o bastante.  

Apenas através do controle isonômico é possível fiscalizar tantas empresas regidas 

por diferentes leis e costumes, desta forma, o FCPA exige que uma série de procedimentos 

                                                                                                                                                                                              
 
7 Foreing Corrupt Practices Act: Lei de práticas de corrupção no exterior; Dispositivo legal disponível na íntegra 

no endereço eletônico https://www.justi ce.gov/criminal-fraud/foreign-corrupt-practices-act . Acesso em 

06/11/2017. 
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sejam respeitados. Existem alguns requisitos com os quais a norma conta para minimizar o 

cometimento de eventuais ilícitos, mas a ideia central pode ser captada através de uma das 

primeiras exigências dispostas na lei. Todas as companhias com ações nas bolsas norte 

americanas tem o dever de manter sempre atualizados, em bom estado e disponíveis todos os 

registros das transações realizadas, e os livros contábeis, que devem fazer uma exposição fiel 

dos ativos da empresa.  

Partindo deste ponto central, fica mais fácil compreender o restante das diretrizes. 

Afinal, resta cristalino que a publicidade dos registros caminha em paralelo com a 

responsabilidade da própria empresa em mantê-los. Tendo como base este conceito de 

responsabilidade, a lei estabelece que nenhuma transação poderá ocorrer de forma 

independente da chefia da companhia, pois todas as transações realizadas para estar em 

conformidade com o FCPA necessitam da anuência da diretoria da corporação. 

De acordo com o FCPA, todo e qualquer pagamento feito ou recebido por empresas 

com ações em bolsas de valores estadunidenses que não esteja devidamente registrado nos 

livros contábeis é considerado crime. Esse comportamento de acordo com a lei configuraria 

recebimento de propina (que também é conduta devidamente tipificada como crime), pois 

parte-se do ponto de que já que a norma é expressa em constituir a obrigação de se manter 

registros impecáveis das transações financeiras realizadas e que a diretoria da empresa tem a 

responsabilidade de responder pelos livros, nenhuma informação pode ser ocultada dos 

registros.  

Outro ponto muito importante regulado pela lei, é a proíbição de que as empresas 

realizem pagamentos ou trocas de favores por razões ilícitas, isto é, visando exclusivamente 

se beneficiar através do pagamento realizado. Tal pagamento não precisa ser necessariamente 

realizado em dinheiro, configura como crime a oferta de brindes muito caros, viagens não 

relacionadas à transação econômica em questão ou outros benefícios identificados como 

favorecimentos desnecessários. 

Cumpre destacar, que são considerados como pagamento de propina, não apenas os 

pagamento realizados pela própria empresa a terceiros, mas também os pagamentos indiretos, 

feitos por representantes da empresa, ou por intermediários. Tais práticas configuram crime 

de corrupção, nenhuma vantagem pode ser obtida, sejam elas reduções de impostos com os 

quais a companhia obtenha algum benefício, autorizações que a empresa eventualmente tenha 

necessidade e certidões que a corporação consiga em lapso temporal menor do que o 

usualmente praticado pelo mercado.  
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 A fiscalização desta Lei é realizada por um sistema, bastante organizado. O 

orgão central de controle é o Departament Of Justice (DOJ)8 dos Estados Unidos, ele é o 

responsável por efetivamente verificar se a norma esta sendo corretamente aplicada e 

respeitada. Entretanto, sua função não se restringe à práticas friscalizatórias, devido a 

relevância extrema também compete ao DOJ impor as sanções penais e cíveis as companhias 

que violem o FCPA. 

 O outro órgão que é responsável por fiscalizar o cumprimento da norma é a 

Securities and Exchange Commission (SEC)9, que tem funções próprias e competências 

diferentes do DOJ.  A SEC tem o papel de fiscalizar as violações legais no campo contábil, 

outro ponto particular de sua competência é que as sanções impostas pela SEC são apenas 

administrativas e cíveis, não cabendo a ela a aplicação de sanções penais. 

 Um fato que merece especial atenção é o destino das investigações conduzidas 

pelo DOJ e pela SEC. Normalmente, quando irregularidades no cumprimento da Lei são 

encontradas pelos órgãos, as investigações têm fim com acordos realizados com as 

companhias que infringiram o FCPA, não existindo a continuidade dos processos, sejam eles 

cíveis, penais ou administrativos. Desta forma, existe toda uma estrutura montada, 

direcionada para o combate contra a corrupção que não é colocada em prática.  

  Através da utilização dos acordos, cria-se uma maquiagem social de que 

situações que deveriam ser punidas com mais rigor podem ser resolvidas através de acordos, 

solução que isenta a empresa de uma série de sanções. Desta forma, não utiliza-se a estrutura 

estatal em toda a sua potencialidade, pois os acordos seriam uma forma de ‘compensar’ um 

descumprimento legal severo e que na realidade não tinha necessidade real de ter acontecido. 

Assim, uma vez que as normas do FCPA estão a disposição das companhias, que na 

grande maioria dos casos contam, inclusive com departamento de compliance próprio, para 

prevenir as já citadas irregularidades, não deveria sobrar espaço para erros. Por isso, a punição 

aplicada na grande maioria dos casos fica muito a desejar e não condiz com a aparente 

proposta da norma, pois a flexibilização da punição é um método extremamente pouco eficaz 

na manutenção da necessidade de se coibir a corrupção.  

 

4. LEGISLAÇÃO BRASILEIRA ANTICORRUPÇÃO 

 

                                                             
8 Department Of Justice (DOJ): trata-se do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, orgão pertencente ao 

poder Executivo Federal. 
9 Securities and Exchange Commission (SEC): É a Comissão de Títulos e Câmbio americana, órgão bastante 

parecido com a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no Brasil. 
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A legislação brasileira, já possuía diplomas legais apartados que coibiam a 

corrupção, mas nenhum deles era especificamente voltado para isso, até a criação da lei 

12.846 de 2013, que como reflexo da ratificação do Brasil em diversos pactos e tratados 

internacionais, foi criada diretamente contra a corrupção. Até a chegada da nova lei, o tema 

era regulado por legislação acessória, que não possuía a real autonomia sobre a problemática, 

prova disso é que as pessoas jurídicas que fossem descobertas praticando atos corruptivos não 

eram efetivamente responsabilizadas. 

Portanto, sobre o tema Paulo Roberto Carvalho acerta:   

 

(…) a corrupção tem três características que a diferenciam dos demais 
ilícitos e dificultam a utilização de técnicas convencionais de repressão. Em 

primeiro lugar, a corrupção é invisível e secreta: trata-se de um acordo entre 

o corrupto e o corruptor, cuja ocorrência, em regra, não chega ao 
conhecimento de terceiros. Além disso, a corrupção não costuma deixar 

rastros: o crime pode ser praticado mediante inúmeras condutas cuja 

identificação é dificílima, e, ainda que provada uma transação financeira, é 
ainda necessário demonstrar que o pagamento tinha realmente por objetivo 

um suborno. Por fim, a corrupção é um crime sem vítima individualmente 

determinada – a vítima é a sociedade -, o que dificulta sua comunicação às 

autoridades, já que não há um lesado direto que se sinta obrigado a tanto. 
(CARVALHO, 2015, p.39)  

 

Assim, fica evidente que a legislação pátria tenta combater um adversário bastante 

difícil, pois como pontua o fragmento citado acima, é um crime silencioso que deixa poucos 

rastros. Os pontos chaves para identificação do ilícito são de conhecimento, na maioria das 

vezes apenas das pessoas envolvidas no ato, razão pela qual por mais atenta que as 

autoridades competentes para investigar possam estar, sempre será um desafio furar o 

bloqueio entre quem corrompeu e quem aceitou ser corrompido.  

Ainda em conexão com a passagem acima, fala-se de 'corrupto' e 'corruptor', 

mostrando relação com o entendimento que é utilizado pela Lei em comento, a 

responsabilidade do indivíduo é seriamente levada em consideração. Não sendo confundida 

com a responsabilidade da Pessoa Jurídica, pois esta também ocorre. Mas no caso de 

indivíduo ou funcionário da empresa que pratique atos corruptivos, sua responsabilidade 

permanecerá, pois através do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, irá ser 

afastada a personalidade da empresa10 para que seja punida a pessoa que se aproveitava da 

estrutura fornecida pela companhia para praticar ilícitos. 

                                                             
10 Art. 14.  A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para 

facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar confusão 
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Já o processo de punição da Pessoa Jurídica é bem menos complexo, pois sua 

responsabilidade é objetiva não sendo necessário comprovar sua culpabilidade, razão pela 

qual a empresa responderá judicialmente sem a necessidade de utilização de outro instituto 

legal. No tocante a amplitude legal é importante destacar que as punições também são 

extensivas as empresas estrangeiras, desde que estas possuam sede ou filial no país. 

Entretanto, se comparada com os diplomas legais estrangeiros as punições para as 

empresas estrangeiras são bastante brandas, podendo ser consideradas ineficazes. As Pessoas 

Jurídicas estrangeiras, com sede ou filial no Brasil, não respondem pelos crimes de corrupção 

praticados em outros países, apenas serão responsabilizadas se atentarem contra a 

administração pública brasileira. Caso a situação envolva entes públicos de outras nações a 

Lei 12.846/13 não possui previsão de penalidade alguma. 

Outra lacuna encontrada na lei se refere as Pessoas Jurídicas estrangeiras, estas 

apenas podem ser responsabilizadas pelos seus atos, caso atentem contra o bem público 

nacional ou à administração pública. Apenas se a Pessoa Jurídica estrangeira, possuir a devida 

regularização como Pessoa Jurídica brasileira esta será responsabilizada em âmbito 

extraterritorial. Percebe-se a lei brasileira bastante engessada, não trazendo medidas 

verdadeiramente eficazes de combate a corrupção, que tem como uma de suas principais 

características o dinamismo das relações cambiais.  

Neste diapasão, outro ponto em que se verifica a falta de maleabilidade legal, 

merecendo assim, destaque é que as eventuais punições aplicadas tanto a Pessoas Jurídicas 

estrangeiras como nacionais não ocorrem em âmbito criminal. Isto se dá pois de acordo com a 

Legislação brasileira, Pessoas Jurídicas não tem a possibilidade de responder no campo 

criminal, conforme pontuado anteriormente trata-se de responsabilidade objetiva, mas as 

empresas apenas respondem nas esferas civil e administrativa11. 

Um aspecto positivo da Lei anticorrupção é a possibilidade de equiparação. De 

acordo com a Lei, todas as tentativas de acobertar os ilícitos cometidos serão punidas da 

mesma maneira que a ilegalidade em si. Nada mais justo, uma vez que ações que visem 

esconder atos ilícitos exigem planejamento, ou seja, são completamente contaminadas pela 

má-fé dos envolvidos, ressalta-se ainda que muitas vezes para efetivar tais ações é necessário 

que exista confusão fiscal e patrimonial. 

                                                                                                                                                                                              
patrimonial, sendo estendidos todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica aos seus administradores e 

sócios com poderes de administração, observados o contraditório e a ampla defesa. 
11 Art. 2o  As pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente, nos âmbitos administrativo e civil, pelos 

atos lesivos previstos nesta Lei praticados em seu interesse ou benefício, exclusivo ou não. 
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A Lei brasileira incentiva a criação de estatutos de compliance, para fortalecer as 

políticas anticorrupção das empresas, reconhecendo a importância do instituto na prevenção 

das práticas corruptivas. Mas, as vantagens que serão oferecidas para as companhias que 

adotarem os estatutos de compliance são extremamente vagas, por isso, apesar de ser 

legalmente bem visto suas vantagens objetivas são abstratas do ponto de vista legal.  

Outra previsão legal, que está estabelecida de forma bastante clara é o acordo de 

leniência, instituto muito utilizado nos dias atuais. O acordo é feito de forma expontânea com 

a empresa, mais precisamente com seus dirigentes ou pessoas diretamente envolvidas nas 

investigações sobre corrupção e são oferecidas a elas vantagens para que auxiliem a 

administração pública no decurso das investigações.  

Diversos benefícios são oferecidos as empresas, entretanto é preciso que os ilícitos 

sejam comprovadamente interrompidos antes que o acordo seja realizado, sendo necessário 

que os delatores forneçam provas das atividades ilícitas, revelem outros envolvidos no 

esquema e cooperem integralmente com as investigações conduzidas pelas forças policiais 

competentes. Se os beneficiados pelo acordo agirem conforme esperado e não causarem 

nenhuma dificuldade para as investigações, em uma possível condenação serão concedidas 

penas mais brandas  e multas menos pesadas. 

 

4.1 COMPLIANCE BRASILEIRO É INSPIRADO NO FCPA 

 

A legislação anticorrupção brasileira tem sua inspiração central na lei norte 

americana de combate ao tema, diversos são os pontos em comum. Por ser uma das leis que 

visa combater a corrupção mais antigas do mundo, esta foi usada como base por ter parte de 

sua aplicabilidade comprovada, Assim, cumpre destacar alguns pontos importantes para que 

melhor se identifique a influência que o dispositivo legal teve no ordenamento jurídico pátrio.  

Ambas as leis possuem seu alcance extraterritorial bastante extenso, a Lei brasileira 

responsabiliza as pessoas jurídicas que praticarem atos considerados lesivos contra a 

administração pública estrangeira12, podendo ser no território pátrio ou fora do país. Já o 

FCPA, possui uma particularidade, ele prevê incidência legal mesmo que a empresa não 

                                                             
12 Art. 5o  Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, para os fins desta Lei, todos 

aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo único do art. 1o, que atentem contra o 

patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os 

compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos 
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possuam sede no território Americano, o simples fato de a empresa possuir ações em bolsas 

de valores americanas já configura motivo para que ela seja legalmente responsável.  

Quanto à incidência da corrupção, ela será punida, no Brasil, quando incidir no 

ordenamento jurídico público, não fazendo diferença se esta ocorre entre funcionários 

brasileiros ou funcionários públicos estrangeiros a serviço no país. O FCPA, responsabiliza 

em seu texto apenas os funcionários públicos estrangeiros pela corrupção no campo público, 

identifica-se assim, tratamento pouco isonômico, que confere privilégios e tratamento 

diferenciado aos funcionários públicos americanos.  

No tocante ao tipo de responsabilidade, de acordo com a Lei 12.846/13, fica 

estabelecido que ela será objetiva, nos campos administrativo e cível13. No caso da Lei 

americana, também será responsabilidade objetiva para os atos contábeis, entretanto, a 

responsabilidade passará a ser subjetiva para atos na esfera civil e administrativa.  

A existência de programas de compliance nas empresas é um diferencial para a 

intensidade da aplicação legal. Isto porque mundialmente as legislações anticorrupção tendem 

a oferecer certos benefícios a empresas que se preocupam com o tema e possuem estrutura 

preventiva com relação a ele. No FCPA existe a previsão legal da utilização do US. 

Sentencing Guidelines14, que garante a uniformidade da sentença aplicada, fato que assegura 

que o juiz não será mais ‘duro’ do que o estipulado pelo guia. No Brasil busca-se identificar 

onde o programa de compliance da empresa falhou, para assim corrigi-lo e acompanha-lo em 

revisões periódicas para garantir sua eficácia.  

Tal prática vai de acordo com o entendimento pátrio, pois a Lei 12.846 de 2013, 

beneficia na aplicação de punições as empresas que realizem auditorias e controles internos15 

com periodicidade razoável, pois desta forma acredita-se que se estimula as companhias a 

manterem uma vida fiscal saudável. Isto porque acredita-se também, que a realização de 

auditorias regulares minimizaria a possibilidade de uma empresa cometer um crime fiscal 

grave. 

Quanto as sanções aplicadas pelas legislações, elas podem ser também de cunho 

pecuniário, ou seja, as penas arbitradas podem conter multas. A Lei anticorrupção brasileira 

                                                             
13 Art. 1o  Esta Lei dispõe sobre a responsabilização objetiva administrativa e civil de pessoas jurídicas pela 

prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira. 
14 U.S. Sentencing Guidelines: Livro que dispõe sobre regras para uma política de sentenças uniformes, tanto 

para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas, condenadas por crimes fiscais graves. Tais regras não se 

aplicam para crimes fiscais com menor potencial ofensivo. 
15 Art. 7o  Serão levados em consideração na aplicação das sanções:                                                                   

VIII - a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de 

irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica; 
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prevê a incidência de multa que pode chegar a 20% do faturamento bruto da companhia, 

tendo como limite o valor de 60 milhões de reais16. Enquanto a Lei americana estipula a o 

valor das multas em 10 mil dólares por violações cíveis e 2 milhões de dólares por violações 

de cunho criminal. 

Ambas as Legislações contém previsão legais para a aplicação de outras sanções, 

além das multas já citadas, a intenção é impedir que a empresa que seja reincidente no erro 

que cometeu. O FCPA proíbe que as empresas possam ser contratadas pelo poder público, em 

alguns casos de crimes fiscais considerados mais leves, a proibição pode ser substituída por 

uma suspensão temporária. Já a Lei 12.846/13, estabelece a proibição das companhias 

condenadas por crimes fiscais de receber incentivos fiscais do poder público ou de instituições 

por ele controladas, conforme disposto pelo inciso IV do artigo 19. 

Com relação ao Brasil, a Legislação também cria um Cadastro Nacional que reúne as 

empresas penalizadas, existe a possibilidade de ocorrer a publicação da decisão 

condenatória17, outra penalidade seria a dissolução compulsória da empresa18, tais sanções 

visam constranger perante a sociedade os partícipes das atividades ilícitas. Lembrando que 

todas as medidas anteriormente citadas podem ser aplicadas simultaneamente, dependendo da 

gravidade da irregularidade cometida. 

 Por fim, um ponto interessante e comum entre as duas legislações é o benefício 

concedido por conta da realização de acordo de leniência19.  Para promoção deste acordo, as 

irregularidades precisam ser identificadas em primeiro plano, após a devida identificação a 

empresa pode efetivar o acordo, que consiste na cooperação durante o processo da 

                                                             
16Art. 6o  Na esfera administrativa, serão aplicadas às pessoas jurídicas consideradas responsáveis pelos atos 

lesivos previstos nesta Lei as seguintes sanções: 

I - multa, no valor de 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) do faturamento bruto do último 

exercício anterior ao da instauração do processo administrativo, excluídos os tributos, a qual nunca será inferior 

à vantagem auferida, quando for possível sua estimação; e 

§ 4o  Na hipótese do inciso I do caput, caso não seja possível utilizar o critério do valor do faturamento bruto da 

pessoa jurídica, a multa será de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais). 
17 Art. 22.  Fica criado no âmbito do Poder Executivo federal o Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, 

que reunirá e dará publicidade às sanções aplicadas pelos órgãos ou entidades dos Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário de todas as esferas de governo com base nesta Lei. 
18 Art. 19.  Em razão da prática de atos previstos no art. 5o desta Lei, a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, por meio das respectivas Advocacias Públicas ou órgãos de representação judicial, ou equivalentes, 

e o Ministério Público, poderão ajuizar ação com vistas à aplicação das seguintes sanções às pessoas jurídicas 

infratoras: 

III - dissolução compulsória da pessoa jurídica; 

IV - proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades 

públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público, pelo prazo mínimo de 1 (um) e 

máximo de 5 (cinco) anos. 
19 Art. 16.  A autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública poderá celebrar acordo de leniência com as 

pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos previstos nesta Lei que colaborem efetivamente com as 

investigações e o processo administrativo, sendo que dessa colaboração resulte: 
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investigação, é importante salientar que os atos lesivos praticados pela empresa devem parar 

de ser cometidos20 para que se possa dar continuidade a investigação. Desta forma, caso se 

descubra que a companhia continua perpetuando a irregularidade, cessará o benefício do 

acordo.     

 

5. O ACORDO DE LENIÊNCIA 

 

Como breve esclarecimento, faz-se necessário definir no que consiste o acordo de 

leniência: 

Acordos de leniência são acordos celebrados entre o Poder Público e um 
agente envolvido em uma infração, com vista à sua colaboração na obtenção 

de informações, em especial sobre outros partícipes e autores, com a 

apresentação de provas materiais de autoria, tendo por contrapartida a 
liberação ou diminuição das penalidades que seriam a ele impostas com base 

nos mesmos fatos. (FIDALGO e CANETTI, 2015. p.254) 

 

A partir da definição apresentada, é possível notar que o instituto é responsável por 

flexibilizar as sanções impostas as empresas, de certa forma o acordo ajuda a empresa 

infratora a se beneficiar do próprio erro. Afinal, apesar de benéfico para o Estado, que passa a 

contar com a o auxílio investigativo da empresa, não é correto que a companhia obtenha 

benefícios e punições mais leves por cooperar, tal conduta deveria ser obrigatória.  

Outras importantes considerações serão feitas a partir da análise do artigo 237 do 

Regimento Interno do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e  do artigo 59 

da Portaria MJ nº 456: 

Art. 237. O programa de leniência é um conjunto de iniciativas com vistas a: 

I. detectar, investigar e punir infrações contra ordem econômica; II. informar 

e orientar permanentemente as empresas e os cidadãos em geral a respeito 

dos direitos e garantias previstos nos arts. 86 e 87 da Lei nº 12.529, de 2011; 
e III. incentivar, orientar e assistir os proponentes à celebração de acordo de 

leniência. (RI CADE) 

 
(...)  

 

Art. 59. O Programa de Leniência, instrumento fundamental para garantir a 
plena concretização do princípio constitucional da livre concorrência, com 

especial relevância para a implementação da Política Brasileira de Combate 

a Cartéis, é um conjunto de iniciativas que visa a: I - detectar, investigar e 

punir infrações contra ordem econômica, notadamente aquelas previstas nos 
arts. 20 e 21, I, II, III, IV e VIII, ambos da Lei nº 8.884, de 11 de junho de 

                                                             
20 § 1o  O acordo de que trata o caput somente poderá ser celebrado se preenchidos, cumulativamente, os 

seguintes requisitos: 

II - a pessoa jurídica cesse completamente seu envolvimento na infração investigada a partir da data de 

propositura do acordo; 
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1994; II - informar e orientar permanentemente as empresas e os cidadãos 

em geral, a respeito dos direitos e garantias previstos nos arts. 35-B e 35-C 

da Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994; III - conscientizar os órgãos 
públicos a respeito da importância do Acordo de Leniência como 

instrumento fundamental de repressão e punição das infrações contra a 

ordem econômica; e IV - assistir, apoiar, orientar e incentivar os proponentes 

à celebração de Acordo de Leniência. (Portaria MJ nº 456) 
 

Conforme citado anteriormente, a Lei 12.846/13 é bem clara em sua previsão sobre o 

instituto, o dispositivo legal estabelece que quando o ilícito é identificado pelo poder público 

a companhia será submetida a um Processo Administrativo de Responsabilização, para que 

sejam devidamente verificados a extensão dos danos cometidos. Assim, após a devida 

instauração do procedimento previsto, poderá ser realizado o acordo de leniência, que deverá 

ser cumprido a risca pela empresa investigada, se tudo ocorrer como o previsto, serão 

concedidos a ela os benefícios responsáveis por diminuir as sanções sofridas. 

Portanto, os artigos 237 e 59, transcritos acima, deixam evidentes a vontade da 

administração pública de que as empresas infratoras colaborem com as investigações 

conduzidas, como forma de minimizar os danos causados. A tarefa de celebrar os acordos de 

leniência é da Controladoria Geral da União (CGU), estes terão natureza de título executivo 

extrajudicial. Por isso a empresa praticante do ilícito passa a contar com garantias legais, uma 

vez que está cooperando com a manutenção das investigações públicas.  

A principal vantagem conquistada pela administração pública, com certeza é a 

obtenção de informações privilegiadas que esta não teve acesso até então, buscam-se detalhes 

oriundos dos crimes fiscais que permaneceriam desconhecidos se a empresa não colaborasse. 

Em contrapartida, a companhia recebe incentivos que facilmente se caracterizam como 

benefícios, como a não publicação da decisão de condenação por corrupção da empresa, que 

visa abalar a confiança do mercado na credibilidade conferida à empresa.  

Outro benefício concedido através do acordo é a revogação da proibição de se 

celebrar contratos com o poder público, entre eles inclui-se as licitações. Lembrando que para 

se celebrar o acordo é preciso que a empresa tenha cessado completamente as atividades 

delitivas, entretanto um  questionamento faz-se necessário, se a organização empresarial em 

questão está sofrendo punições por atividades corruptivas já comprovadas, como seria 

possível que o poder público, que simboliza o aparato Estatal celebrasse um contrato com tal 

companhia? Afinal em toda transação realizada pelos órgãos do governo existe a presença de 

dinheiro público, que por princípios éticos não pode estar ligado a nada que tenha tentado 

frauda-lo.   
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A lógica adotada pela Legislação Pátria é que a empresa envolvida na investigação 

coopere o máximo possível com a administração pública, isto é que se identifique o mais 

brevemente possível todos os envolvidos nos atos que deram origem a investigação em 

questão. Tem-se que normalmente os envolvidos são os altos figurões da companhia, pessoas 

com altos cargos e possibilidade de dificultar a busca por novas provas, então, são oferecidas 

vantagens consideráveis para que este grupo de pessoas se sinta estimulado a usar suas 

informações privilegiadas a serviço da sociedade.   

De acordo com o Artigo 238, do Regimento Interno da CADE, fica estabelecido em 

seus incisos I e IV 21que a companhia precisa oficialmente confessar que participou dos fatos 

que levaram ao início das investigações, só assim terá o direito a realizar o acordo de 

leniência. No caso de cumprir todos os requisitos necessários para realização do referido 

acordo, os beneficiários poderão conseguir a redução de 1/3 até 2/3 do total da possível pena 

aplicável. 

Tal redução é extremamente útil, pois é preciso levar em consideração que 

basicamente o que é exigido pelo Estado é que os funcionários envolvidos no esquema 

forneçam dados detalhados das situações nas quais praticaram corrupção. Divulgando, para as 

autoridades policiais competentes os nomes e demais dados de outras empresas ou pessoas 

envolvidas nos crimes, além de informações relevantes, como datas e locais onde eram 

realizadas as tratativas dos atos delitivos.  

É inevitável o questionamento de porque o Estado concede tantos benefícios para os 

potenciais criminosos, ocorre que um esclarecimento se faz necessário, neste caso em 

particular, o interesse público se coloca a frente do direito de punir estatal. Isto é, os 

legisladores entendem que do ponto de vista social, é mais vantajoso restituir o máximo de 

bens do erário do que permanecer com a política punitiva tradicional que não incentivaria os 

empresários envolvidos nos crimes a fornecer as informações necessárias para que se localize 

e readquira os bens que foram sonegados ou subtraídos.  

Desta forma, resta cristalino que a persecução penal sofre evidente flexibilização, 

não só ela, como todo o Direito Penal. Pois para obter um resultado considerado mais 

vantajoso no processo administrativo, que é instaurado por conta do acordo de leniência 

                                                             
21 Art. 238. Podem ser proponentes de acordo de leniência pessoas físicas e jurídicas que forem autoras de 

infração à ordem econômica e que preencham, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

I. a empresa seja a primeira a se qualificar com respeito à infração noticiada ou sob investigação; 

IV. confesse sua participação no ilícito; 
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firmado, é tirada a importância e eficácia do aparato penal do Estado. Assim, acredita-se que 

o processo administrativo seria suficiente para substituir o penal, quando a engrenagem não 

pode funcionar desta forma, pois apesar de o direito brasileiro ser conectado e articulado, é 

necessário que sejam respeitados alguns limites.  

As articulações entre os diferentes ramos existem justamente para que estes sejam 

capazes de se completar, e não se substituir ou sobrepor uns aos outros. O Direito 

Administrativo é perfeitamente capaz de lidar com as questões previstas para o seu grau de 

jurisdição, entretanto seria pretencioso supor que tal ramo, por mais completo que seja, 

consiga ser capaz o suficiente para estabelecer a porcentagem do Direito Penal que deverá ser 

utilizada na construção da pena. A atual realidade termina por desqualificar o próprio Direito, 

sugerindo que se trata de um campo que pode ser relativizado sem maiores consequências.  

 

6. APONTAMENTOS FINAIS  

 

Ante todo o exposto, resta fartamente comprovada a importância que as legislações 

mundiais conferem as legislações Anticorrupção e aos mecanismos acessórios responsáveis 

por reforçar sua inibição. Assim, o compliance ganhou lugar cativo na luta contra a corrupção, 

que infelizmente é uma prática muito usual devido sua habitualidade em diversas nações. 

Neste sentido, apesar de previamente estabelecidas diretrizes globais acerca do tema, os 

países buscam criar normas próprias que regulem as situações particulares de cada sociedade, 

visando a máxima eficácia de seus dispositivos legais.  

O UK Bribery Act, que é o diploma legal criado pelo Reino Unido é tido como um 

dos mais severos do mundo, isto, dentre outros fatores é devido ao fato da Lei não restringir 

sua eficácia aos limites geográficos do seu território. O referido diploma legal inova ao 

responsabilizar todas as empresas que realizarem negócios com as empresas do Reino Unido, 

além de punir também os funcionários públicos envolvidos nos ilícitos relativos à corrupção. 

Confere vantagens, com ressalvas as empresas que possuam estatutos internos, mas sua 

criação é amplamente estimulada, inclusive através de diretrizes governamentais.  

A Lei Norte Americana, o FCPA, foi pioneiro no cenário mundial de combate à 

corrupção, ele é taxativo ao estabelecer um rol de atividades que podem facilmente ser 

caracterizadas como favorecimentos ilegais. A prática de envio de brindes à funcionários 

públicos ou empresas parceiras, no entendimento legal seria incompatível com a boa gestão 

financeira, por isso o fomento de estatutos de compliance é incentivado. O entendimento legal 
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acredita que quanto mais as políticas internas são divulgadas mais distante fica o risco de se 

cometer ilícitos por baixo dos panos.  

Apesar de inspirada no dispositivo Americano, a Lei 12.846/13 possui pontos 

diversos. Em alguns momentos a Legislação é omissa, fato que gera lacunas legais e 

evidencia que ainda falta aprimoramento. Mesmo assim, ela segue a tendência mundial em 

incentivar a criação do código de compliance e confere benefícios as empresas que mesmo 

tendo praticado ato passível de investigação por corrupção o possuírem. As multas e punições 

aplicadas também podem ser suavizadas caso seja realizado o acordo de leniência, instituto 

previsto pela norma.  

Como o mercado se autorregula, percebe-se nas Legislações anticorrupção um certo 

encorajamento para que a corrupção enquanto problemática ligada ao dinamismo mercantil, 

seja capaz de seguir essa tendência. Talvez a isso possa ser creditado o fato de que muitas das 

punições sofridas pelas empresas por condenações ligadas à práticas corruptivas ocorram na 

esfera administrativa e não criminal, conforme poderia se esperar. As investigações 

acontecem conduzidas em conjunto pela força policial, mas as sanções, principalmente em 

caso de realização de acordo de leniência ocorrem através da esfera administrativa, que acaba 

responsável por se autorregular.  

O acordo de leniência, muito em alta nos dias atuais, tem como principal objetivo 

reaver o que foi retirado do erário público com a maior brevidade possível, conferindo como 

benefício no acordo a flexibilização das sanções. Entretanto na ânsia do legislador de 

recuperar o que foi perdido, tende-se a minimizar o crime fiscal que foi cometido pelos 

dirigentes da empresa, mas é preciso lembrar que crimes ligados à corrupção são 

extremamente prejudiciais para a sociedade, por isso uma punição adequada é imprescindível 

para que as consequencias sejam sentidas por seus praticantes.  

Por fim, destaca-se que o imediatismo que resultada da ânsia de por fim às práticas 

corruptivas é pouco eficaz no combate histórico do tema, pois por conta do excesso de 

benefícios concedidos não se cria o espírito ético nos indivíduos. Por outro lado, o avanço dos 

estatutos de compliance mostrou um reforço grande na aplicação das Legislações 

anticorrupção ao redor do mundo, incentivando o mercado a criar entre seus funcionários a 

necessidade de agir de acordo com padrões éticos uniformes. 
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