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RESUMO

O presente trabalho debruça-se no estudo e na análise dos programas de compliance – que
materializam a chamada autorregulação empresarial –, bem como dos postulados da Justiça
Restaurativa – nova faceta a que se permite o Direito Penal Moderno –, conjugando-os de forma
a apresentá-los como mecanismos transformadores de conflitos ambientais, capazes, assim, de
efetivamente prevenir e reparar danos ao meio ambiente oriundos de atividades empresariais
descomprometidas com a sua preservação e, por conseguinte, com a coletividade. Tal proposta
parte de uma problemática que envolve o crescente enfretamento de condutas nocivas ao meio
ambiente, notadamente em sede judicial, a preocupação cada vez mais acentuada de se buscar
o uso sustentável dos recursos naturais, bem como a busca pela instituição de mecanismos mais
eficazes à solução dos conflitos ambientais gerados, sob um viés tanto preventivo quanto
reparatório, dado o significativo aumento de demandas que tramitam perante o Poder Judiciário
e em virtude do engessamento promovido pela adoção de instrumentos tradicionais e
estatalmente monopolizados. Desse modo, este trabalho revela-se em sintonia com propostas
atuais de renovação dos instrumentos utilizados para se garantir a proteção ambiental, as quais
devem atrair especial atenção tanto do Estado quanto da coletividade, a fim de concretizar o
direito ao meio ambiente enquanto direito fundamental. Buscar-se-á demonstrar, nesse
contexto, que o poder público deve utilizar-se da autorregulação regulada a partir da
combinação das técnicas da justiça restaurativa e do criminal compliance, visando a
colaboração das empresas causadoras dos danos ambientais, dos agentes do poder público, da
comunidade in totum e das próprias vítimas, para que passem a atuar, conjuntamente, com o
objetivo de combater a criminalidade ambiental, oportunizando-se, assim, aos sujeitos
envolvidos o protagonismo na busca pela solução, in concreto, mais adequada ao contornos do
conflito instaurado, sem perder de vista, ainda, a implementação de práticas com o escopo
preventivo. Impende ressaltar, então, que a proposta desta tese é inovadora, por apresentar
viável a aplicação dos programas de compliance e da Justiça Restaurativa como instrumentos
eficazes de tutela ambiental. No que se refere às fontes, a pesquisa desenvolvida é
essencialmente bibliográfica e documental. No que tange ao método de abordagem, utilizou-se

o dialético. Em termos de estrutura, o presente estudo materializa-se na divisão de quatro
capítulos, todos sistematizados e imbricados com a finalidade de abordar a proteção jurídica
ambiental, os mecanismos de controle, prevenção e reparação dos danos causados ao meio
ambiente em decorrência das atividades das pessoas jurídicas, finalizando com os elementos
agregadores da racionalidade moderna como a justiça restaurativa e compliance criminal.
Palavras-chave: Meio Ambiente. Dano ambiental. Preservação do meio ambiente.
Desenvolvimento sustentável. Economia. Estado. Coletividade. Empresas. Responsabilidade
Penal da Pessoa Jurídica. Crimes ambientais. Justiça Restaurativa. Criminal compliance.
Autorregulação regulada.
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ABSTRACT

The work at hand focuses on the study and analysis of compliance programs—which
materialize the so-called corporate self-regulation—, as well as the postulates of Restorative
Justice—a new facet allowed by Modern Criminal Law—, synthesizing them in a fashion that
allows them to be manifested as transformative mechanisms for environmental conflicts that
are capable of effectively preventing and repairing impairments targeting the environment
stemming from business activities that are apathetic to their preservation and, hence, with the
stakeholder community. This proposal derives from complications involving the augmenting
confrontation of harmful environmental behaviors. Those are notably seen in the judicial
setting, where there has been increasing efforts toward seeking the sustainable use of natural
resources, in addition to the inquiry for enacting more adequate mechanisms for settling the
propagated environmental conflicts, in turn of a preventive and reparative orientation. That is,
given the heightened demands for mediation through the Judiciary and in view of the limitations
promoted by the adoption of instruments that are in their nature traditional and monopolized by
the state. On that note, this work is in line with current proposals for renewing the mediums in
place for guaranteeing environmental protection, which should entertain particular
consideration from both the State and the community, in order to substantiate the fundamental
right of environmental equity. It seeks to validate, in this context, that public power should
adopt the practices of self-regulation based on a combination of restorative justice and criminal
compliance principles, aiming at the collaboration of corporations responsible for causing
environmental damage, agents of public power, the entire community, and the victims
themselves. Likewise, all stakeholders are enabled to collectively uphold the objective of
combating environmental crime and act upon that, benefitting the involved protagonist actors
that are in search for a solution that is more concrete and appropriate to the conflict’s contours,
while simultaneously not losing sight of the implementation techniques aligned with a
preventive scope. Suffice to say, the proposal stressed by this thesis is innovative, taking into
account that it viably poses the application of compliance programs and Restorative Justice as
effective instruments for environmental protection. In regard to the sources, the research
developed is essentially bibliographic and documentary. In terms of the method of approach,

the dialectic is employed. Structurally, the study unfolds through the division of four chapters,
all systematized and interwoven with the purpose of addressing the environmental legal
protection, the mechanisms of overseeing, preventing, and repairing the damages inflicted upon
the environment as a consequence of the activities of legal entities, and concluding with the
aggregating elements of modern rationality including restorative justice and criminal
compliance.
Keywords: Environment. Environmental damage. Preservation of the environment.
Sustainable development. Economy. State. Collectivity. Companies. Criminal Responsibility
of Legal Entities. Environmental crimes. Restorative Justice. Criminal compliance. Regulated
self-regulation.
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RESUMEN

El presente trabajo se centra en el estudio y análisis de los programas de cumplimiento, que
materializan la llamada autorregulación corporativa, así como los postulados de la Justicia
Restaurativa, una nueva faceta permitida por el Derecho Penal Moderno, combinándolos de una
manera que presentarlos como mecanismos que transforman los conflictos ambientales, capaces
de prevenir y reparar efectivamente los daños al medio ambiente derivados de actividades
comerciales que no están comprometidas con su preservación y, por lo tanto, con la comunidad.
Esta propuesta es parte de un problema que implica la creciente confrontación de conductas
nocivas para el medio ambiente, especialmente en los tribunales, la creciente preocupación por
buscar el uso sostenible de los recursos naturales, así como la búsqueda del establecimiento de
mecanismos más efectivos para solución de los conflictos ambientales generados, bajo un sesgo
preventivo y reparador, dado el aumento significativo de las demandas que se están procesando
ante el Poder Judicial y debido al yeso promovido por la adopción de instrumentos
monopolizados tradicionales y estatales. De esta manera, este trabajo se revela en línea con las
propuestas actuales para renovar los instrumentos utilizados para garantizar la protección del
medio ambiente, lo que debería atraer especial atención tanto del Estado como de la comunidad,
a fin de realizar el derecho al medio ambiente como un derecho fundamental. Se buscará
demostrar, en este contexto, que el poder público debe utilizar la autorregulación regulada
basada en la combinación de la justicia restaurativa y las técnicas de cumplimiento penal, con
el objetivo de la colaboración de las empresas que causan daños ambientales, de los agentes del
poder público, la comunidad en totum y las propias víctimas, para que comiencen a actuar juntas
con el objetivo de combatir el crimen ambiental, dando así a los sujetos involucrados la
oportunidad de desempeñar un papel de liderazgo en la búsqueda de una solución, en concreto,
más adecuada a los contornos conflicto, sin perder de vista la implementación de prácticas con
alcance preventivo. Es importante enfatizar, entonces, que la propuesta de esta tesis es
innovadora, ya que presenta la aplicación de programas de cumplimiento y Justicia Restaurativa
viables como instrumentos efectivos de protección ambiental. Con respecto a las fuentes, la
investigación desarrollada es esencialmente bibliográfica y documental. En cuanto al método

de aproximación, se utilizó la dialéctica. En términos de estructura, el presente estudio se
materializa en la división de cuatro capítulos, todos sistematizados y entrelazados con el
propósito de abordar la protección legal ambiental, los mecanismos de control, prevención y
reparación de daños causados al medio ambiente como resultado de las actividades de entidades
jurídicas, que terminan con los elementos agregados de la racionalidad moderna, como la
justicia restaurativa y el cumplimiento penal.
Palabras clave: Medio ambiente. Daño ambiental. Preservación del medio ambiente.
Desenvolvimiento sustentable. Economía Estado Colectividad Empresas. Responsabilidad
penal de las personas jurídicas. Delitos ambientales. Justicia restaurativa. Cumplimiento penal.
Autorregulación regulada.
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INTRODUÇÃO

Em sociedades pós-modernas, o enfretamento de condutas nocivas ao meio ambiente é fato
corriqueiro, e disso decorre a preocupação cada vez mais acentuada de se buscar o uso
sustentável dos recursos naturais, bem como a instituição de mecanismos mais eficazes à
solução dos conflitos ambientais gerados, sob um viés tanto preventivo quanto reparatório.
Nesse cenário, já se pode ressaltar que as tutelas reparatórias ao dano ambiental ocorrem, em
regra, no âmbito judicial, por via das ações coletivas, no entanto, com o crescimento hercúleo
de demandas que tramitam perante o Poder Judiciário e com o engessamento promovido pela
adoção de instrumentos tradicionais e estatalmente monopolizados, o propósito se de alcançar
com efetividade e celeridade tais tutelas passou a ficar comprometido. O insucesso dos modelos
intervencionistas, assim, revela-se, o que culmina na necessidade de o Estado buscar novas
formas de controle junto às empresas, principais causadoras de danos ao meio ambiente.
A proposta deste trabalho converge, a partir dessa problemática, para uma combinação de
mecanismos capazes de regular e supervisionar as empresas causadoras de danos ambientais,
mas não só. Busca-se, principalmente, atribuir a esses entes a reponsabilidade de se autorregular
e de minimizar os riscos sistêmicos que são gerados com a sua atividade.
Nesse recorte, apresenta-se então, os programas de compliance, que materializam a chamada
autorregulação empresarial, e os postulados da Justiça Restaurativa, nova faceta do Direito
Penal Moderno, como mecanismos transformadores de conflitos ambientais, capazes de
prevenir e reparar danos ao meio ambiente oriundos de atividades empresariais
descomprometidas com a sua preservação e, por conseguinte, com a coletividade.
Discorrer sobre a importância dessa proposta, de modo a justifica-la adequadamente, é tarefa
que não pode ser cumprida sem o proceder de uma breve contextualização da tutela ambiental,
bem como da própria metodologia jurídica atual. É o que se passa a desfiar.
A proteção aos chamados direitos fundamentais de 3ª dimensão, anteriormente ofuscada pela
preocupação preponderante com a tutela aos direitos de ordem individual, passou a ocupar
posição de destaque no cenário jurídico de diversos países nas últimas décadas do século XX,
período em que as tendências liberais mesclavam traços de um ideal assistencialista estatal,
sensível aos interesses da coletividade.
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Em sintonia com essa inclinação, diversos ordenamentos jurídicos, como, por exemplo,
pioneiramente o norte-americano, desenvolveram sistemáticas de proteção a direitos de grupo,
que se distinguiriam dos individuais quanto à sua titularidade, origem e características do bem
jurídico a que se destinavam proteger.
Nessa busca pela tutela de direitos pertencentes à coletividade, revelou-se necessário garantir a
proteção do meio ambiente, concebido este como um direito de solidariedade, a ser tutelado e
articulado constitucionalmente nos mais variados ordenamentos jurídicos, e, assim,
reconhecido como direito fundamental de 3ª dimensão.
Surge, então, o Direito Ambiental como um ramo do direito que tem por objetivo proteger o
meio ambiente, para que toda a sociedade possa ter uma qualidade de vida saudável, de modo
a oferecer limites à exploração dos recursos naturais para prevenir danos eventualmente
causados pela ação humana, compatibilizando, para tanto, o desenvolvimento econômico e
social com a preservação do meio ambiente.
Superado o momento inicial marcado por um antropocentrismo clássico, teoria ético-filosófica
pela qual o ser humano é colocado em posição de superioridade e dominação em relação ao
meio ambiente, chegou o direito ambiental às propostas ético-filosóficas chamadas de
antropocentrismo alargado, que busca aproximar valores humanos e ecológicos, sem deixar,
contudo, de atrelar o meio ambiente às necessidades humanas, e de biocentrismo, que traz o
meio ambiente como um bem considerado em si mesmo, cuja proteção deve ser sempre
priorizada, a despeito de qualquer necessidade humana de desenvolvimento econômico e social.
O ordenamento jurídico brasileiro, embora adote o antropocentrismo alargado, apresenta base
constitucional e legal suficientemente hábil a autorizar a proteção integral do meio ambiente,
independentemente de estar ele em condição de subserviência (ainda que mitigada) em relação
à existência humana, isso por ser considerado um direito fundamental.
Desse modo, propostas de renovação dos instrumentos utilizados para se garantir essa proteção
devem atrair especial atenção tanto do Estado quanto da coletividade, a fim de concretizar esse
direito erigido como fundamental, afastando-se, assim, do esvaziamento deste pela adoção de
posturas generalizantes e instrumentos pouco eficazes, inseridos numa pauta de implementação
genérica e abstrata, a par da dinamicidade do direito e dos anseios da própria sociedade.
A metodologia jurídica atual, assentada na premissa de abertura de sistemas jurídicos,
caracterizados, assim, pela aptidão de abarcar novas situações e de adaptar-se ao dinamismo
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social e à interação entre realidade fática e realidade normativa, busca afastar o monopólio
estatal sobre a produção normativa e sobre a oferta de meios para a solução de conflitos, ao
reconhecer que o Direito resulta de forças diversas, abrindo-se para a coexistência de normas
jurídicas e de instrumentos de efetivação não estatais.
Nesse contexto, considerando a mudança de paradigma pela qual vem passando o sistema
jurídico brasileiro, e tendo em vista a busca acertada pela resolução consensual de conflitos,
propor uma tutela afinada a essa nova metodologia jurídica e direcionada à proteção do meio
ambiente, no sentido de se buscar a prevenção dos danos ambientais e posterior reparação, caso
ocorram, é, sem dúvida, adequada e necessária.
Logo, a implementação do programa de compliance, combinado com o caráter humanitário da
justiça restaurativa, no âmbito interno das empresas causadoras de tais danos, pode ser o
caminho mais adequado para se atingir tais escopos, sendo, portanto, possivelmente capaz de
suprir a insuficiência do modelo tradicional.
A combinação da justiça restaurativa com as políticas do criminal compliance se amoldaria,
assim, à proposta de prevenção aos crimes ambientais, de sorte que todos “estariam ganhando”
diante de um cenário globalizado no qual as atividades empresariais, muitas vezes, sem ética e
compromisso com a sociedade acabam por favorecer o aumento da degradação ambiental.
Para esse desiderato, a regulação seria direcionada à empresa, que se autorregularia verificando
os seus próprios códigos e políticas, o que, consequentemente, permitiria uma análise de
controles adequados, bem como de sua efetividade, sustentabilidade, checando o conhecimento
e maturidade do sistema.
As imposições e os incentivos legais à colaboração do particular (empresas) na prevenção do
crime ambiental não representam, vale de logo ressaltar, uma medida isolada na política
criminal, mas integram um fenômeno mais amplo, conhecido como autorregulação regulada, o
que reforça a justificativa da elaboração deste trabalho, pois, ao se vislumbrar a adequação do
movimento restaurativo como um dos meios para prevenir ou reparar danos causados ao meio
ambiente, abrir-se-ia mais uma porta humanística e, em contrapartida, recusar-se-ia o
autoritarismo.
Além disso, apesar da nítida dedicação do constituinte e do legislador infraconstitucional em
proporcionar proteção efetiva e primordial aos direitos ambientais, ainda se verificam,
recorrentemente, condutas lesivas ao equilíbrio do meio ambiente, muitas das quais com
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repercussões que se revelam irreparáveis, principalmente se somadas à perenidade dos efeitos
nocivos de séculos de exploração desmedida aos recursos ambientais, decorrentes da ausência
de regulamentação protetiva.
Feita essa breve contextualização, cumpre apontar que este estudo buscará demonstrar que o
poder público deve utilizar-se da autorregulação regulada combinada às técnicas da justiça
restaurativa e do compliance, visando à colaboração das empresas causadoras dos danos
ambientais, de modo que estes particulares e os agentes do poder público passem a atuar,
conjuntamente, com o objetivo de combater a criminalidade.
Levantar-se-á, para tanto, a hipótese que os recursos e esforços, para que se alcance com maior
eficiência possível o cumprimento dos parâmetros fixados na autorregulaçao, correspondem,
ainda, a uma adaptação da política criminal ao cenário econômico-financeiro, dentro do qual,
apesar de modificada, a atuação estatal ainda permanece ativa. Nesses termos, ainda que
determinadas funções – até então exclusivamente estatais – passem a ser desempenhadas por
particulares, o Estado não se desincumbe de seus deveres e intervém de forma regulatória,
controlando, direcionando e definindo a atuação empresarial. Os agentes privados seriam,
assim, aliados do Estado na prevenção e controle dos crimes ambientais.
Buscar-se-á, outrossim, verificar se, diante da necessidade de adequação às mudanças globais,
por meio de novas tecnologias, desenvolvimento da economia de mercado em escala mundial
e o desejo de solução de problemas que afetam a humanidade – precisamente de caráter penal
–, a busca por uma punição, nesse contexto, seria, de fato, o melhor caminho a ser escolhido e
se o repensar da própria concepção das fontes jurídicas inibiria a necessidade de aplicação de
uma lei penal.
Investigadas tais proposições, pretende-se chegar à conclusão de que a implementação de
políticas internas empresariais, com padrões éticos, normativos e morais, viabilizados por meio
da autorregulação regulada pelo Estado, ajusta-se perfeitamente à nova tendência do Direito
Penal moderno, pois vem a ser a assunção de cumprimento prévio de ética e de normas por
parte de pessoas jurídicas.
Diante disso, a corregulação estatal e privada resultaria na possibilidade de se afastar a
responsabilização penal, desde que houvesse uma reparação dos danos causados às vítimas e
ao meio ambiente. E essa forma de controle social remonta invariavelmente ao sistema da
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justiça restaurativa, já que a sua ideia é verificada com a redução da intervenção punitiva do
Estado ao mínimo.
Isso, claro, facilitado pela pacificação do conflito criminal a partir de procedimentos
restaurativos, nos quais a participação de interessados apresenta-se como forma de garantir a
reparação do dano. O retorno ao interesse quanto à pessoa da vítima nas últimas décadas e a
reparação decorrente do dano causado pelo delito como resposta positiva a este, encontra-se,
assim, no centro da discussão político-criminal.
Impende reforçar, então, que a proposta desta tese é inovadora, pois, a partir do criminal
compliance e da Justiça Restaurativa, o poder público poderá conferir aos agentes privados a
responsabilidade de prevenir, investigar, informar eventuais ilícitos praticados, de aplicar,
inclusive, sanções e de buscar, in concreto, formas mais adequadas e eficazes à solução dos
conflitos ambientais.
No que se refere às fontes, a pesquisa desenvolvida é essencialmente bibliográfica e
documental, valendo-se dos estudos registrados em livros, publicações periódicas, impressos
diversos e documentos eletrônicos, o que permitiu a identificação dos fatores que determinam
ou contribuem para o conhecimento e o aprofundamento do tema ora proposto. No que tange
ao método de abordagem, utilizou-se o dialético, que melhor se adequa à elaboração desta tese,
que propõe a conjugação e o entrelaçamento de conceitos, teorias e métodos para se chegar à
confirmação das hipóteses nela delineadas.
No que se refere à estrutura, o presente estudo materializa-se na divisão de quatro capítulos,
todos sistematizados e imbricados com a finalidade de abordar a proteção jurídica ambiental,
os mecanismos de controle, prevenção e reparação dos danos causados ao meio ambiente em
decorrência das atividades das pessoas jurídicas, finalizando com os elementos agregadores da
racionalidade moderna como a justiça restaurativa e compliance criminal, haja vista o rápido
crescimento de novas tecnologias e o despertar da sociedade para a adoção de práticas que se
coadunem com a integração entre natureza, sociedade, empresa, consumo e ética.
Por oportuno, cumpre esclarecer, ainda em linhas introdutórias, que, neste trabalho, a referência
à racionalidade moderna não implicará aproximação daquela racionalidade cartesiana,
generalizante e estática, que é própria da modernidade enquanto recorte histórico e teórico, mas
no sentido de racionalidade buscada na atualidade, em tom de vanguarda e que se afasta de
tradicionalismos, a qual se aproxima, portanto, de um novo paradigma que vem sendo
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construído a partir das bases do pluralismo jurídico e da policontextualidade do Direito. O
trabalho ganha força, assim, numa evidente mudança de paradigma que pretende reunir
elementos confirmatórios na solução dos conflitos penais, precisamente, dos provenientes de
infrações ambientais.
Retomando a estruturação, cumpre anunciar que o primeiro capítulo trata da proteção jurídica
ao meio ambiente como um bem jurídico autônomo, cujo equilíbrio tornou-se direito e dever
de todos, sendo essencial à manutenção da qualidade de vida e, nesses termos, apresentado
como direito fundamental, analisando, especificamente, os conceitos de desenvolvimento
sustentável, de dano ambiental e os meios de reparação destes, tomando como fundamento
normativo a Constituição da República Federativa do Brasil 1988 e, no plano
infraconstitucional, basicamente a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. Não se
descuida, ainda, de uma abordagem econômica do meio ambiente e de importantes
considerações sobre a responsabilidade penal das empresas, notadamente em sede de crimes
ambientais.
O estímulo à prevenção e à resolução consensual de conflitos desencadeados pelos danos
ambientais é mais um arrojado desafio do trabalho, assim, o segundo capítulo desenvolve-se
com o propósito de apresentar ao leitor novas estratégias de autorregulação regulada, mais
precisamente, os programas de compliance. Buscou-se apresentar, portanto, um suporte teórico
apto a promover uma correta compreensão da autorregulação e das formas de sua atuação,
evidenciando-se, ainda, a importância do criminal compliance no espectro ambiental, bem
como da aplicação dos princípios ambientais na gestão dos riscos empresariais ao meio
ambiente.
Vale reconhecer, contudo, que não seria razoável cogitar-se do acolhimento das objeções e
formulações suscitadas neste trabalho se não fosse nele inserido um capítulo para explicar a
institucionalização dos programas de compliance na sociedade atual e apresenta-lo como
instrumento capaz de provocar uma reorganização empresarial, com objetivos preventivos e
repressivos, visando mitigar ou mesmo isentar da respectiva sanção a empresa que perpetuou
determinada infração penal. Sendo assim, mister analisar a otimização, operacionalização,
riscos, benefícios, e como não dizer, críticas relacionados a tais programas no terceiro capítulo
do presente escrito.
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O desenvolvimento deste trabalho (quarto capítulo) encerra-se com a demonstração de
elementos agregadores da racionalidade moderna, quais sejam: justiça restaurativa e
compliance criminal. O enfoque da tese, aqui, pauta-se na realidade, na demonstração da
viabilidade e aplicabilidade das técnicas restaurativas sob o viés do criminal compliance
ambiental. Destaca-se que a função da Justiça Restaurativa e dos programas do criminal
compliance, nesse contexto, assume um caráter contributivo à reafirmação dessa linha de
fronteira entre os novos universos jurídicos.

1 DA PROTEÇÃO JURIDICA AO MEIO AMBIENTE
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A proteção jurídica ao meio ambiente, tomado este como um bem jurídico autônomo1 e
desvinculado de um viés privatista dos recursos dele provenientes, é relativamente recente no
ordenamento jurídico brasileiro. Na realidade, desde o período colonial brasileiro até meados
do século XX2, predominavam no país normas jurídicas legitimadoras da privatização dos
recursos naturais e da conduta exploratória e de degradação por parte do Estado, somente sendo
possível verificar uma morosa modificação sistemática e substancial deste contexto no período
que se sucedeu à Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, ocorrida
em Estocolmo, em 1972.
Nas palavras de Norma Sueli Padilha3, o período inaugurado pela promulgação da Lei 6.938 de
30 de agosto de 19814, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, é de salutar
importância no cenário econômico jurídico e perdurou até o início da ordem constitucional de
1988, denominando-se “fase holística da normatividade ambiental”, precisamente pelo fato de
ter lançado as premissas, na legislação brasileira, para uma proteção integral e sistematizada ao
meio ambiente, o que se prolongou pelo período pós-1988.

O meio ambiente é “[...] um bem jurídico autônomo e unitário, não confundível com os recursos ambientais, não
sendo um simples somatório destes. O meio ambiente resulta da supressão de todos os seus componentes e adquire
uma particularidade jurídica que é derivada da própria integração ecológica destes elementos. Portanto, o meio
ambiente não é um bem corpóreo; ao contrário é incorpóreo e imaterial além de indisponível, detendo regime
jurídico próprio e autônomo em relação aos recursos ambientais que o compõem. O bem ambiental é um valor
difuso e imaterial, sendo que a imaterialidade afasta qualquer tipo de bem material da discussão em torno da
identificação deste bem. Encerrando-se estas considerações, pode-se adotar como conceito de meio ambiente
aquele elaborado por José Afonso da Silva: 'O meio ambiente é, assim, a integração do conjunto de elementos
naturais, artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas. ’”
(LOUBET, Luciano Furtado. Delineamento do dano ambiental: o mito do dano por ato lícito. Revista Jus
Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 11, n. 1095, 1 jul. 2006.
Disponível em:
https://jus.com.br/artigos/8568/delineamento-do-dano-ambiental. Acesso em: 24 de fevereiro de 2020).
2
PADILHA, Norma Sueli. Fundamentos Constitucionais do Direito Ambiental Brasileiro. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2010, p. 101-116.
3
Ibidem, p.132.
4
BRASIL. Lei nº 6.938 de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente. Disponível em:
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1980-1987/lei-6938-31-agosto-1981-366135-normaatualizada-pl.pdf
Acesso em: 24 mar. 2020.
1

23

A referida Lei da Política Nacional do Meio Ambiente5 é um marco inquestionável na
normatização ambiental brasileira, tendo em vista que a ela coube a sistematização dos
conceitos de meio ambiente, degradação ambiental, poluição, poluidor e recursos ambientais6.
Aponta a doutrina7, ainda, compreensão no sentido de que, ao instituir que o meio ambiente
regeria “a vida em todas as suas formas”, estaria a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente
equiparando-o, em importância, à vida humana, à animal e à vegetal. O jurista Álvaro Luiz Valery
Mirra8 afirma que o conceito de meio ambiente “engloba sempre o homem, a vida humana e é

definido mesmo em relação ao homem”. E, claramente, não seria razoável a dissociação entre
o homem e o ambiente, na medida em que, de uma forma geral, os danos ao meio ambiente
seriam provocados pela conduta humana e teriam seus efeitos sentidos pela coletividade.
Pondera José Rubens Morato Leite9, inclusive, que “não é possível conceituar o meio ambiente
fora de uma visão de cunho antropocêntrico, pois sua proteção jurídica depende de uma ação
humana”.
É oportuno apontar que, a partir da Lei 6.938/1981, já havia as bases norteadoras para a
instituição de programas de compliance, tendo em vista a compatibilização do desenvolvimento
econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico
e a imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos e,
ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos, sem
prejuízo das sanções impostas àqueles que não cumprem as medidas necessárias à preservação

BRASIL. Lei nº 6.938 de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente. Disponível em:
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1980-1987/lei-6938-31-agosto-1981-366135-normaatualizada-pl.pdf
Acesso em: 24 mar. 2020.
6
Merece registro o seguinte dispositivo da referida lei: “Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que
permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas; II - degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa
das características do meio ambiente; III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades
que direta ou indiretamente. a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; b) criem condições
adversas às atividades sociais e econômicas; c) afetem desfavoravelmente a biota; d) afetem as condições estéticas
ou sanitárias do meio ambiente; e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais
estabelecidos; IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou
indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental; V - recursos ambientais: a atmosfera, as águas
interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a
fauna e a flora.” (BRASIL. Lei nº 6.938 de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente.
Disponível
em:
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1980-1987/lei-6938-31-agosto-1981-366135normaatualizada-pl.pdf Acesso em: 24 mar. 2020.).
7
MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Ação Civil Pública e a Reparação do Dano ao Meio Ambiente. São Paulo:
Juarez de Oliveira, 2002, p. 09.
88
Ibidem, p. 8.
9
LEITE, José Rubens Morato. Dano Ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. 2. ed. rev. Atual. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 71-72.
5
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ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental, o
que foi recepcionado, ainda que em parte, pela Constituição da República Federativa do Brasil,
promulgada em 1988, doravante CRFB/88.
Com a onda ambientalista brasileira ganhando paulatinamente mais espaço, e diante de uma
progressiva conscientização de diversos setores da sociedade, empresários passam a ter outro
olhar quando o assunto é meio ambiente.
Hodiernamente, o indivíduo não é mais o centro das preocupações. Os recursos ambientais não
são mais instrumentos ao seu serviço e comodidade, ao contrário, atualmente, a referida visão
antropocêntrica de proteção do meio ambiente traduz o reconhecimento de que o homem
consiste em peça fundamental10 à promoção do desenvolvimento sustentável e à garantia do
meio ambiente equilibrado, considerando-se que a conduta humana explorativa e depredatória
traria em si potencial extremamente nocivo ao ambiente e às próprias comunidades humanas,
que dele dependem11. Reflexamente, compreende, também, a consciência de que o equilíbrio
do meio ambiente constitui condição indissociável à garantia do bem-estar e da qualidade de
vida dos seres humanos12. Neste sentido preceitua, inclusive, o Princípio 1 da Declaração do
Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, proclamado em decorrência de
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio

10

A doutrina de Édis Milaré, por sua vez, contrapõe a essa visão antropocêntrica do direito ambiental uma visão
de natureza ecocêntrica, que passa a valorizar a sobrevivência de todo o Planeta, e não apenas dos seres humanos.
(MILARÉ, Édis; MILARÉ, Lucas Tamer. A Ação Civil Pública como Instrumento Preventivo/Reparatório da
Danosidade Ambiental. In: MILARÉ, Édis [Coord]. Ação Civil Pública após 30 Anos. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2015, p. 227-269).
11
“Considerados em si mesmos, os animais, plantas e coisas inanimadas, insuscetíveis a nossas noções de ética ou
de valor moral, não são sujeitos de direitos ou deveres. Se existem obrigações dos homens em relação à preservação
de animais e plantas, e até em relação aos seres inanimados, não é porque estes tenham direitos, mas porque os
homens, sim, têm noção de valoração ética, e estes sim, individual ou coletivamente considerados, têm direitos e
deveres, inclusive no que diz respeito às demais formas de vida e à preservação do meio ambiente em que vivem,
aqui incluídos os seres inanimados. Se os animais tivessem direitos, deveríamos supor que eles os teriam mesmo
reciprocamente, ou mesmo que não houvesse homens, o que não seria verdade. ” (MAZZILI, Hugo Nigro. A
Defesa dos Interesses Difusos em Juízo. São Paulo, 25ª, Ed. Saraiva, 2012, p. 162-163).
12
A doutrina de Celso Antônio Pacheco Fiorillo vislumbra no princípio da dignidade da pessoa humana, que se
reveste do status de fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, III, CRFB/88), a matriz motivadora da
visão antropocêntrica do direito ambiental brasileiro: “Daí duas conclusões importantes, com reflexo no direito
constitucional brasileiro em vigor, nos seguintes termos: 1) a pessoa humana passa a ser a verdadeira razão de ser
de todo o sistema de direito positivo em nosso país e evidentemente do direito ambiental brasileiro; 2) a
importância da pessoa humana reafirma-se, no plano normativo e particularmente perante o direito ambiental
brasileiro, em face de restar assegurada no plano constitucional sua dignidade como mais importante fundamento
da República Federativa do Brasil, constituída que foi em Estado Democrático de Direito [...]”. (FIORILLO, Celso
Antônio Pacheco. Princípios do Direito Processual Ambiental. São Paulo, Ed. ver. Atual e ampliada, 2012 p.
33-34).
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de Janeiro em 199213, que: “Seres humanos estão no centro das preocupações com o
desenvolvimento sustentável. Eles têm direito a uma vida saudável e produtiva, em harmonia
com a natureza”.
No Brasil, “a proteção jurídica do meio ambiente é do tipo antropocêntrica alargada, pois se
busca assegurar um direito ao meio ambiente equilibrado, como bem de interesse da
coletividade e essencial à sadia qualidade de vida” 14. E, nesse sentido, arremata José Afonso
da Silva15:
A proteção ambiental, abrangendo a preservação da Natureza em todos os seus
elementos essenciais à vida humana e à manutenção do equilíbrio ecológico,
visa a tutela a qualidade do meio ambiente em função da qualidade de vida,
como uma forma de direito fundamental da pessoa humana.

Esse viés da proteção ambiental, centrado no equilíbrio ecológico e no desenvolvimento
sustentável, como elemento essencial à promoção da qualidade de vida, tornou-se ainda mais
evidente a partir de 1988, com a inauguração de uma nova ordem constitucional que centralizou
e sistematizou a normatização ambiental, erigindo ao patamar de fundamental o direito ao meio
ambiente equilibrado. Este posicionamento adotado pela CRFB/88, no sentido de trazer
diversas postulações protetivas ao meio ambiente, enquanto bem jurídico constitucional,
importou relevante evolução, em comparação com as Constituições que a antecederam 16, nas
quais só se era possível encontrar, quando muito, remissões indiretas à proteção ambiental.
No atual texto constitucional, inclui-se a defesa do meio ambiente no rol de princípios da ordem
econômica (art. 170, VI, CRFB/88) e de funções institucionais do Ministério Público, por
intermédio da Ação Civil Pública (art. 129, III, CRFB/88); bem como sua preservação em meio
aos requisitos ao cumprimento da função social da propriedade rural (art. 186, II, CRFB/88).
Somam-se a estes dispositivos a determinação constitucional de competência concorrente da
União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre a proteção do meio ambiente e
sobre a responsabilidade por danos ao meio ambiente (art. 24. VI e VIII, CRFB/88); a inclusão

13

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento.
Rio de Janeiro, 1992. Disponível em: <http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf> Acesso em: 16 jan.
2020.
14
Essa “interpretação antropocêntrica do direito ao meio ambiente é baseada na própria Constituição Federal, que,
em seu art. 1º, III, dispõe que um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito é a dignidade da pessoa
humana. (LEITE, Ricardo de Barros. Manual do Processo Coletivo. 3. Ed. ver. atual. E ampl. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2013, p. 77).
15
PADILHA, Norma Sueli. Fundamento Constitucionais do Direito Ambiental Brasileiro. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2010, p. 60.
16
Ibidem, p.55-56.
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da colaboração na proteção do meio ambiente dentre as atribuições do sistema único de saúde
(art. 200, VIII, CRFB/88)17; bem como demais referências implícitas à proteção ambiental18.
Uma das contribuições de maior magnitude da presente ordem constitucional à proteção
ambiental reside, contudo, na dedicação de um capítulo exclusivo à proteção do meio ambiente
equilibrado enquanto bem jurídico fundamental (Capítulo VI), inserido no Título VIII e
dedicado a tratar da Ordem Social, a qual “tem como base o primado do trabalho, e como
objetivo o bem-estar e a justiça sociais” (art. 193, CRFB/88). Tal enquadramento não poderia
conduzir, senão, à conclusão de que pretendeu o constituinte de 1988 classificar o direito ao
meio ambiente equilibrado como “Direito Social do Homem”. E o fez, instituindo-o como
direito de todos19 e bem de uso comum do povo20, cuja proteção incumbiria ao Poder Público e
à coletividade, conforme se pode depreender do artigo 225 da Constituição Federal 21, a seguir
transcrito:
Art. 225 Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondose ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e de preservá-lo
para as presentes e futuras gerações.

A redação do referido diploma constitucional evidencia alguns pontos relevantes sobre a tutela
ofertada pela ordem constitucional de 1988 ao meio ambiente e, consequentemente, aos
indivíduos e à coletividade que dele dependem22.
BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em: www.planalto.gov.br › ccivil_03 › constituicao ›
constituicaocompilado. Acesso em: 24 fev.2020.
18
Sobre as referências implícitas ao meio ambiente na CRFB, cf. SILVA, José Afonso da. Curso de Direito
Constitucional Positivo. n.13. ed. São Paulo: Malheiros, 1997, p.51-52.
19
“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O direito ao meio ambiente equilibrado é de
cada um, como pessoa humana, independentemente de sua nacionalidade, raça, sexo, idade, estado de saúde,
profissão, renda ou residência. O uso do pronome indefinido todos’ alarga a abrangência da norma jurídica, pois,
não particularizando quem tem direito ao meio ambiente, evita que se exclua quem quer que seja”. (MACHADO,
Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 22ed. ver. ampl. e atual. São Paulo: Malheiros Editores,
2014, p. 148).
20
Conforme alerta Norma Sueli Padilha, a determinação constitucional do meio ambiente equilibrado como “bem
de uso comum do povo” reforça a compreensão de que a já mencionada “visão antropocêntrica do direito ambiental
não pode ser confundida com uma interpretação no sentido de estarem os recursos ambientais à mercê dos desejos
ao equilíbrio do meio ambiente como um ‘direito de todos’ (art. 225 da CRFB), vinculando-a ao interesse humano,
o direito subjetivo aí referido não confere ao indivíduo exclusividade, pois tal direito ultrapassa a concepção
individualista, na medida em que o próprio texto constitucional o elege como ‘bem de uso comum do povo’ e
‘essencial à sadia qualidade de vida”. (PADILHA, Norma Sueli. Fundamentos Constitucionais do Direito
Ambiental Brasileiro. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, p. 176).
21
BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em: www.planalto.gov.br › ccivil_03 › constituicao ›
constituicaocompilado. Acesso em: 24 fev.2020.
22
A existência de um direito material constitucional caracterizado como “direito ao meio ambiente”, cujos
destinatários são “todos”; 2) a confirmação no plano constitucional de que aludido direito ao meio ambiente diz
respeito à existência de uma relação jurídica que envolve um bem (o bem ambiental). Referido bem, para que
possa ser reputado constitucionalmente “bem ambiental”, diz respeito somente àqueles “essenciais à sadia
17
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Tem-se, portanto, sumariamente, que, ao garantir ao meio ambiente o status de bem jurídico
autônomo, cujo equilíbrio torna-se direito de todos (incluindo-se, nesta categoria, até as
gerações vindouras) e essencial à manutenção da qualidade de vida, optou a CRFB/8823 por
compartilhar a responsabilidade de sua preservação entre o Poder Público e a coletividade,
atentando-se ao fato de que, se assim não o fizesse, assumiria o risco de ver esvaziado o escopo
da norma protetiva: caso a responsabilidade fosse relegada apenas ao Poder Público, ver-se-ia
a coletividade juridicamente desobrigada de condutas ambientalmente protetivas, e vice-versa.
Neste sentido, com relação ao Poder Público, considerando-se que a hermenêutica
constitucional apontaria na direção de que, enquanto direito fundamental social, a proteção ao
meio ambiente equilibrado dependeria de uma postura ativa e prestacional do Estado – e não
abstencionista, como se dá na interpretação dos direitos fundamentais como direitos de defesa
–, primou a CRFB/88 por elencar, no §1º do artigo 22524, obrigações destinadas à defesa e
preservação do meio ambiente, dentre as quais se podem citar a preservação e restauração dos
processos ecológicos essenciais, a preservação da integridade e da diversidade do patrimônio
genético do País (com a fiscalização das entidades dedicadas à pesquisa e manipulação deste
material genético), a definição dos espaços territoriais a serem protegidos, a exigência de estudo
de impacto ambiental previamente à realização de obras ou demais atividades potencialmente
lesivas ao meio ambiente, dentre outros.
Acresce-se a isso a definição de competência comum aos entes federados para a proteção ao
meio ambiente e o combate à poluição em todas as suas formas (art. 23,VI, CRFB/88)25.
Como decorrência de todo esse arcabouço normativo constitucional de proteção ao meio
ambiente equilibrado, constante da CRFB/88, Norma Sueli Padilha26 considera estar-se diante
de um “estado constitucional ecológico”, no qual convivem harmonicamente os propósitos de
qualidade de vida”. Por outro lado, o bem ambiental se caracteriza por ser ontologicamente um bem de uso comum
do povo; 3) em face da relevância do bem ambiental, a Constituição Federal determinou de forma impositiva tanto
ao Poder Público como à coletividade não só o dever de defender os bens ambientais como também de preserválos; 4) a defesa assim como a preservação por parte do Poder Público e da coletividade antes referida tem por
finalidade assegurar o uso do bem ambiental não só para as presentes mas também as futuras gerações.
(FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Princípios do Direito Processual Ambiental. São Paulo: Ed. ver. atual.
e ampl., 2012, p.53.1).
23
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preservação ambiental e de impulso à ordem econômica, lançando as bases de uma proposta de
“desenvolvimento sustentável”.
Referido desenvolvimento sustentável passou a constituir princípio do direito ambiental, ao
lado de diversos outros que podem ser extraídos do próprio texto constitucional e da Lei da
Política Nacional do Meio Ambiente, e sobre os quais se alicerça este “estado constitucional
ecológico”, tais como o princípio da prevenção, o princípio do poluidor-pagador, o princípio da
precaução, o princípio da cooperação, o princípio da educação ambiental, o princípio da função
socioambiental da propriedade, entre outros27.
Todos esses princípios confluem para proporcionar a proteção ambiental aos indivíduos e à
coletividade, presente e futura, nos termos do artigo 225 da CRFB/8828, deflagrando, portanto,
o direito ambiental como um direito “de solidariedade” e, assim, integrante da terceira geração
de direitos fundamentais. Como tal, encontra seu alicerce no princípio da fraternidade,
deflagrando direitos e deveres para todos – Estado e coletividade.
Consolidar a natureza fundamental do direito ao meio ambiente equilibrado implica erigir o
valor por ele abrangido em elemento básico e essencial do modelo democrático que se pretende
no país, além de consagrar sua aplicabilidade imediata, nos termos do §1º do art. 5º da
CRFB/8829.
A preocupação do constituinte em elevar esse direito ao patamar de fundamentalidade emanou
diretamente da evolução da normatização ambiental em nível internacional que se assistia
àquela época, desde a realização, em 1972, da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente Humano, em Estocolmo. Assim,
O texto normativo do art. 225 assume a influência das diretrizes
principiológicas resultantes da primeira grande conferência mundial [...] que
discutiu os principais problemas ambientais que já alcançavam uma dimensão
global30.
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A declaração adotada naquela Conferência já foi, inclusive, reafirmada, em 1992, por
intermédio da Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a qual
estabeleceu vinte e sete princípios em busca de uma renovada cooperação global para a proteção
ao meio ambiente e o desenvolvimento sustentável31.
À mesma época em que o direito ao meio ambiente equilibrado consolidava-se como direito
constitucional fundamental, no âmbito interno brasileiro, passava a integrar também o rol de
direitos humanos, no plano internacional, haja vista o reconhecimento de sua
imprescindibilidade para a manutenção da vida humana com qualidade:
[...] ao contato frutuoso dos interesses ambientais e das necessidades de
solidariedade internacional, a cultura de direitos humanos se enriqueceu com
o duplo contributo do direito ao meio ambiente e do direito ao
desenvolvimento, conjunto que acabou rompendo com o rol inicial dos
direitos tradicionais, os quais floreceram em vários novos direitos igualmente
fundamentais32.

Como consequência, enquanto direito humano, tornou-se inequívoca a universalidade e a
indivisibilidade do direito ao meio ambiente equilibrado, internacionalmente:
Universalidade porque a condição de pessoa é o requisito único e exclusivo
para a titularidade de direitos, sendo a dignidade humana o fundamento dos
direitos humanos. Indivisibilidade porque, ineditamente, o catálogo dos
direitos econômicos, sociais e culturais. Ao consagrar direitos civis e políticos
e direitos econômicos, sociais e culturais, a Declaração [de 1948] ineditamente
combina o discurso liberal e o discurso social da cidadania, conjugando o
valor da liberdade ao valor da igualdade33.

Assim, constituindo-se direito humano, no plano internacional, e direito constitucional
fundamental, no âmbito interno, alcançou o direito ao meio ambiente equilibrado patamar de
inequívoca primazia jurídica, prevalecendo a busca dos Estados e da coletividade humana por
sua preservação, conjugada a um desenvolvimento econômico e sociocultural que se revele
sustentável.

1.1 DANO AMBIENTAL: CONCEITO E TUTELA REPARATÓRIA
31
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Toda essa preocupação com o robustecimento de um sólido arcabouço jurídico, nos planos
internacional e interno, que se voltasse à proteção do meio ambiente (especialmente o natural)
decorreu da constatação da necessidade de se estabelecerem limites e regras à utilização dos
recursos naturais, os quais pudessem garantir o respeito aos seus ciclos de renovação e viabilizar
sua conservação para as futuras gerações. Isso se tornou imprescindível a partir da observação
do aumento progressivo da extensão dos danos causados ao meio ambiente, sobretudo, a partir
da Revolução Industrial.
Justamente com o início do processo de industrialização, verificou-se a consolidação de um
novo perfil de comportamento do homem em relação ao ambiente natural, deixando de extrair
deste, apenas, o necessário à subsistência da comunidade, e passando a adotar postura
exploratória, movida pelos ideais da livre-concorrência e da obtenção de lucro. Encontrou-se
no meio ambiente natural, fonte que parecia ser inesgotável de matéria prima e de energia para
a propulsão do maquinário que integrava as fábricas. Até então, os rudimentares engenhos que
caracterizavam a produção manufatureira eram, majoritariamente, movidos à lenha, ao passo
que um dos fatores que viabilizaram a revolução dos meios de produção foi a introdução do
carvão, como fonte de energia de baixo custo, a partir da utilização do qual foram desenvolvidas
as máquinas a vapor.
O motor a vapor foi a tecnologia mais transformativa da Revolução Industrial, uma vez que ele
permitiu a utilização do poder mecânico em uma ampla variedade de indústrias, assim como
em ferrovias e embarcações oceânicas. Os primeiros motores a vapor queimavam grandes
quantidades de carvão, logo eles eram economicamente viáveis apenas onde a energia era
barata34.
A ampla utilização do carvão, como fonte de energia nas fábricas, apesar de impulsionar o
desenvolvimento econômico, graças ao seu baixo custo, também passou a acarretar,
paralelamente, indesejáveis impactos ambientais, haja vista a toxidade dos gases lançados ao
ar, a partir da queima deste combustível. Com o passar dos anos, o fenômeno da industrialização
adquiriu dimensões globais, sobrevindo o carvão a dividir espaço com os demais combustíveis
fósseis, tais como o petróleo e seus derivados, na geração de energia para a propulsão do
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respectivo maquinário. Como consequência, ampliou-se a emissão de gases poluentes na
atmosfera, além da exploração predatória dos demais recursos naturais para a extração de
matéria prima.
Igualmente, grave impacto do processo de industrialização, bem como dos hábitos da vida em
sociedade iniciados nos séculos XIX e XX à saúde ambiental diz respeito às práticas de descarte
de resíduos, que, realizadas de forma inadequada, passaram a acarretar o agravamento da
poluição do ar, das águas, do solo. Vale destacar sobre isso que
Quando a extração de recursos ou a geração de dejetos é maior do que a
capacidade do ecossistema de reproduzi-los ou recicla-los, estamos frente à
depredação e/ou poluição, as duas manifestações de uma crise ambiental35.

E, como decorrência direta dessa constatação da instalação de uma crise ambiental, apta a pôr
em risco a qualidade de vida das gerações presentes e vindouras, tornou-se imperioso o estudo
do dano ambiental, como fenômeno juridicamente tutelável e multidimensional, hábil a
provocar consequências nocivas a indivíduos e coletividades, bem como ao próprio meio
ambiente enquanto bem jurídico autônomo.
Nesse sentido, o conceito de dano ambiental foi construído, juridicamente, sob diferentes
perspectivas.
Sob o prisma do meio ambiente, enquanto bem jurídico autônomo, passou-se a compreender
que o dano ambiental comportaria simplesmente as alterações indesejadas a este meio 36,
concepção esta que se aproxima, inclusive, da conceituação de “degradação da qualidade
ambiental” trazida pelo artigo 3º, II da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente37. Parte da
doutrina38, ainda, ao trazer essa perspectiva do conceito de dano ambiental, ressalva que poderia
este incidir sobre o ambiente natural, cultural ou artificial.
Por sua vez, adotando-se um caráter mais antropocêntrico e, mesmo, multidimensional do dano
ambiental, encontra-se conceituação deste como sendo o conjunto de efeitos nocivos que uma
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modificação no ambiente pode provocar à saúde e interesses das pessoas39. Define-se, portanto,
o dano ambiental com base nos efeitos sofridos de direito (diferentemente da conceituação
anterior, que enfoca no meio ambiente enquanto objeto de direito). Álvaro Luiz Valery Mirra40
denomina esta categoria de lesão como “danos causados por intermédio do meio ambiente”, ou
seja, que encontrariam no meio ambiente seu vetor ou condutor, distinguindo-os, portanto, dos
danos ecológicos.
Igualmente alicerçada na relação intrínseca entre o meio ambiente e o homem é a concepção de
que o dano ecológico consistiria em qualquer lesão ao meio ambiente causada por condutas ou
atividades de pessoa física ou jurídica de Direito Público ou de Direito Privado.41
Analisando-se conjuntamente essas interpretações, pode-se delas extrair que é possível
enquadrar no conceito de dano ambiental não apenas os agravos ao meio ambiente, mas também
aqueles referentes ao direito subjetivo de se ter acesso ao meio ambiente equilibrado 42. Da
mesma forma, podem ser prejudicados por tais danos ambientais ora os sujeitos de direito
individualmente considerados, ora a coletividade tomada enquanto tal.
Como consequência, ao se constatarem as amplas dimensões das quais podem se revestir os
danos ambientais, bem como a diversidade de interesses que podem ser por estes
comprometidos, torna-se imperioso que o ordenamento jurídico se organize de forma a
viabilizar não apenas a tutela reparatória, como também a inibitória destes danos. Em outras
palavras, verifica-se a necessidade de que o ordenamento jurídico se volte não apenas à
remediação dos efeitos nocivos do dano já ocorrido, como também se antecipe à prática do
dano, envidando esforços para que este sequer ocorra.
A tutela reparatória volta-se primordialmente à redução ou eliminação dos efeitos da prática de
determinado ato ilícito em violação ao meio ambiente, após a ocorrência do dano, com foco no
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princípio da reparação do meio ambiente43. No âmbito do direito ambiental, predomina-se,
ainda, a busca da reparação pela via de tutela específica, in natura, ou seja, haja vista a
fundamentalidade do direito ao meio ambiente equilibrado, prioriza-se a adoção de medidas
que possam reconstituir as características originais do meio, relegando-se à subsidiariedade o
pedido de conversão em perdas e danos (tutela genérica). Busca, portanto, a fixação de
obrigação de fazer e não fazer, com vistas a se promover o retorno ao status quo ante.
Em contrapartida, a tutela inibitória pressupõe a inocorrência do dano, porém demanda a
inibitória deste, seja em virtude da ameaça ou probabilidade da prática de ato ilícito, seja em
razão de já ter sido este ato praticado. Trata-se de modalidade de tutela processual por
intermédio da qual se viabiliza a proteção da incolumidade ambiental antes da concretização do
dano, com vistas a evita-lo, e que encontra fundamento no próprio texto constitucional, em seu
artigo 5º, inciso XXXV44, bem como nos princípios da prevenção e precaução.

1.2 A RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DA PESSOA JURÍDICA QUANTO AOS CRIMES
AMBIENTAIS E O PROGRAMA DE COMPLIANCE

A responsabilização penal do ente corporativo é matéria das mais intensas controvérsias.
Apesar de sua aplicação à tutela ambiental já estar indiscutivelmente firmada em nosso
ordenamento jurídico legal – inicialmente, na Constituição da República Federativa do Brasil,
e, posteriormente, pelo advento da Lei 9.605/98, denominada Lei dos Crimes Ambientais –, a
discussão doutrinária a respeito de sua utilidade prossegue.
Responsabilizar a pessoa jurídica ainda é tema recorrente e polêmico no universo jurídico. A
ideia de punição ao ente coletivo é antiga, porém somente no final do século XX esse tema
passou a ter contornos legais e dogmáticos potencializados pela compressão do tempo e espaço
advindos da globalização. Tal repercussão transborda o âmbito da dogmática jurídica-penal,
pois, além de questões sociais e políticas, engloba interesses econômicos e financeiros.

43

COIMBRA, José de Ávila Aguiar; GUETTA, Maurício. O Conceito Jurídico de Dano Ambiental. In: ROSSI,
Fernando F.; DELFINO, Lúcio; MOURÃO, Luiz Eduardo Ribeiro; GUETTA, Maurício [Coords.]. Aspectos
Controvertidos do Direito Ambiental: Tutela Material e Tutela Processual. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p.
237.
44
BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em: www.planalto.gov.br › ccivil_03 › constituicao ›
constituicaocompilado. Acesso em: 24 fev.2020.

34

Atualmente, há uma maior convergência de pensamentos, entretanto ainda se faz necessário
analisar os paradigmas que serviram de modelo para a inclusão da responsabilidade penal. Por
isso, a atuação direta do direito penal sobre a responsabilidade penal da pessoa jurídica merece
especial atenção dos legisladores, doutrinadores, juízes e, como é óbvio, do próprio
empresariado nas mais variadas circunstâncias.
Assim, um estudo sobre essa mobilização pode servir de guia para uma melhor compreensão
sobre o tema, pois, no embalo do desenvolvimento econômico, a institucionalização da
responsabilidade das pessoas coletivas na esfera penal acabou por desencadear uma espécie de
relativização dos paradigmas iluministas até então vigentes.
Nota-se, ainda, que os mecanismos usuais de alegadas prevenção e retribuição não foram
moldados para entes despersonalizados, pois ainda é motivo de celeuma doutrinária se a pessoa
jurídica pode ou não ser considerada autora de crime. Desta forma, acatar a máxima societas
delinquere non potest

45

significa admitir um direito penal antropocêntrico, o que afasta tal

responsabilização.
Contudo, devido à dinamicidade do direito, e com autoridades dispostas a rever conceitos e
valores, a responsabilização penal das pessoas coletivas passa a ser consagrada nos
ordenamentos espalhados pelo mundo. Esses, motivados por países tributários do common law,
como é, na generalidade, o caso dos Estados Unidos.
O Direito é uma ciência dinâmica, suscetível a alterações movidas pelo lugar, tempo e cultura
de determinado povo, as quais, inegavelmente, fazem parte do processo evolutivo do sistema.
Para corroborar essa afirmação, convém adentrar, ainda que superficialmente, no conteúdo do
sobredito brocardo sobre as teorias da personalidade da pessoa jurídica, restringindo-se às

“A máxima societas delinquere non potest: o direito penal só podia ser aplicado a seres humanos, vivos, capazes
de discernimento e cuja inteligência e vontade não tivessem sofrido nenhum dano. Partia-se do pressuposto que
tais pessoas não podiam ostentar capacidade de ação ou de culpa, tampouco podiam sofrer de prisão, características
que só poderiam ser direcionadas, como parecia evidente, às pessoas físicas. O Código Penal francês, em vigor
desde 01.03.1994, adotou o princípio societas delinquere potest. Estabelece o art. 121-2 do Code Pénal Français:
‘As pessoas morais, com exceção do Estado, são penalmente responsáveis, segundo distinções dos arts. 121-4 a
121-7 e nos casos previstos em lei ou regulamento pelas infrações praticadas por sua conta, pelos seus órgãos ou
representantes’. Entretanto, as coletividades territoriais e suas entidades só são responsáveis pelas infrações
praticadas no exercício de atividades suscetíveis de ser objetivo de convenções de delegação de serviço público.
A responsabilidade penal das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas quando autores ou partícipes dos
mesmos fatos”. (FIGUEIREDO, Dias. Para uma dogmática do direito penal secundário. In: IDPEE – Direito
Penal econômico e europeu: textos doutrinários. V. I, Coimbra: Coimbra, 1998).
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teorias da ficção e da realidade, haja vista que são as que ganharam maior relevância na seara
penal.
A teoria da ficção, potencializada por Friedrich Karl Von Savigny, atribui à entidade uma
ficticiedade e nega-lhe a existência real. Apenas o homem é capaz de se colocar como sujeito
da relação jurídica, sendo ele dotado de existência real, na qual tem a prerrogativa de criar
artificialmente a pessoa jurídica, que não passa de uma ficção da vontade humana. Rodrigo
Iennaco de Moraes46 ensina sobre a teoria que:
Nas teorias da ficção nega-se a existência real à pessoa jurídica, que é vista
com ente fictício. A qualidade de sujeito da relação jurídica é prerrogativa
exclusiva do homem. A pessoa jurídica é concebida juridicamente como uma
criação artificial, cuja existência é uma ficção engendrada pela mente humana.
A pessoa jurídica é mera criação legal: não tendo existência real, o legislador
pode-lhe reconhecer ou recusar personalidade.

Não obstante a celeuma doutrinaria, entende-se de forma mais coerente que a pessoa jurídica
existe, contudo de uma forma diversa da pessoa natural, havendo uma ligação entre a pessoa
jurídica e a pessoa natural para que aquela possa existir. Nesse sentido nos ensina Luis Luisi47:
[...] com vida própria distinta dos indivíduos que compõem, mas que para
realização de seus fins depende desses indivíduos, pois só através deles, pode
concretizar suas atividades e direcioná-las finalisticamente para os objetivos
sociais.

Como se vê, nega-se a existência real à pessoa jurídica, que é vista como um ente fictício sem
qualquer autonomia ou mesmo capacidade volitiva, consequentemente impossível a incidência
de qualquer pena sobre ele. A qualidade de sujeito da relação jurídica é prerrogativa do ser
humano. A pessoa jurídica seria mera criação legal, portanto possível o reconhecimento ou a
recusa pelo legislador.
Em relação à teoria da realidade cunhada por Otto Gierke48, a pessoa jurídica seria real, com
vontade própria, direitos e deveres, por conseguinte passível de responsabilização penal.
Afirma não apenas a existência da personalidade da pessoa jurídica por meio de técnica jurídica,
mas a sua existência social, atuando de forma própria e independente, pois a personalidade
única da pessoa física não se confunde com a consciência coletiva da qual faz parte. A pessoa
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jurídica, para a teoria da realidade, é titular de direitos e obrigações: é uma realidade no mundo
jurídico49.
Uma vez observado as duas teorias mais importantes para a afirmação da personalidade da
pessoa jurídica, já é possível relacioná-las com o princípio societas delinquere non potest.
O brocardo afirma que os entes coletivos não delinquem, pois apenas o homem tem capacidade
volitiva para tal. Acatar esse pensamento é admitir um Direito Penal antropocêntrico e, ao
mesmo tempo, filiar-se aos penalistas tradicionais.
Não mais parece ser compatível com o cenário moderno deixar de responsabilizar penal a
pessoa jurídica. As mudanças meteóricas exigem adaptações às novas tecnologias, às novas
informações, aos novos sujeitos, às novas relações e por fim, às novas formas de crime.
Para Rothenburg50, a problemática da criminalização da pessoa jurídica não é uma questão de
adequação aos novos tempos, mas de uma retomada do que há muito ficou para trás, por
motivos que não tinham como finalidade a higidez da sociedade, mas, sim, a não submissão das
entidades corporativas ao controle do sistema punitivo.
Daí, que a opção de criminalização das pessoas jurídicas corresponda, na
verdade, ao resgate histórico de uma fraude, da qual os homens foram vítimas
há centenas de anos.
[...]
Trata-se não de uma necessidade dos tempos modernos, mas de um ajuste de
consta ancestral.
[...]
Recentemente, todos os países europeus têm admitido a responsabilidade
penal da pessoa jurídica. Trata-se de uma decisão política. Em Portugal a
RRPJ desde 2003; na Bélgica, desde 1999; na Holanda desde 1993.

Tradicionalmente, a doutrina penal dos países da família romano-germânica rechaçou a ideia
da responsabilidade penal das pessoas jurídicas, expresso pelo princípio societas delinquere
non potest. Observa-se, no entanto, que, há pouco tempo (em termos de historicidade), os
Estados começaram a flexibilizar essa regra, notando-se que as corporações passaram a ser
protagonistas de todo o sistema econômico mundial.
Assim, somente a título de exemplo, a Espanha passou a reconhecer a possibilidade da
responsabilização penal das pessoas jurídicas em 2010. Portugal expandiu as possibilidades da
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admissão de tal responsabilização em 2007. O Chile, por sua vez, passou a prever essa
possibilidade em 2009. Parece possível prever que, em breve, esse tema será legalmente
discutido no Brasil, onde a responsabilidade penal das pessoas jurídicas apenas é admitida no
âmbito dos crimes ambientais, em que pesem os entes coletivos estejam no centro dos maiores
escândalos criminosos ocorridos no país51.
Na França, era comum imputar a responsabilidade penal à pessoa moral, porém apenas em
relação a alguns fatos delituosos, evitando que seus dirigentes viessem a sofrer uma presunção
de responsabilidade penal. Teóricos franceses alegam, ainda, a realidade criminal atual, em que
as pessoas jurídicas possuem meios mais incisivos para infringir a saúde pública, a ordem
econômica e o meio ambiente. Acrescentam, outrossim, que a irresponsabilidade penal da
pessoa jurídica ofenderia o princípio da isonomia (ou da igualdade).
As condições legais para a existência da responsabilidade penal da pessoa jurídica, na França,
são duas:
(1.ª) Substractum humanus – a infração penal deve ser praticada por órgão ou
representante legal da pessoa jurídica; (2.ª) Pour le compte – o crime deve ser
cometido por conta da pessoa jurídica ou no interesse desta52.

Para justificar a necessidade desses dois pressupostos, especialmente a indispensabilidade da
intervenção humana, os franceses formularam a teoria da responsabilidade penal por ricochete:
Trata-se da teoria da responsabilidade penal por ricochete, de empréstimo,
subsequente ou por procuração, que é explicada através do mecanismo
denominado emprunt criminalité, feito à pessoa física pela pessoa jurídica, e
que tem como suporte obrigatório a intervenção humana. Noutro dizer: a
responsabilidade penal da pessoa moral está condicionada à prática de um fato
punível suscetível de ser reprovado a uma pessoa física. (...) a infração penal
imputada a uma pessoa jurídica será quase sempre igualmente imputável a
uma pessoa física53.

Dessa maneira, a responsabilidade penal da pessoa jurídica é considerada subsidiária à da
pessoa física, sem a qual, em regra, não pode a pessoa jurídica vir a ser condenada. Não
obstante, excepcionalmente, em determinados casos e muito particularmente quando se trata de
infrações de omissão, culposas ou materiais – as quais são formadas na falta seja de intenção
51
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delituosa, seja de um ato material de comissão –, a responsabilidade penal de uma pessoa
jurídica poderá ser deduzida mesmo que não tenha sido estabelecida a responsabilidade penal
de uma pessoa física.
Hodiernamente, já se faz incontestável a presença de outro sujeito ativo na prática da infração
penal. A pessoa física, portanto, não comporta mais exclusividade no novo cenário jurídico.
Dizer que não é possível a sujeição criminal da pessoa jurídica com base em princípios
aplicáveis apenas ao homem (humanidade, individualização, intranscedência da pena) ou em
conceitos ontológicos é dotar-se de uma visão desconforme com o Direito Penal moderno.
O direito, em especial o direito penal, não se afina com o comodismo intelectual. Nas palavras
de Paulo Busato54, é preciso que se quebrem constantemente paradigmas. Na realidade, os
ordenamentos jurídicos que já preveem a responsabilidade penal das pessoas jurídica o fazem
de maneiras muito diversas, mas podem ser divididos, em sua essência, em dois modelos. São
eles o modelo de heterorresponsabilidade – também chamado de responsabilidade indireta ou
por substituição ou vicarial ou por transferência ou por empréstimo ou por ricochete – e o
modelo de autorresponsabilidade – também chamado de responsabilidade direta ou por defeito
da organização.
O modelo de heterorresponsabilidade, tradicionalmente mais utilizado, apresenta a
responsabilidade da pessoa jurídica como uma consequência da conduta de uma ou mais
pessoas físicas que tenham atuado em seu nome. Na realidade, a atuação e a culpa dessa pessoa
física são transferidas para a própria pessoa jurídica. Assim, o que o modelo da responsabilidade
indireta faz é, exatamente, verificar a conduta e a culpa de uma pessoa física representante da
sociedade e, em seguida, transferi-las para essa, de maneira que a própria corporação passa a
responder pela prática daquele fato criminoso55.
Caso se opte por esse modelo, deverá a legislação determinar quais são os agentes cujos atos e
cuja culpa podem vir a ser transferidos para a pessoa jurídica. Em geral, estabelecem os padrões
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de transferência da responsabilidade para o caso em que a pessoa em questão ostenta alto cargo
na hierarquia da organização e para o caso em que se trata de uma pessoa subordinada qualquer,
ou seja, um mero funcionário da empresa.
Em regra, é transferida para a pessoa jurídica a responsabilidade pelo ato cometido por algum
de seus integrantes, no exercício de suas funções, com o objetivo de favorecê-la. Ocorre,
contudo, que esse modelo apresenta alguns problemas, a seguir expostos.
A criminalidade econômica é complexa e bem estruturada. Normalmente, os procedimentos
internos e a tomada de decisão e/ou execução descentralizadas, somados ao desconhecimento
que a autoridade investigativa provavelmente detém em relação a eles, acabam por gerar muitas
dificuldades para a imputação individual. Ou seja: é difícil atribuir responsabilidade penal para
um indivíduo no seio de uma organização pela prática de determinado fato 56. Assim, na
hipótese de a responsabilidade da pessoa jurídica depender da responsabilidade da própria
pessoa física a quem deve ser imputado o ato, uma vez que esta não é definida, fica impossível
realizar a transferência da responsabilização.57.
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Outro problema que surge é a responsabilidade de que o ato criminoso cometido pelo agente
seja um ato isolado, isto é, um ato que não guarda relação com os preceitos e ideias da
organização. Do mesmo modo, traz discussões o caso em que o agente realizou algum ato
exacerbando suas funções na pessoa jurídica58.
O modelo de autorresponsabilidade, por sua vez, repousa na ideia de a culpa da pessoa jurídica
estar diretamente relacionada ao seu próprio comportamento e à sua própria organização, tanto
em termos preventivos quanto em termos repressivos. Em outras palavras: o que importa neste
modelo para a responsabilização corporativa é o grau de organização interno da própria pessoa
jurídica para prevenir, identificar e sancionar um possível ato criminoso cometido em seu seio.
Em termos doutrinários, é possível apontar Klaus Tiedemann como um dos maiores
representantes desse modelo. Isso porque o autor alemão sustenta que a responsabilidade penal
da pessoa jurídica está relacionada à falta de organização interna, que gera sua culpa. Na
verdade, entende que a pessoa jurídica é responsável pelo comportamento de seus órgãos, razão
por que deve ser diligente em tomar medidas preventivas para garantir que esteja de acordo
com a lei59.
Na autorresponsabilidade, pode até haver a responsabilização penal da pessoa física que atua
na empresa, mas é autônoma em relação à responsabilização penal desta última. Assim, os
problemas acima referidos, por exemplo, quanto à identificação da pessoa física, podem ser
afastados nesse modelo.
Como bem expõe Adan Nieto Martín60, o que está em questão na autorresponsabilidade é o
comportamento social da pessoa jurídica, antes e depois do cometimento do crime. O que se
deve verificar é se a empresa implementou medidas preventivas para que o fato não ocorresse,
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bem como se identificou e sancionou adequadamente o responsável por sua prática, o que,
inexistindo, demonstra, segundo o autor, um déficit na sua autorregulação.
O referido autor espanhol apresenta, ainda, o chamado “modelo misto”, o qual buscaria reunir
as melhores características de cada modelo. Assim, diz esse autor que se pretende unir a
facilidade da conexão do ato da pessoa física com a sociedade, impondo a esta os custos
provenientes do delito com o incentivo à adoção de mecanismos de prevenção e controle no
âmbito das empresas61.
Assim, o modelo misto caracteriza-se pela transferência para a pessoa jurídica de um ato
criminoso realizado pela pessoa física, que pode sequer estar identificada, mas, para que o ente
coletivo seja de fato responsabilizado (ou, ao menos, para fins de dosimetria da pena que
eventualmente venha a ser aplicada) é necessário aferir, independentemente dessa transferência,
se ele tomou as medidas necessárias e que estavam ao seu alcance para que o fato não ocorresse.
Dessa maneira, utilizam-se premissas dos dois modelos anteriormente apresentados.
Leandro Sacerdo62, por sua vez, defende que os modelos mistos são os mais adequados para o
controle social da criminalidade empresarial. Isso porque, além de permitir a transferência da
responsabilidade do ato individual, o que facilita, sem olvidar da culpa relativa ao defeito da
própria organização, a responsabilização mesmo quando não se define a pessoa física
responsável pelo ato; quando se define, facilita-se que seja também devidamente processado.
Assim, para o autor, é uma possibilidade eficaz, em termos de política- criminal, para o Estado
e gera um ambiente de cooperação na empresa, já que a sua organização interna será levada em
conta.
Diante de tantos modelos, torna-se possível estabelecer qual destes mais se aproxima do
fundamento do compliance. Embora a definição desse termo só seja explanada no próximo
capítulo, por ora, provisoriamente, faz-se oportuno dizer que o compliance é o sistema de gestão
empresarial cujo objetivo é prevenir e, se for necessário, identificar e sancionar as infrações de
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leis, regulamentos, códigos ou procedimentos internos da empresa, promovendo uma cultura
de cumprimento63.
Parece natural que a efetividade da implementação de um programa de compliance será tão
maior quanto mais o ordenamento jurídico em questão se aproximar do modelo de culpa
empresarial baseado na autorresponsabilidade. Isso porque, nesse modelo, como visto, o que
está em questão é a organização interna da pessoa jurídica a fim de prevenir, identificar e
sancionar a prática de delitos, de maneira que a existência de um programa de cumprimento
aparente seja fundamental para que sua responsabilidade possa vir a ser excluída ou, ao menos,
atenuada.
Entretanto, em modelos de heterorresponsabilidade que não sejam puros, ou seja, que não se
contentem com a mera transferência de responsabilidade individual para coletiva (a rigor, a
transferência do ato), mas necessitem, também, de uma postura omissa da empresa no que diz
respeito à sua organização, aproximando-se de ou efetivamente configurando-se como um
modelo misto, também parece extremamente indicado que a implementação penal da pessoa
jurídica, em que pese se dá pela transferência da responsabilidade individual pelo ato de uma
pessoa física que ela integra, dependerá, também, de que haja um defeito de organização dessa
empresa.
Já nos modelos de heterorresponsabilidade pura, não parece que seja totalmente imprescindível
a implementação do programa de compliance, já que a responsabilidade dar-se-á por mera
transferência, bastando a infração ser cometida pelo agente integrante da empresa. Contudo,
ainda assim, tendo-se em vista que o programa de compliance busca gerar um ambiente de
comportamento ético e lícito nas empresas, também nesse modelo parece indicado, embora não
indispensável, que haja a implementação de um programa de cumprimento, o que poderá vir a
minorar a possibilidade de ser cometido um ato infracional individual que dê azo à
responsabilidade penal do ente coletivo. Assim, parece que os programas de compliance
coadunam com qualquer dos modelos adotados pelos ordenamentos jurídicos no que diz
respeito à forma de responsabilização da pessoa jurídica64.
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Em relação a essa questão, é interessante conhecer a posição de Urbina Gimeno65, quando ele
diz que a relação entre a responsabilidade penal das pessoas jurídicas e o compliance é
meramente contingente, não decisiva, na medida em que o compliance pode existir em um
ordenamento jurídico que reconheça ou não a responsabilidade penal dos entes coletivos. O
autor cita o caso da Alemanha, onde, apesar de não haver a responsabilidade penal para as
pessoas jurídicas, o compliance é mais desenvolvido do que na Espanha, onde há a modalidade
de responsabilidade. No Brasil, em que pese não haver a responsabilidade penal da pessoa
jurídica, exceto em casos ambientais, diversas empresas estão implementando departamentos
de compliance.
Na realidade, na esteira do doutrinador ibérico, o que parece é que o compliance lato sensu é,
mesmo, aplicável a qualquer empresa que deseje criar um ambiente de estímulo ao
comportamento ético e de acordo com as disposições legais (sejam estatais, sejam internas da
companhia), independentemente de a previsão da responsabilidade penal das pessoas jurídicas
existir ou não no ordenamento jurídico do Estado de que faz parte. Dessa maneira, se o direito
administrativo proíbe determinada conduta e prevê a sanção a ser imposta para uma empresa
pelo cometimento de determinado ato ilícito por parte dela ou de seus integrantes, será tanto
melhor que essa empresa seja dotada de um programa de cumprimento, o que, por vezes, poderá
até vir a excluir sua responsabilidade ou atenuá-la, caso previsto nessa legislação
administrativa66.
Ocorre que o criminal compliance, esse sim, é específico para os casos em que se visa a evitar
o cometimento de um crime, não de um ilícito qualquer. Nessa hipótese, parece que o
compliance é exponencialmente mais importante para a pessoa jurídica se ela puder vir a ser
responsabilizada penalmente, na medida em que deverá se dotar de mecanismos de prevenção
e controle para evitar que isso aconteça. Não obstante, mesmo em ordenamentos jurídicos que
não se admitem a responsabilização dos entes coletivos, também aparenta ser possível que o
programa de compliance venha a ser cada vez mais utilizado como forma de estimular o
ambiente ético, além de delimitar a responsabilidade penal pela prática de delitos.
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A única margem de manobra existente entre tais sistemas encontra-se na oposição normativa
em ramos do direito – ou se professa a responsabilização penal, ou a civil, ou a tributária, ou a
administrativa, ou mesmo a articulação entre políticas setoriais e políticas ambientais.
A normatização é lastreada no interior dos diferentes ramos jurídicos – em regra civil
administrativo ou penal –, tendo por núcleo o conceito de responsabilidade. É este o critério
que pautará todas as estratégias de normatização, jungidas às sanções punitivas ao revés de
sanções positivas presentes nos tipos ideais.
O conceito de responsabilidade foi concebido socialmente a partir de laços comunicativos, não
experimentando disputas acirradas, se comparado ao nível de magnitude que assume na
comunicação jurídica. O papel da comunicação jurídica ganhará relevo na delimitação do nível
de responsabilidade, sendo os deveres e obrigações estabelecidos a partir de estruturas
normativas comunicacionais a indicarem aos destinatários os comandos a serem cumpridos e
obedecidos67.
A assunção da relevância jurídica dada ao conceito de responsabilidade apresenta-se definido
por empréstimos de significados jurídicos encontrados muitas vezes em fatos sociais, o que
corrobora o que foi dito, pois há várias responsabilidades nos diferentes ramos do direito,
entretanto o que as distingue é o sistema que se adota. Ao se tratar de responsabilidade da pessoa
jurídica, deve-se ter em mente que o conteúdo retido em seu conceito indica os deveres,
obrigações entre os atores sociais e o Estado, além de distribuir as competências consolidadas
em princípios e regras de conduta68.
Os programas de compliance devem ser implantados independentemente de o ordenamento
jurídico vir a reconhecer ou não a imputação da responsabilidade penal às pessoas jurídicas.
Nesse contexto, em sentido lato sensu, qualquer empresa que deseje criar um ambiente de
acordo com os padrões éticos e legais (sejam estatais, sejam internas da companhia), estariam
em busca de comportamentos empresariais mais éticos e lícitos.
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Tirant lo Branch, Valencia, 1999, p. 159.
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Por meio do compliance, a pessoa jurídica cria internamente um conjunto de normas e
procedimentos, com o escopo de atingir e preservar maior grau, de conformidade com os
sistemas normativos a que está sujeita em suas atividades. Assim, a pessoa jurídica estabelece
critérios substantivos e formais de prevenção, controle e responsabilização de práticas
inadequadas e de potencial repercussão negativa interna e, sobretudo, externa.
Com o aperfeiçoamento do programa, é possível verificar que a prática se antecipou à teoria e,
agora, vê-se a doutrina a tentar entender e explicar o fenômeno no compliance. Fato
incontroverso é que, conforme se buscará perceber, diversos escândalos financeiros ocorridos
no seio das atuações empresariais acabaram por revelar a necessidade da criação de mecanismos
de prevenção internos, natureza esta que pode ser atribuída ao compliance.
As pessoas que orquestram a funcionalidade de uma empresa, por vezes, são vistas como
responsáveis pelos crimes, notadamente os ambientais. Desta forma, a Lei 9605/9869 trouxe
requisitos para tal responsabilização, são eles: por decisão de seu representante legal ou por
decisão contratual; por decisão de órgão colegiado e, por fim, que o ato seja praticado no
interesse ou benefício da pessoa jurídica. Logo, afirmar que não caberia falar em dolo ou culpa
de pessoas jurídicas é uma ideia absolutamente retrógrada.
A institucionalização do compliance eleva a credibilidade estrutural, funcional e conjuntural da
pessoa jurídica e, por conseguinte, gera eficiência na produção e prestação de bens e serviços
desenvolvidos. Assim, o compliance desempenha papel de precaução, avaliação, correção e
revisão das políticas de gestão de empreendimentos no setor público e privado.
Em verdade, a sociedade pós-industrial é caracterizada pela diversidade de relações entre
indivíduos. Sociedade civil difusa, sociedade civil organizada, iniciativa privada e Estado, todas
essas atividades possuem múltiplas expectativas e demandas, e se realizam em níveis crescentes
de pluralidade, complexidade e dinamicidade. A fim de responder e adequar a tantas demandas,
desenvolver programas capazes de cumprir o universos de normas e de processos no âmbito
empresarial, racionalizar e otimizar práticas internas a serem adotadas revela atividades
empreendedoras, em suas variadas estruturas e funções, dando ensejo a uma cultura de
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integridade ou de sinergia comportamental adequada à multiplicidade sistêmica que caracteriza
a sociedade contemporânea, aqui identificada sob o modelo teórico Luhmanniano70.
Diante dessa complexidade de interconexões globais sistêmicas, a atividade empreendedora
privada ou pública necessita de expertise na construção e consolidação da cultura de integridade
– ou de sinergia comportamental – para realizar a contento as suas atividades e finalidades.
A culpa das pessoas jurídicas tem se tornado fato natural. A criação de riscos não permitidos
através da violação de um dever de cuidado confirma a necessidade de implementação de
programas capazes de prevenir crimes ambientais. Prevenir e, se for necessário, identificar e
sancionar as infrações de leis, regulamentos, códigos ou procedimentos internos da empresa,
promovendo uma cultura de cumprimento, já não é mais uma utopia. O mundo econômico
moderno “abre portas” para sistemas de gestão empresarial, como o compliance.
De acordo com Roxin71, a normatividade do delito culposo é absoluta, de modo que, para a sua
configuração, o operador do Direito não precisa buscar um elemento subjetivo próprio e diverso
do dolo, pois “[...] para a constatação do cumprimento de um tipo culposo não é necessário
acudir a nada mais do que a teoria da imputação objetiva” – a despeito de qualquer imputação
subjetiva no que tange à tipicidade. Por essa razão, referido catedrático alemão a defende.
Noutro giro, o dolo, mesmo em sua formatação de consciência e vontade, já assumiu um perfil
completamente normativo, relacionado ao compromisso para com a produção do resultado,
avaliado normativamente através de indicadores objetivos, perfeitamente plausíveis de
associação com pessoas jurídicas. Isso porque, para os filiados à corrente significativa da ação,
a análise do elemento volitivo e cognitivo do tipo subjetivo não se dará por intermédio da
averiguação de dados naturais ou psicológicos – os quais são, efetivamente, incompatíveis com
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a pessoa jurídica; mas ela ocorrerá por meio de uma perspectiva valorativa, a partir de elementos
indicadores objetivos externos – na qual se examina um querer e um conhecer normativos, e
não ontológicos. Por tal razão, a nova concepção que vem sendo trabalhada é perfeitamente
compatível com o ente moral, portanto não restam quaisquer dúvidas de que a pessoa jurídica
é, sim, dotada de vontade e que esta pode ser guia de conduta criminosa a despeito da eventual
vontade dos sócios que a compõem.
Organizar internamente a pessoa jurídica dá margens à evitação do dano e consequente isenção,
ou ao menos atenuação, da responsabilidade penal. Assim, em que pese a transferência da
responsabilidade penal gerada pela pessoa física, não há como se desvencilhar de que tal ato é
originário de vícios de organização dessa empresa.
Há que se acrescentar que, atualmente, é pacífica na jurisprudência72 a desnecessidade do
concurso obrigatório da pessoa física e jurídica para fim de responsabilização penal,
especialmente quando se trata de crimes ambientais. Portanto, completamente possível
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identificar uma vontade da pessoa jurídica que não corresponda à vontade de nenhum dos seus
sócios e que seja de tal modo determinante da atividade dos executores, bem como que estes,
porque fungíveis e submetidos à coação moral, poderiam ficar isentos de responsabilidades
físicas.
A pessoa jurídica exerce sua autonomia para estabelecer normas e procedimentos de adequação
a parâmetros éticos, jurídicos, técnico-científicos, econômicos, dentre outros. Ao se capacitar,
o ente coletivo autorregula-se, vindo assim a atender as variadas demandas e expectativas
derivadas de múltiplas áreas mercadológicas.
Ao aprimorar sua rede de compliance, a pessoa jurídica eleva a qualidade de sua atuação interna
e externa por meio de interconexões sistêmicas e, simultaneamente, adquire e amplia seu
“capital cultural e mercadológico”, pela integridade comportamental, o que resulta em sua
valorização institucional.
Por tudo que foi explanado, embora não exista previsão legal, faz-se bastante recomendável a
introdução da previsão de mecanismos de compliance como causas atenuantes ou mesmo de
isenção de pena para as pessoas jurídicas acusadas de cometerem crimes contra o meio ambiente
no Brasil. Isso porque, no art. 14 da lei 9605/9873, são dispostas as circunstâncias que atenua a
pena.
Como se depreende da leitura de tais circunstâncias, não há previsão a respeito da efetiva
circunstância atenuante do ente coletivo. A rigor, a própria forma como a lei está posta
demonstra a despreocupação do legislador para com esta questão. A imposição das penas às
pessoas jurídicas revela-se desmensurada, pois há um total descuido em avaliar a real
responsabilidade do ente coletivo.
A mudança de paradigma culmina na atribuição de responsabilidade consciente aos entes
coletivos. Permitir às empresas, por intermédio do programa de compliance, a autoregulação
regulada significa favorecer não só os responsáveis diretos, mas os indiretos e
consequentemente toda a sociedade.

“Art. 14 - São circunstâncias que atenuam a pena: I - baixo grau de instrução ou escolaridade do agente;
II - arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea reparação do dano, ou limitação significativa da
degradação ambiental causada; III - comunicação prévia pelo agente do perigo iminente de degradação ambiental;
IV - colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambienta”. (BRASIL. Lei nº 9.605 de
12 de fevereiro de 1998. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm. Acesso em: 04
mar.2020).
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Não é objeto deste trabalho a abordagem do recente processo histórico de formação e ampliação
do novo paradigma civilizatório de desenvolvimento sustentável ocorrido. Contudo, e uma vez
considerado o paradigma da sustentabilidade, inúmeras são as normas e processos que pautam
a agenda do desenvolvimento sustentável sobre o qual as noções de riqueza, de inclusão
socioeconômica e de proteção ambiental são autoconstitutivos e interdependentes.
Por consequência, cidadãos e grupos sociais com maior consciência holística têm demandado
por mudanças comportamentais das atividades empreendedoras privadas e públicas, de modo a
afirmar uma cultura de integridade social, econômica e ambientalmente sustentáveis, nos níveis
locais, regionais, nacionais e até internacional.
A responsabilidade penal da pessoa jurídica diante do espaço econômico e globalizado não se
pauta apenas com punições drásticas, muitas vezes desarrazoadas, mas, sim, com a utilização
de técnicas e programas organizacionais, prontos a prevenir a prática de infrações
administrativas, e especialmente penais.
Há, pois, um conjunto de normas jurídicas constitucionais, convencionais legais e infralegais
que estabelecem preceitos e procedimentos a serem observados pelos setores privados e
públicos no âmbito de suas atividades e competências. Mas há, igualmente, inúmeras normas e
procedimentos técnico-científicos que pautam as atividades empreendedoras, em seus múltiplos
segmentos e especialidades nos setores primários, secundários e terciários. Tais diretrizes
resultam de reflexões e experimentações da comunidade científica e que se submetem ao
processo de verificabilidade e de falibilidade técnico-científica. Concomitantemente, debates e
reflexões éticas, sob o prisma da filosofia moral, norteiam as expectativas de muitos cidadãos
e grupos sociais que, atualmente, demandam mudanças comportamentais dos agentes privados
e públicos em suas atividades empreendedoras e funções estatais. Pensadores clássicos (ex:
Platão, Aristóteles, Agostinho, Kant) e contemporâneos (ex: Habermas, Levinas, Rawls,
Ricoeur e Honneth) suscitaram princípios morais fundantes da relação ser humano/meio
ambiente e que precisam ser incorporados na dinâmica empreendedora priva e pública para
alcançarem graus satisfatórios de accountability e responsiveness no contexto das sociedades
plurissistêmicas, ainda que não exigíveis pelo sistema jurídico ou mesmo pendentes de
verificabilidade pelo sistema técnico-científico74.
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Pessoas jurídicas cada vez mais vêm sendo utilizadas para a efetivação de delitos, cabendo ao
Estado a tarefa de combater as novas práticas criminosas. Como é sabida, a gradual integração
e interdependência dos mercados nacionais, bem assim a proliferação do modelo capitalista
neoliberal a partir da globalização, propõe um Estado mínimo e de pouca intervenção, capaz de
transferir uma série de responsabilidades do setor público para o setor privado, incluindo a
produção e aplicação das normas jurídicas.
As pessoas jurídicas, hodiernamente, detêm enorme poder econômico e político no cenário
mundial. O Direito confere-lhes autonomia para licitar contratos bilionários, movimentar
vultosas quantidades de dinheiro e exercer diversas atividades com alto potencial de impacto
ao meio ambiente. Sendo assim, garantindo à pessoa jurídica tantas prerrogativas à prática das
suas atividades, sob o manto da entidade coletiva, não seria razoável que a responsabilização
ao ente se dê de forma restrita.
Walter Claudius Rothenburg75, ao comentar sobre o tema, faz o seguinte questionamento: “Se
uma pessoa jurídica pode participar de uma licitação para a construção de uma hidrelétrica, por
que não pode responder criminalmente pela degradação ambiental provocada?”.
É nesse ponto que parece subsistir um dos grandes argumentos à responsabilização da pessoa
jurídica. Outros campos do Direito, como o Civil e o Administrativo, acompanharam a evolução
das grandes indústrias e empresas, inovando para lhes conferir a devida tutela jurídica.

1.3 O MEIO AMBIENTE SOB A ÓTICA DO DIREITO: UMA PERSPECTIVA
ECONÔMICA

A temática “meio ambiente” atravessa fronteiras, o que reflete a crescente preocupação da
sociedade mundial. Por muito tempo, a ausência de um cuidado ecológico causou estresse
cumulativo sobre os recursos naturais e sistemas de suporte do planeta, decorrentes das
atividades econômicas empreendidas no século XX.
Os sistemas produtivos adotados pelos Estados levaram à inserção da questão ambiental em
uma posição de destaque na agenda internacional. Acordos bilaterais e multilaterais foram
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firmados e, em muitos casos, acabaram influenciando a constituição de regimes internacionais
que guiam o comportamento dos Estados, em determinadas áreas de proteção ambiental.
Na medida em que a criação destes regimes implica a existência de normas jurídicas produzidas
via consentimento dos Estados, não obstante os regimes ambientais apresentarem diferentes
níveis de efetividade, todos representam o interesse estatal em cooperar naquela matéria.
A partir dessa premissa, conclui-se que o interesse do Estado pela proteção do meio ambiente
é uma decorrência do grande valor dos sistemas naturais para os sistemas socioeconômicos
construídos pelo homem no decorrer dos séculos. Nesse sentido, o Direito precisa dar respostas
aos problemas, em se tratando do tratamento jurídico dado às questões ambientais. Com efeito,
de todas as questões formuladas, neste final de século, aquela que diz respeito ao futuro da
Terra é particularmente preocupante.
Uma vez que o meio ambiente compreende o espaço onde se encontram os elementos da
natureza, incluindo mesmo aqueles que já foram reproduzidos ou degradados (poluídos), a
forma pela qual esta transformação do natural acontece pode ser problemática para o
ecossistema. Como destacado por Philippe Le Preste76, a existência de um problema ambiental
é percebida através do impacto que provoca no meio social, e quando tratamos da sociedade
internacional, efetivamente podem ser identificados diferentes instrumentos que reconhecem,
por exemplo, a rarefação da camada de ozônio, a poluição da atmosfera, as chuvas ácidas, a
destruição das florestas, a extinção de espécies animais e vegetais e o empobrecimento dos
solos como problemas que merecem atenção dos Estados.
Com efeito, cada um desses – e outros – problemas ambientais afeta diretamente a vida humana.
O ser humano somente pode sobreviver inserido na natureza. Sua sobrevivência está
necessariamente ligada aos dados naturais do planeta: os quatro elementos da natureza – solo,
mar, ar e água – são essenciais para garantir a vida na terra. Pode-se afirmar, sem receio,
portanto, que a vida humana só é possível dentro de um ambiente que fornece os meios de
alimento, abrigo e reprodução. Assim, o homem é verdadeiramente “prisioneiro” de seu planeta.
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As infrações ambientais cometidas por pessoas jurídicas têm o poder de provocar à coletividade
danos irreparáveis. As vítimas, em regra, não são pessoas singularmente consideradas, pois o
dano é difuso. Nas palavras de Shecaira77:
É o poder, que se oculta por detrás da pessoa jurídica, e a concentração de
forças econômicas do agrupamento que nos permitem dizer que tais infrações
tenham uma robustez e força orgânica impensáveis em uma pessoa física.

Assim, se durante séculos, o homem viu-se limitado a suportar seu ambiente natural, com o
tempo adquiriu os dados e técnicas para uma brusca humanização da natureza, crescentemente
destrutiva do mundo inicial, e que o tornou um conquistador insaciável. As atividades
econômicas e sociais do homem moderno são, de fato, destrutivas do tecido ecológico do
planeta, e acabam gerando modificações da natureza que podem se tornar irreversíveis em face
dos modos de produção, tanto agrícolas como industriais.
Gerou-se, dessa maneira, um verdadeiro quadro de crise no uso da natureza: “Saqueada,
devastada por uma maioria de povos pobres, consumida e esbanjada por uma minoria de estados
ricos, a terra não para de suar os seus recursos para assegurar a sobrevivência de uma
humanidade ingrata” 78.
Observa-se que existe, efetivamente, uma relação intrínseca entre o homem e a natureza, da
qual se infere a impossibilidade de se obter uma verdadeira qualidade de vida e bem-estar à
custa da destruição do meio natural.
A degradação do meio ambiente é duplamente maléfica ao ser humano. Primeiro, porque um
ambiente degradado por poluições e desfigurado pela destruição da beleza e variedade naturais
é completamente contrário às condições de vida que satisfaçam o desenvolvimento da
personalidade; segundo, porque a ruptura dos equilíbrios ecológicos do planeta prejudica a
própria saúde física e moral do homem. Assim, um meio ambiente é condição para a dignidade
e bem-estar do ser humano, sendo considerado inclusive um direito fundamental 79.
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Ainda neste sentido, o internacionalista Antônio Augusto Cançado Trindade80 ressalta que o
direito a um meio ambiente sadio configura uma verdadeira extensão ou corolário do direito à
vida, condição necessária ao gozo dos demais direitos humanos. Manifesta-se, portanto, a favor
do estabelecimento de uma espécie de “vínculo” entre os domínios dos direitos humanos e de
um direito do ambiente, uma vez que ambos estariam em larga medida voltados para a proteção
e sobrevivência do ser humano. Realmente,
[...] sob o direito à vida, em seu sentido próprio e moderno, não só se mantém
a proteção contra qualquer privação arbitrária da vida, mas, além disso,
encontram-se os Estados no dever de “buscar diretrizes destinadas a assegurar
o acesso aos meios de sobrevivência” a todos os indivíduos e todos os povos.
Neste propósito, têm os Estados a obrigação de evitar riscos ambientais sérios
à vida [...]81.

Ante a esse quadro, fica a dúvida de como assegurar a sobrevivência da humanidade em uma
realidade na qual as condições biológicas do ambiente natural para suportar uma existência
digna são diariamente ameaçadas pelo modo de vida da atual sociedade capitalista de consumo.
Ora, uma das principais características da sociedade internacional é justamente a acumulação
de meios capazes de prejudicar a natureza, frequentemente de forma definitiva, seja pelo que
os Estados se permitem fazer, seja pelo que permitem aos outros. Se os modos de produção da
sociedade moderna, tal como foram implementados pelas potências industriais, conduzem à
destruição dos próprios meios que permitem a existência de todos os seres vivos do planeta,
tem-se o imperativo de reverter esse quadro. Frente a essa necessidade, o Direito aparece como
um dos instrumentos capazes de regulamentar as formas pelas quais o homem pode fazer uso
da natureza.
Ainda, se a ação antrópica destrutiva do meio ambiente é recente, mais recente ainda é a tomada
de consciência pelo homem de que suas atividades podem ter efeitos nefastos que colocam em
risco os elementos que sempre lhe permitiram a vida. Ora, a cada dia se descobre mais sobre a
fragilidade dos sistemas ambientais, o que faz nascer uma espécie de noção de solidariedade
entre o ser humano e o seu meio. É essa tomada de consciência de que a relação homem-
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natureza está pondo em risco a própria existência humana que coloca as questões ligadas à
natureza sob o âmbito de atuação do Direito.
Dentro desse panorama, a conservação da natureza integra logicamente uma perspectiva
mundial. Não somente os efeitos da destruição ambiental não conhecem fronteiras, mas esta
destruição faz parte do processo de expansão da produção, que é global. Como as causas e
efeitos da poluição não necessariamente serão identificadas em um mesmo Estado, as ações
voltadas à proteção ambiental, aí incluídas as normas jurídicas, devem ser pensadas em termos
de cooperação na sociedade internacional para poderem ser efetivas. Ressalte-se, ainda, que:
A vigilância constante dos fatores favoráveis ou desfavoráveis ao ambiente, a
elaboração e o respeito de regulamentações, o controle da aplicação das
normas ambientais são outros tantos domínios em que o direito define os
processos capazes de proteger e de conservar as condições biológicas de
sobrevivência das espécies vivas.
A necessidade de estabelecer uma cooperação contínua, logo institucional,
depende igualmente das técnicas jurídicas e, mais especialmente, das inerentes
ao direito internacional público, já que essa cooperação deriva inicialmente de
atos convencionais entre Estados82.

Desenvolve-se, portanto, um Direito Ambiental voltado à regulamentação das atividades de
produção com vistas à proteção do meio ambiente. Ademais, na medida em que as
consequências ambientais das atividades humanas, geralmente, apresentam amplitude global,
tem-se que, também, se deve recorrer ao Direito Internacional para proporcionar formas de
regulamentar a proteção ambiental em âmbito mundial, o que acaba por traçar os parâmetros
que os Estados devem observar, em se tratando do meio ambiente, inclusive, recorrendo-se à
formação de regimes internacionais para tratar assuntos específicos.
Observa-se, portanto, que as normas ambientais produzidas pelos Estados se direcionam,
essencialmente, às relações humanas, e não a uma assistência à natureza. Sobretudo devido à
importância do meio ambiente sobre os comportamentos econômicos, a proteção ambiental
oferecida pelo Direito dá-se em relação ao homem83. Assim, este caráter antropocêntrico da
proteção ambiental na sociedade contemporânea é essencial para a compreensão dos moldes a
partir dos quais o Direito busca efetivar estas normas protetivas em âmbito internacional.
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1.3.1 Uma lógica patrimonialista do meio ambiente
As normas de Direito voltadas à proteção ambiental têm, por foco, a importância do ambiente
natural. Porém, para o homem, decorre de um caráter economicista da preocupação ambiental.
Com efeito, o planeta vem sendo exaurido de suas potencialidades de sustentação da vida em
nome de políticas de desenvolvimento que, medidas em termos de eficiência da dominação
mercadológica, refletem uma ordem mundial emanada das nações líderes e orientada para o
crescimento incondicional 84.
De acordo com Rosemiro Pereira Leal85, o quadro de crescente poluição e utilização imprópria
do mundo natural – que vêm caracterizar uma crise ambiental – teria sua mola propulsora na
definição de crescimento e desenvolvimento econômicos provenientes do modelo de Bretton
Woods, que submeteu os Estados a um modelo antropocêntrico e tecnológico de matriz
hegemônica, fornecido especialmente pelos Estados Unidos. A herança de Bretton Woods seria,
desse modo, uma ordem cuja razão modela o meio ambiente pelas diretrizes de um progresso
que condena a humanidade a uma condição de servidão do colonialismo sistêmico global. A
humanidade seria, portanto, privada de decidir sobre o seu mundo, submetida aos padrões
ambientais negociados nas mesas internacionais, que propugnam pela preservação do modo de
produção capitalista que aprisiona a lógica ambiental ao crescimento em moldes globalizantes.
Nesses termos,
[A temática do meio ambiente] afigura-se ideológica e confirmadora de um
modelo de Sistema Econômico Mundial, em padrões de interestatalidade
oriundos de tratados que põem os países hegemônicos como árbitros
exclusivos da política econômica planetária, o que neutraliza silenciosamente
as decisões estrepitosas, eventualmente proferidas em prol da qualificação do
meio ambiente. Sabe-se que o meio ambiente é o lugar em que a economia
atua segundo modelos adotados de produtividade e de crescimento industrial
e comercial e, uma vez estabelecido um modo hegemônico de produção, o
meio ambiente é um agregado a ser utilizado na universal decisória na escolha
do modelo impactante do meio ambiente, mas são os arcaicos Estados
Soberanos que decidem o tipo de meio ambiente adequado aos interesses de
uma coletividade anônima86.

Observa-se dessa forma, que o sistema de proteção do ambiente oferecido pelo Direito é
indissociável do sistema de produção econômico. A sociedade capitalista atual privilegia o
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consumo desenfreado por aqueles que possuem condições de consumir, utilizando-se de meios
de publicidade e inflamando os modismos, ao mesmo tempo em que exportam esse modelo aos
países mais pobres, que se transformam em reservatórios de mão-de-obra e matéria-prima
natural para as indústrias, as quais são distribuídas pelo planeta de acordo com as vantagens
econômicas de cada região87.
De certo, a ponderação entre os efeitos ambientais e os resultados econômicos é uma variável
essencial quando da decisão de adotar ou não determinada norma destinada à proteção do meio
ambiente. Observa-se, nesse sentido, que o Direito tem sido posto, de forma preponderante,
mais a serviço das forças de produção, que destroem a natureza, do que a serviço da própria
natureza. A natureza tem sido protegida pelo seu potencial econômico, e não enquanto
“sujeito”, por si só, merecedor de proteção.
Titular de direitos sobre as coisas, o homem acabou por considerar a terra inteira como um
patrimônio, certamente partilhado, mas de que cada parte privatizada era suscetível de um total
consumo para as necessidades pessoais. Chegou ao ponto de limitar essa faculdade de usar e
abusar. O direito do ambiente será, antes do mais, um direito de restrição, um direito mais
econômico que jurídico, poder-se-ia dizer 88.
A percepção da natureza construída pela sociedade moderna é, assim, patrimonialista, a qual é
colocada como um instrumento a serviço do homem. Dessa forma, tanto aquilo que a natureza
apresenta de matéria quanto as suas exigências naturais são compreendidas na exata medida de
sua utilidade imediata89. Seja como fornecedora de matéria prima ou como receptora dos
materiais danosos decorrentes da atividade humana, a natureza não pode ser dissociada das
prerrogativas econômicas, representando a própria base sobre as quais as relações produtivas
podem se desenvolver.
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Na medida em que é reconhecida a lógica patrimonialista de proteção ao meio ambiente
predominante na sociedade internacional, afasta-se consequentemente dos Direitos Humanos e
do Direito Ambiental. Promover esta aproximação significa tornar a proteção ambiental em um
sentido de obrigações erga omnes em decorrência do reconhecimento de um direito comum da
humanidade. Desse modo, não obstante o reconhecimento de que o Direito Ambiental se
vincula aos Direitos Humanos, considera-se que a proteção ambiental ainda não assiste à
emergência enquanto erga omnes, sendo um campo em que ainda prevalece a soberania dos
Estados.
Conclui-se que o Direito do Ambiente é mais econômico do que jurídico porque sua finalidade
é, justamente, organizar uma forma de explorar esses recursos naturais que seja pouco ou nada
poluente. Mas a poluição é proibida, a partir de um determinado limiar, medida em função do
conhecimento científico disponível. O regime jurídico ambiental é baseado, portanto, na noção
de quantificação do ato, e não da sua qualificação.
Em suma, frente ao quadro de utilização desenfreada desses bens naturais, o papel do Direito
do Ambiente, nacional ou internacional, é restringir o emprego desregrado da natureza,
impedindo sua destruição e garantindo as condições de existência do planeta observando os
limites dados pelo conhecimento científico.
Uma vez que a proteção dos recursos naturais não se esgota na “vontade” de proteger a natureza,
mas tem, por finalidade, a manutenção de um sistema econômico socialmente desenvolvido, o
Direito aparece justamente como um instrumento social encarregado de ajustar a atividade
econômica à garantia de um meio ambiente condizente com uma vida saudável e digna,
tomando a produção e o meio natural enquanto elementos indissociáveis das relações
econômicas90.
Por conseguinte, tem-se que a proteção do meio ambiente deve ser pensada em âmbito mundial,
tanto devido às causas da degradação quanto aos efeitos pretendidos, o que conduz à
constatação que o Direito Ambiental é um direito de cooperação. É necessário ter em mente
que a cooperação é construída, a partir dos interesses dos Estados, que criam normas voltadas
para a conservação ambiental, e, para sua melhor eficácia, é essencial o comprometimento dos
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envolvidos, revelando-se a partir da responsabilidade civil, administrativa e penal das empresas
para fins de responsabilização.
As normas ambientais têm, por prerrogativa, justamente a reformulação da ação do homem
sobre o seu meio, de modo que as condições para a sobrevivência sejam mantidas. Pretende-se,
assim, uma revisão da própria forma pela qual o meio natural é percebido pela sociedade
internacional: não apenas fornecedor de recursos naturais, mas condição necessária para a
existência da vida no planeta.
O interesse dos Estados em proteger o meio ambiente decorre, portanto, das implicações do
ambiente sobre a atividade econômica, o que nos leva a inferir que este componente econômico
deve estar presente nas normas jurídicas internacionais de proteção ambiental, justamente, para
que possam propiciar uma efetiva proteção ao meio ambiente.
Como coloca Cristiane Denari91, a natureza precisa ser entendida economicamente para que os
objetivos de proteção ambiental possam ser atingidos. Isso não significa que o problema
ambiental deva ser totalmente reduzido à visão econômica, visto que também compreende
considerações culturais e sociais. O que se afirma é que demonstrar esta perspectiva econômica
é fundamental para a compreensão de como a questão ambiental se insere no sistema
internacional e de como é possível, dentro deste sistema, gerar as mudanças necessárias quanto
à proteção do meio ambiente.
De forma semelhante, quando trata da defesa do meio ambiente, no contexto do Estado
brasileiro, Rosemiro Pereira Leal92 coloca que, caso a preservação do meio ambiente não seja
considerada um princípio geral da atividade econômica, orientada à finalidade de assegurar uma
existência digna, essa preservação torna-se apenas ideológica, não sendo capaz de gerar
resultados. Igualmente, transpondo para o âmbito do Direito, nota-se que o caráter econômico
da proteção do meio ambiente é necessário para que os Estados efetivem essa proteção, em
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consonância com o valor da dignidade a vida humana em sua atuação interna e internacional,
utilizando, inclusive, dos instrumentos disponibilizados pelos regimes.
Aproximar o Direito do seu conteúdo econômico contribui, sem dúvidas, ao objetivo da
proteção ambiental para mais perto da sua efetivação prática. Desta forma, o suporte econômico
parece elemento chave para estimular uma maior efetivação das normas de proteção ambiental.
Especificamente, é no conceito de desenvolvimento sustentável que o conteúdo econômico do
Direito Ambiental toma contornos mais claros, permitindo a identificação de um novo
paradigma acerca da problemática ambiental. Ademais, é este componente econômico, presente
na percepção do meio ambiente, que se permite a conexão entre os regimes ambientais presentes
no mundo globalizado.

2 COMPLIANCE: CONTORNOS E NOTAS HISTÓRICAS
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O temo compliance tem sua etimologia do verbo em inglês, comply. Significa cumprir,
executar, obedecer, observar, aderir, satisfazer o que lhe foi imposto, sendo adotado no mundo
empresarial como dever de cumprir e seguir regras e normas. Manzi93 afirma que:
[...] um conjunto de medidas internas que permite prevenir ou minimizar os
riscos de violação às leis decorrentes de atividade praticada por um agente
econômico e de qualquer um de seus sócios ou colaboradores. Por meio dos
programas de compliance, os agentes reforçam seu compromisso com os
valores e objetivos ali explicitados, primordialmente com o cumprimento da
legislação. Esse objetivo é bastante ambicioso e por isso mesmo ele requer
não apenas a elaboração de uma série de procedimentos, mas também (e
principalmente) uma mudança na cultura corporativa. O programa de
compliance terá resultados positivos quando conseguir incutir nos
colaboradores a importância em fazer a coisa certa.

Vale esclarecer que o compliance não é apenas um setor, departamento ou segmento em um
mercado, mas, sim, uma atitude adotada pelas empresas e pessoas de um determinado
segmento, a qual visa muito mais estar em compliance, tendo em vista que é também um
investimento na transparência de pessoas e empresas no cumprimento das leis, normas, códigos
de éticas, missões e objetivos. Segundo Muzilli94:
Em termos de governança fica muita mais clara a necessidade de disseminar
em cada membro da organização e pessoas relacionadas, o conceito e o dever
de estar em cumprimento às normas internas, leis e regulamentos a que a
organização está submetida, ou seja, estarem em compliance.

No âmbito do direito, o compliance começou a ser entendido como uma garantia de
comportamento juridicamente compatível dos funcionários das instituições de crédito que se
ocupam dos ramos mais ligados às operações de risco. Pouco depois, a expressão aqui
trabalhada foi expandida para as instituições financeiras e para outros ramos do direito,
passando a ser vista como sinônimo para cumprimento de determinadas especificações dentro
de uma empresa.
O respeito às normas é fator principal para se evitar punições dos órgãos reguladores, porém,
as empresas devem ter, como ideal, a contribuição social e dever cívico para com a sociedade.
As instituições, na maioria das vezes, redigem seu código de ética e de conduta sempre visando
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às missões, valores e visão da empresa ou instituição financeira, devido aos valores morais que
cada indivíduo traz consigo e que podem ser prejudiciais.
De fato, a melhor definição do conceito de compliance vem de aderência95. A citada palavra
sempre foi utilizada referindo-se a mecanismos ligados à identificação antecipada de condutas
potencialmente arriscadas, a fim de se evitar determinado prejuízo ou lesão, seguida do
delineamento de práticas pensadas para evitar tais comportamentos arriscados e seu
consequente cumprimento por uma comunidade.
Na medida em que o compliance (em sentido estrito96) é visto como uma forma de
conformidade às regulações legais, por meio de ações que prevejam a possível ocorrência do
risco e a evitem, é razoável pensar tal conceito de forma abrangente, incluindo pessoas físicas,
organizações e sociedades. Teoricamente, todo indivíduo que desejasse não praticar uma
determinada infração poderia ter a ideia de compliance para si e estabelecer uma estratégia a
fim de evitar o exaurimento do risco causado por sua ação.
Pensar, atualmente, em compliance de forma isolada ou separada das demais atividades da
empresa é impossível, por isso o programa deve ser inserido na Governança Corporativa, que,
por sua vez, é abarcada pela Responsabilidade Social Corporativa empresarial97.

O verbo que se origina “compliance” é definido pelo dicionário online de Cambridge da seguinte forma: “to act
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Santos e Pardini98 afirmam que o principal objetivo do programa de Compliance
É o planejamento de atividades, tais como a revisão de políticas internas,
código e ética e conduta e gestão de risco, para obter uma difusão da cultura
da integridade no ambiente da empresa. Rotsch99 assevera que o compliance
é o princípio autoevidente do ordenamento jurídico segundo o qual a empresa
e seus órgãos devem se mover em conformidade com a legislação aplicável.

O compliance seria, apenas, uma das técnicas e instrumentos utilizados pelas empresas para
manter a prática de boas condutas e promover a supervisão empresarial. A melhor orientação
acerca do programa pauta-se na sua finalidade preventiva, e, por meio dela, é programada uma
série de condutas que estimulam a diminuição dos riscos da atividade – riscos estes causados
em parte pela provocação do Estado, grande interessado na adoção de tais programas pela
empresa, e em parte pela própria atividade empresarial.
Certamente, o programa de compliance ultrapassa os aspectos jurídicos, alcançando os valores
éticos, uma via de responsabilidade social e moral. Compliance é, justamente, o empenho em
torno da observância de leis e normas de conduta dentro de uma gestão empresarial, termo que
poderia ser traduzido, simplesmente, por cumprimento ou adoção de determinadas medidas
para evitar cometimento de fraudes por parte dos componentes da organização – programa de
compliance.
Depreende-se, portanto, que o objetivo fundamental do compliance é a mudança de cultura no
ambiente corporativo, por meio de uma gestão empresarial baseada em valores éticos e
comportamentais, “em um ciclo virtuoso em direção à não-tolerância à corrupção”100. Afora,
os benefícios para as empresas privadas que buscam esta regulação são inúmeros, como, por
exemplo: integridade da organização, fidelidade dos empregados, boa reputação, boas relações
com stakeholders, fornecedores, clientes e investidores, assim como um bom relacionamento
com os órgãos reguladores.
As políticas de compliance, desde o seu surgimento, vêm influenciando direta e corretamente a
cultura empresarial, pois, ao estabelecer diretrizes de condutas saudáveis extra e intra-
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corporativas, acabam impactando a produção legislativa e os procedimentos internos das
empresas. Desta forma, a adoção de normas e processos internos capazes de se comprometer
com a integridade no âmbito corporativo, tanto no setor público como no privado, passou a ser
realidade nos últimos anos.101 Nos anos 2000 essas políticas tomaram proporção avassaladora
na Europa e América Latina, no entanto ainda são pontos discutíveis os seus conteúdos,
vantagens e desvantagens.102
Indubitavelmente, o país no qual o mecanismo de compliance mais se desenvolveu com o
decorrer dos anos foram os Estados Unidos da América. Portanto, não é surpresa nenhuma que
o seu próprio nome e ferramentas sejam em inglês. Várias foram as etapas do desenvolvimento
do direito, da política e da atividade econômica nesse país, as quais

acabaram por,

gradualmente, incentivar o desenvolvimento do compliance.103 Por isso, pertinente uma síntese
histórica dos marcos relevantes para o surgimento das políticas de compliance.
Segundo os autores Yamada e Laruccia104, a quebra da bolsa de valores de New York, em 1929,
fez nascer a necessidade, no meio empresarial, de uma nova roupagem de políticas internas,
que evitasse abusos de informações privilegiadas, respeitando, assim, a livre concorrência.
Também parece correto assinalar que não é coincidência que, na altura das décadas de 1930 e
de 1940, vários eventos político-econômicos importantes ocorreram nos Estados Unidos105.
Na década de 30, a então criada Securities and Exchanges Commission [SEC], agência federal
norte-americana responsável por regular o setor de valores mobiliários, começou a exigir que
as empresas criassem uma política interna que objetivasse evitar o abuso de informações
privilegiadas. Assim, começaram a surgir os primeiros programas de compliance, voltados,
naquela altura, para essa questão106.

WALKER, James. Compliance: origem, evolução histórica e legislativa. IBC – Instituto Brasileiro de
Compliance, 2016. Disponível em:<http://ibcompliance, com.br/index.php/ebook-gratuito-compliance-origemevolução-histórica-e-legislativa/>. Acesso em 26 de fevereiro de 2020.
102
CARVALHO, Fernando Bruno. Compliance Criminal: uma análise sobre os aspectos fundamentais. LiberArs:
São Paulo, 2019, p.19.
103
NIETO MARTÍN, Adan. El Cumplimiento Normativo. In NIETO MARTÍN, ADAN (et al), Manual de
Cumplimiento Normativo y responsabilidad penal de las personas jurídicas. Tirant Lo Blanch: Valência, 2014,
p. 27.
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YAMADA e LARUCCIA, Karen Junco e Mauro Maia. O desenvolvimento sustentável e a gestão de
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Disponível
em:
http://estrategica.faap.br/ojs/index.php/estrategica/article/viewfile08/05/2017. Acesso em: 12 nov.2019.
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CARDOSO, Debora Motta. Criminal Compliance na Perspectiva da Lei de Lavagem de Dinheiro. LiberArs:
São Paulo, 2015, p. 34 e ss.
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Durante uma Conferência em Haia, precisamente em 1930, funda-se o Bank for International
Settlements (BIS), sediado em Basileia, na Suíça, quando a instituição de programas de
compliance inicia-se como a cooperação entre os bancos centrais, unidos no propósito de
combater crimes associados à chamada “lavagem de dinheiro”107.
Na década de 40, o direito da concorrência ganha proeminência e, por conseguinte, o foco nos
programas de cumprimento. Isso porque, nesse período, o Departamento de Justiça NorteAmericano [DOJ] investigou e apurou a existência de um cartel no setor de fabricantes de
componentes elétricos. A partir deste acontecimento, as empresas passaram a criar programas
com o objetivo de prevenir condutas contrárias à concorrência. Deve-se dizer, a esse respeito
que, nas décadas que se seguiram até o fim dos anos de 1980, a concorrência foi o setor no qual
mais o compliance avançou108.
Percebe-se, portanto, que a própria evolução do compliance nessas duas décadas teve alguma
relação com os esforços do governo norte-americano em propiciar uma maior regulação no
mercado.109 Desse modo, não é coincidência que, nas décadas de 1930 e 1940, diversos eventos
político-econômicos importantes ocorreram nos Estados Unidos, como a criação da política
intervencionista do New Deal, em 1932, e o Acordo de Bretton Woods, em 1944, apenas a título
de exemplo, já que não são estes os objetos do trabalho110.
As décadas que se seguiram também foram muito importantes para o estudo do
desenvolvimento do compliance, notadamente porque ele começou a ganhar mais notoriedade
no setor financeiro e no combate à corrupção. Uma vez mais, os fatos históricos dos Estados
Unidos acabaram por incentivar o seu desenvolvimento e sua expansão também em outros
países, já que as práticas adotadas por diversas empresas contrariavam a ética comportamental.

A título de informação: em 1988, iniciou-se a era dos controles internos e surgimento do “Acordo de Basiléia”,
constituído pelo Comitê de Basiléia, no âmbito do BIS, publicando os 13 princípios concernentes à supervisão
pelos administradores e cultura/avaliação de Controles Internos, tendo como fundamento a ênfase na necessidade
de Controles Internos efetivos e a promoção da estabilidade do Sistema Financeiro Nacional (SFN).
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS INTERNACIONAIS (ABBI); FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
BANCOS
(FEBRABAN).
Função
de
compliance,
2009.
Disponível
em:
http://www.abbi.com.br/download/funcaodecompliance_09.pdf. Acesso em: 04 mar.2020).
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MARTÍN, Adan Nieto. El Cumplimiento Normativo. In: MARTÍN, ADAN NIETO (et al), Manual de
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p. 27.
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Para Renato Mello Jorge da Silveira e Eduardo Saad Diniz, uma “certa imposição de obediência a um certo
padrão de comportamento, muito longe de uma autorregulação”. (SILVEIRA, Renato Mello Jorge; SAAD-DINIZ,
Eduardo. Compliance, Direito Penal e Lei Anticorrupção. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 115).
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Em 1960, a Secutities and Exchange Commission - SEC passou a insistir na contratação de
Compliance Officers para criar procedimentos internos de controle, treinar pessoas e monitorar,
com o objetivo de auxiliar as áreas de negócios a ter a efetiva supervisão111.
Em 1972, cinco pessoas foram presas tentando instalar escutas na sede do Partido Democrata,
no complexo de edifícios chamado Watergate, em Washington. O que parecia ser apenas mais
uma disputa eleitoral, já que se descobriu que havia uma ligação entre o fato e a campanha do
então Presidente Richard Nixon, do Partido Republicano, acabou por desvendar um grave
esquema de corrupção entre empresas norte-americanas e agentes de governos estrangeiros.112
Com a descoberta desse tipo de prática comumente adotada por diversas empresas, o Congresso
norte-americano decidiu estabelecer uma legislação sobre o assunto e, no final de 1977,
promulgou a Foreing Corrupt Practices Act - FCPA, que proibia empresas norte-americanas e
estrangeiras de oferecerem vantagens para funcionários públicos estrangeiros, estabelecendo
diversas sanções em caso de descumprimento113.
Em novembro de 1991, o Congresso norteamericano, sob forte lobbying das associações
empresariais114, aprova o Chapter Eight das Sentencing Guidelines, elaborado pela Sentencing
Comission, um manual de diretrizes para a formulação de sentenças federais, especialmente no
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SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; Saad-Diniz, Eduardo. Compliance, direito penal e lei anticorrupção. São
Paulo: Saraiva, 2015.
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Uma investigação do Senado constatou que fundos de campanha foram utilizados para espionagem, e, após o
rastreio do dinheiro de tais fundos, descobriu-se a existência de fundos não registrados das doadoras da campanha,
os quais eram utilizados também para oferecer vantagens indevidas a governos estrangeiros em troca de benefícios
comerciais, como sua contratação para determinado serviço. (FERREIRA, Luciano Vaz. A aplicação da
legislação anticorrupção norte-americana contra o suborno transnacional (Foreing Corrupt Practices Act) e
seus efeitos no Brasil. In: FELDENS, Luciano; ESTELITA, Heloísa WUNDERLICH, Alexandre, Direito Penal
Econômico e Empresarial, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 177).
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Neste aspecto, desde 1977, a Foreign Corrupt Pratice Act – FCPA , lei americana de combate à corrupção,
representa um marco nos deveres empresariais, ao introduzir na gestão de empresas o incremento de práticas éticas
e de mecanismos de cumprimento normativo. A lei, ampliando os poderes da Secutities and Exchange Comission
permitiu sua intervenção extraterritorial, abarcando sob a sua fiscalização práticas irregulares de todas as empresas
com cotas nas bolsas de valores americana, ainda que não tenham origem norteamericana, revelando-se o primeiro
exemplo de nova lex mercatória na globalização.( MARTÍN, Adan Nieto. .La responsabilidad penal de las penal
de las personas jurídicas: un modelo legislativo. Madrid: Iustel, 2008, p. 221).
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LAUFER, William; GEIS, Gilbert. Corporate Crime and a New Brand of Cooperative Regulation. Cahiers
de défense sociale [Cahiers de la Société internationale de défense sociale pour un politique criminelle humaniste,
2002, p.143. Segundo os autores, a promulgação destas diretrizes veio justamente num momento de extrema
insatisfação das empresas com o modelo de regulamentação “command and control”, dando espaço para um novo
momento de cooperação entre as empresas e as autoridades públicas, de negociações, de acordos de leniência e de
anistia: “in fact, corporations have little choice but to trade favors with authorities with the threat of sifnificant
Guideline-prescribed fines”. (LAUFER, William; GEIS, Gilbert. Corporate Crime and a New Brand of
Cooperative Regulation. Cahiers de défense sociale [Cahiers de la Société internationale de défense sociale pour
un politique criminelle humaniste, 2002, p.143).
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que se refere à imposição de penas. Estas diretrizes, hoje sem aplicação obrigatória 115,
constituíram uma verdadeira rivoluzione copernicana116 em relação às finalidades de prevenção
da pena criminal:
[...] viene infatti applicato ala persona giuridica il modelo ‘del bastone e dela
carota’ [carrot-stick model]. Da uma parte, il clássico ‘bastone, cioè la
minaccia di pene pecuniarie ancor più elevate che in passato; dall’altra, la
giuridica tiene determinati comportamenti diretti a prevenire e scorprire i
reati: se cioè adotta um ‘Compliance-program117.

Desde então, buscando combater a corrupção no âmbito empresarial, as políticas de compliance
passam a fazer parte do ordenamento jurídico de forma gradativa, pois se fazia necessário, de
alguma maneira, sancionar os atos da própria corporação, imputando a responsabilidade penal
não apenas às pessoas físicas, mas também às pessoas jurídicas.
Ainda em breve síntese sobre a evolução das políticas de compliance em alguns países no
cenário mundial, a Espanha, em 1995, rechaçava qualquer possibilidade de responsabilização
da pessoa jurídica, mas atualmente, com ulterior alteração do Código Penal Espanhol, já permite
de forma explícita a aplicação do compliance como um instrumento em prol da organização
empresarial, seja para prevenir que os delitos aconteçam, seja para isentar ou diminuir a pena
da empresa caso acabem por acontecer em determinadas circunstâncias. Fato é que o
ordenamento espanhol incentiva que as empresas criem programas de compliance com o escopo
inicial de evitar o cometimento de crimes ou, uma vez sendo cometidos, que sejam identificados
e reportados118.

115

Desde o caso United States v. Booker, 125 S. Ct. 738 (2005), determinou a Suprema Corte americana que a
aplicação das Sentencing Guidelines não é obrigatória, pois o mandato de obrigatoriedade introduzido pelo
Sentencing Reform Act violava a Sixth Amendment. Neste mesmo sentido: BLUMENBERG; Axel-Dirk; GARCÍAMORENO, Beatriz. Retos prácticos de la implementación de programas de cumplimento normativo In MIR
PUIG, Santiago; CORCOY BIDASOLO, Mirentxu; GÓMEZ MARTÍN, Victor (diretores). Responsabilidad de
la Empresa y Compliance – Programas de prevención, detección y reacción penal. Madrid/Buenos
Aires/Montevideo: Editorial IBdeF e Edisofer, 2014, p. 275.
116
DE MAGLIE, Cristina. L’ética e il mercato – La responsabilità penale dele società. Milano: Giuffrè Editore,
2002, p. 35.
117
Como descreveu de forma muito precisa GÓMEZ-JARA: “las Directrices fueron disseñados, entre otras cosas,
para modificar el comportamiento de las organizaciones mediante ele incremento sustancial del coste asociado a
la conducta empresarial indebida. Las Diretrices crean fuertes incentivos para que las compañías prevengan,
detecten e informan de las infracciones de la ley. El método es ele de la ‘zanahoria y el palo’ [carrot and stick],
de tal manera que los programas de cumplimiento efectivo son sugeridos como medio para atenuar la imposión
de cuantiosas multas u otro tipo de sanciones. Sin embargo, pese a que no puede decirse que las empresas pueden
‘inmunizarse’ frente a los procedimientos penales, si pueden adoptar medidas preventivas para diminuir no sólo
da multa potencial, sólo incluso el riesgo de processamineto”. (GÓMEZ-JARA, Carlos. La responsabilidad penal
de las empresas en los EE.UU. Madri: Editorial universitária Ramón Areceres, 2006, p.70).
118
“Na Espanha, a LO 5/2010 [reforma do Código Penal] introduziu o art. 31 e, com ele, a responsabilização penal
de entes coletivos, destacando, entre os critérios de imputação, a inexistência por parte da empresa de mecanismos
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Países como a Itália, Argentina, Chile, Austrália,119 Portugal,120 Brasil experimentaram,
paulatinamente, legislações que impulsionaram a elaboração de programas de compliance, pois
havia uma maior preocupação na realização de procedimentos adequados para a prevenção de
delitos no âmbito empresarial121.
No Brasil122, especificamente, episódios recentes, como os casos Mensalão e Lava-jato,
impulsionaram o desenvolvimento de áreas de compliance criminal nas grandes empresas. Isso
porque, grosso modo, ambos os casos revelaram esquemas de corrupção no seio das grandes
fornecedoras de serviço para o Estado, tais como as maiores empreiteiras em operação no país.
Assim, buscando se adequar às normas legais, e, sobretudo, reconstruir sua imagem sob a
cobertura de cuidados éticos, tais empresas começaram a implantar programas de compliance
na sua atividade, pois a maior confiança e transparência na realização dos negócios, sobretudo

de due diligence”. (CARVALHO, Bruno Fernandes Carvalho. Compliance Criminal: uma análise sobre os
aspectos fundamentais. LiberArs, São Paulo, 2010, p.55).
119
“Na Austrália, por sua vez, o art. 12.3 do Código Penal também prevê a incriminação da empresa quando não
evitou a comissão de delitos através de programas de controle, cujos padrões vêm estabelecidos pela AS 38062006”. (Ibidem, p.56).
120
“Em Portugal, é no artigo 11.º/6 do Código Penal no qual há uma abertura para que estes mecanismos de
prevenção e de controle da atividade empresaria tenham relevância “na afirmação ou negação de um ilícito-típico
coletivo e da culpa coletiva por este ilícito”. Nos termos do referido artigo, a responsabilidade penal da pessoa
coletiva ou equiparada será excluída quando o agente singular tiver agido contra ordens ou instruções expressas
de quem de direito [ou seja, da própria organização”. (Ibidem, p. 57).
121
Fora dos Estados Unidos, mas seguindo técnica legislativa similar às Sentencing Guidelines, a Itália, em 2001
(Decreto-Lei 231, art. 6.1), e o Chile, em 2009, (Lei 20.393, art. 4), introduziram previsões semelhantes de
mecanismos de controle e de prevenção nas empresas. Em 2010, o Bribery Act, no Reino Unido, cria um tipo penal
de corrupção que seria praticado pelas empresas que não evitassem o pagamento em seu nome de subornos por
seus colaboradores às empresas. Em 2010, o Bribery Act, no Reino Unido, cria um tipo penal de corrupção que
seria praticado pelas empresas que não evitassem o pagamento em seu nome de subornos por seus colaboradores.
(MARTÍN, Adan Nieto..El Cumplimiento Normativo. In NIETO MARTÍN, ADAN (et al), Manual de
Cumplimiento Normativo y responsabilidad penal de las personas jurídicas. Tirant Lo Blanch: Valência, 2014,
p. 28).
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“No Brasil, com redação dada pela Lei 12.863/2012, surge pela primeira vez a obrigatoriedade normatizada de
adoção de políticas, procedimentos e controles internos, com aplicação restrita às entidades financeiras e correlatas
(art. 10, inciso III). Em 2013, é promulgada a Lei 12.846/2013, chamada Lei Anticorrupção, que, no seu art. 7,
incisos VII e VIII, prevê sejam consideradas, no momento da sanção dos entes coletivos, a cooperação da empresa
com as autoridades públicas na apuração das infrações e 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 coletivo. E, em 2015, regulamentada pelo Decreto 8.420/2015, cujo Capítulo IV é dedicado
exclusivamente aos programas de integridade, a lei brasileira refere-se apenas às sanções administrativas e cíveis,
sem repercussão direta no âmbito da responsabilidade penal das empresas. Inclusive porque, no Brasil, a única
previsão de responsabilização penal de entes coletivos está na Lei dos Crimes Ambientais”. (CARVALHO, Bruno
Fernandes Carvalho. Compliance Criminal: uma análise sobre os aspectos fundamentais. LiberArs, São Paulo,
2010, p.59).
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os feitos à distância, em razão dos avanços tecnológicos e da própria globalização, geraram uma
demanda cada vez maior pelas políticas de compliance123.
Em verdade, com a descoberta das condutas criminosas, o instituto da responsabilidade penal
de entes coletivos foi sendo moldado ao longo dos anos às diferentes expectativas sociais e às
justificativas sobre a intensa atuação das organizações no direcionamento da vida individual e
coletiva. A evolução do compliance vai se demarcando a partir das medidas de controle da
criminalidade empresarial, desde a visão clara de que as características dos entes coletivos não
permitiriam o seu encaixe nas regras do direito penal individual até o abandono deste dogma
diante do aumento progressivo de poder das grandes empresas nos mercados de consumo124.
No curso destas tentativas quase que integralmente infrutíferas, foram registrados momentos de
maior e de menor regulamentação de turbulentas crises econômicas e financeiras125 e da
constante incapacidade das autoridades públicas em adentrar nas estruturas rígidas das
organizações, com o Estado sempre à margem da real situação de funcionamento das atividades
empresariais.
Como resultado, notou-se que, para além de problemas estruturais e regulatórios dos sistemas
econômico e financeiro, que, para além das mudanças constantes da estratégia estatal na
regulamentação dos mercados e, ainda, para além da falta de instrumentalização das autoridades
públicas para lidar com estes sujeitos coletivos, as organizações empresárias, de modo geral,
123

A abertura do comércio Internacional em 1990 estimulou o Brasil a equiparar-se ao mercado mundial, e, na
busca da alta competitividade, implementaram novas regras para as empresas com finalidade de regular o mercado
interno em aderência às regras internacionais.
124
Sobre a responsabilidade penal dos entes coletivos, é válida a referência à decisão norteamericana New York
Central Hudson River Railroad v. United States, 2012, U.S., 481 (1909). Para comentários sobre a emblemática
decisão, vide: LAUFER, William S. Corporate Bodies and Guilty Minds – The Failure of Corporate Criminal
Liability. Chicago: The University of Chicado Press, 2006, p. 15 e ss. E, ainda, LAUFER, William; GEIS, Gilbert.
Corporate Crime and a New Brand of Cooperative Regulation. Cahiers de défense sociale [Cahiers de la Société
internationale de défense sociale pour un politique criminelle humaniste, 2002, p. 141 e ss.
125
Comentários sobre este período, vide: BACIGALUPO, Enrique. Compliance y derecho penal – prevención de
la responsabilidade penal de directivos y de empresas. Buenos Aires: Hammurabi, 2012. p. 12. Para citar alguns
casos: [i] ENRON, uma das maiores empresas americanas de distribuição de energia no mundo, foi alvo de
investigações em 2001 que chegaram à conclusão de que a empresa, aliada a bancos e à auditoria Arthur Andersen,
teria manipulado dados contábeis, escondendo bilhões de dólares de prejuízo que, posteriormente, foram
identificados como resultado de relações corruptas, vide LAUFER, William S. Corporate Bodies and Guilty
Minds – The Failure of Corporate Criminal Liability. Chicago: The University of Chicado Press, 2006. [ii]
ALSTOM S.A. empresa francesa acusada em paraísos fiscais, vide: DE MORALES ROMERO, Marta Muñoz;
NIETO MARTÍN, Adán. Mucho más que uma circunstancia atenuante: contenido y efectos prácticos de las
programas de cumplimiento normativo en el derecho penal comparado. In DEMETRIO CRESPO, Eduardo
(diretor) / MAROTO CALATAYUD, Manuel (coord). Crisis financeira y Derecho Penal Econcômico. Madri:
Editorial IBdeF, 2014, p. 481, 494, 496, 501, 502; [iii] SIEMENS investigada nos Estados Unidos, mas também
em diversos países como a Alemanha e a Itália, sendo acusada de pagamentos de subornos em países em
desenvolvimento, na Rússia, na Venezuela, em Bangladesh, dentre outros, em troca de contratações locais.
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tinham pouca adesão ao cumprimento normativo e que, em sua grande maioria, não
desenvolviam padrões éticos de conduta.
Dentre as reações jurídicas a estas constatações está a busca por medidas que possam prevenir
e controlar os riscos gerados pela própria atividade econômica-empresarial126 e, ainda,
sancionar as práticas criminosas consumadas. Tudo isso, a partir de uma lógica de coexistência
entre modelos cooperativos de regulação (normas públicas e normas privadas) e a hipótese de
criminalização dos entes coletivos, mantendo o direito penal em seu posto de atividades e de
ações dos seus colaboradores, que se esforçariam, ao máximo, para cumprirem a lei e seguir os
padrões éticos preestabelecidos.
Tais programas de compliance materializam, assim, métodos de controle e de cumprimento da
lei promovidos e implementados pelas próprias organizações, garantindo que não serão
criadoras de riscos para bens jurídicos, mediante condutas dos seus membros ou
colaboradores.127 Estes mecanismos também se relacionam, desde a sua origem, ao fomento da
ética empresarial, pois no pano de fundo das Sentencing Guidelines havia uma filosofia
retributiva-preventiva-premiale128, que punia por um lado e prevenia por outro, premiando as
empresas que efetivamente adotassem medidas de prevenção e de controle.
Hoje, já é uma realidade a voluntariedade das organizações em assumir suas responsabilidades,
em cooperar com autoridades públicas e em implementar programas de compliance ou
quaisquer outros mecanismos de prevenção e de controle das condutas perpetradas pelos seus
colaboradores em nome da empresa. Isso revela, em resumo, uma postura de due diligence por
parte das organizações privadas, a qual poderá servir como presunção, indício ou prova de que

“[...]ella es casi inevitable porque la búsqueda de las causas de la crisis, por la vista, no se detiene en
argumentos puramente económicos, sino que extiende a los comportamientos de los gestores a los que se atribuye
‘un déficit moral’ y un alejamiento ‘de los fundamentos éticos’ que sólo tenia el objetivo de ‘lograr el máximo de
beneficio’. (BACIGALUPO, Enrique. Compliance y derecho penal – prevención de la responsabilidade penal de
directivos y de empresas. Buenos Aires: Hammurabi, 2012, p.24).
127
BRITO, Tereza Quintela de. Relevância dos mecanismos de “compliance” na responsabilização penal das
pessoas colectivas e de seus dirigentes. In Anatomia do Crime – Revista de Ciências Jurídico-Criminais.n.0.juldez. Almedina, 2014, p. 80.
128
“Fu cosi che, nel 1991, gli americani giacarono la carta – agli acchi di tutti risolutiva – di una robusta ed
esplicita iniezione di ética nelle imprese: la U.S. Sentencing Commission, instituita nel 1984, varò reforma che si
ispirava ala filosofia dela carrot-stick, com previsione di altissime pene pecuniarie [bastone] e la constestuale
previsione dela riduzione de queste pene [fino all’ 80%e più] [carota] per le società che si fossero munite di
programmi d’autoregolamentazione [compliance programe], tesi a dar vita a comportamenti aziendali improntati
a bem conosciute standarts di ética individuale”. (DE MAGLIE, Cristina. L’ética e il mercato – La responsabilità
penale dele società. Milano: Giuffrè Editore, 2002).
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aquela empresa atua em conformidade com o direito, preserva os interesses e valores coletivos
e guia-se por padrões éticos preestabelecidos.
Seguindo os padrões internacionais no controle interno das empresas do sistema financeiro, o
Brasil passou a ser regulado pela Lei 9.613/1998129, que dispõe sobre os crimes de lavagem de
dinheiro e ocultação de bens, a prevenção da utilização do Sistema Financeiro Nacional para
atos ilícitos, criando ainda o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF). Essa lei
serviu de base para a edição da Lei nº 12.846/2013130, conhecida como Lei Anticorrupção
Empresarial, que estabelece que empresas, fundações e associações passam a responder civil e
administrativamente sempre que a ação de um empregado ou representante legal causar
prejuízos ao patrimônio público, bem assim infringir os princípios da administração pública ou
os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil131.
As políticas de compliance têm sido determinantes no mundo dos negócios. Ademais, como
advertem Marcelo de Aguiar Coimbra e Vanessa Alessi Manzi apud Sidney Bittencourt
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,

outros fatores benéficos, tais como a “divulgação de casos de corrupção envolvendo autoridades
públicas e também desvios de recursos em entidades do terceiro setor”, acentuaram a
necessidade de maior conformidade a padrões legais e éticos de conduta.
Como anteriormente comentado, na última década, compliance tem sido um dos temas mais
importantes da gestão empresarial, pois suas políticas vão ao encontro do desenvolvimento
econômico, práticas éticas e respeito à legislação vigente, inclusive, quando o assunto é meio
ambiente, o próprio mercado já tem se pautado por condutas éticas, em consonância com
normas vigentes, tudo a fim de consolidar um comportamento pertinente e adequado às
empresas. Um planeta sustentável exige novos padrões. Padrões que não busquem apenas os
lucros, mas que foquem no desenvolvimento econômico e socioambiental, quando da condução
dos negócios.
Desde o advento da certificação e rotulagem na área ambiental, sobretudo atinente às relações
de consumo, a qual criou, inclusive, o intitulado “selo verde”, um número crescente de empresas
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vêm se preocupando com suas próprias posturas, graças à consolidação do paradigma do
desenvolvimento sustentável, em que está alicerçado num tripé que engloba a dimensão social,
econômica e ambiental de forma simultânea133. Portanto, não mais é possível pensar em
compliance e se remeter tão somente às questões que envolvam anticorrupção. Hoje, o lastro é
mais abrangente, por exemplo, áreas que envolvam relações entre fornecedor e consumidor,
assim como o meio ambiente, tornam-se também relevante.
Por fim, insta esclarecer que os programas de compliance, não precisam ser uniformes, pois
não existem fórmulas prontas, cada empresa possui a sua particularidade. Desta forma, antes de
implementá-los, a pesquisa e a análise fazem-se necessárias, porém mais que isso, conhecer a
realidade da empresa é imprescindível. Assim, é possível concluir que não há total eliminação
dos riscos, estes devem ser monitorados objetivando acompanhar a exposição a riscos, mitigálos e reduzir os seus impactos, porém, uma vez ocorridos, as políticas de compliance também
estarão prontas para solucionar os danos criados.

2.1 A AUTORREGULAÇÃO

No âmbito empresarial interno, a prática constante de crimes é assunto preocupante na
sociedade moderna. Uma análise descuidada encerraria com as fontes de direito, no entanto, é
inegável que o fenômeno jurídico possui novas e complexas nuances na contemporaneidade, as
quais impactarão diretamente nas estratégias regulatórias, envolvendo condutas das pessoas
jurídicas.
A atual conjuntura vem expurgando formas de punição desmedidas e desarrazoadas no âmbito
empresarial, portanto vê-se uma preocupação pela institucionalização de programas como o de
compliance, ligados ao empenho da prevenção e reparação de danos.
A criação de órgãos e agências de implementação e fiscalização no setor empresarial permite a
participação de qualquer interessado direto no desempenho da empresa em relação aos seus
valores e modo de atuação. Assim, os sistemas de avaliação, de treinamento de pessoas, controle

“Os Selos ambientais surgiram da pressão que a população gerou sobre as empresas, devido à exigência de
utilizar produtos e serviços ditos como ambientalmente sustentáveis. Os Selos ambientais tornaram-se um critério
de escolha, disponibilizados aos consumidores no momento de realizarem suas compras”. (BARBIERI, J. C.
Gestão ambiental empresarial: conceitos, modelos e instrumentos. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2008).
133
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de atividades e afins são exemplos de controle interno, voltado para que “erros” não sejam
cometidos.
A fiscalização do setor empresarial, notadamente a auditoria interna, estaria voltada não apenas
ao aprimoramento das operações por meio de verificação do cumprimento de normas, mas,
também, como importante ferramenta no combate à criminalidade no setor empresarial.
Portanto, de forma permanente e rotineira, tal fiscalização permitiria identificar políticas de
compliance de fachada, e a ausência desses mecanismos geraria descomprometimento e
descredibilidade, inclusive das empresas que aderiram aos programas com seriedade.
O pilar da boa governança corporativa está ligado ao cumprimento das normas externas e
internas, com o escopo de se chegar ao equilíbrio e razoabilidade nas relações corporativas, e,
em relação à auditoria interna, Nieto Martin134 a aponta como uma afluente dos programas de
cumprimento.
Em apertada síntese, a auditoria interna foi criada, originalmente, para verificar os registros
contábeis das empresas, todavia, com o tempo, transformou-se num instrumento de governança
corporativa imprescindível, voltada a coletar informações importantes tantos para os
administradores quanto paras os stakeholders, a fim de propiciá-los maior segurança de dados,
sobretudo perante o mercado.
Nesse contexto, o que está em questão na autorresponsabilidade é o comportamento social da
pessoa jurídica, antes e depois do cometimento do crime. Saber se a empresa implementou
medidas preventivas para que o fato não ocorresse, bem como se identificou e sancionou
adequadamente o responsável por sua prática, certamente, conforme afirma Adán Nieto
Martin135, é indispensável para se verificar se houve um déficit na sua autorregulação.
A autorresponsabilidade pode ser vista através de responsabilização penal da pessoa física que
atua na empresa, como também pela responsabilização penal da pessoa jurídica, inclusive de
forma autônoma. Assim, dentro de um sistema de gestão de riscos, o controle interno auxilia o
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conselho no sentido de definir os objetivos, os riscos da atuação empresarial e os mecanismos
de controle.
Distribuir responsabilidades para os membros da pessoa jurídica propicia uma aquisição de
consciência pela licitude. E em relação a essa questão, é interessante conhecer a posição de
Urbina Gimeno136, quando ele diz que a relação entre a responsabilidade penal das pessoas
jurídicas e o compliance é meramente contingente, não decisiva, na medida em que o
compliance pode existir em um ordenamento jurídico que reconheça ou não a responsabilidade
penal dos entes coletivos. O referido autor cita o caso da Alemanha, onde, apesar de não haver
a responsabilidade penal para as pessoas jurídicas, o compliance é mais desenvolvido do que
na Espanha, onde há a modalidade de responsabilidade137. No Brasil, em que pese não haver a
responsabilidade penal da pessoa jurídica, exceto em casos ambientais, diversas empresas estão
implementando de departamentos de compliance.
No modelo da autorresponsabilidade o que está em questão é o cumprimento normativo, uma
meta buscada pelas empresas que se autorregulam consistente num atuar mais ético e conforme
a lei. Para que consigam alcançar esse objetivo, as empresas utilizam ferramentas capazes de
inicialmente prevenir condutas e, se for necessário, identificar e sancionar as infrações
cometidas contrárias às leis, códigos ou procedimentos internos da organização empresarial
promovendo uma cultura de cumprimento.
Com o aumento progressivo da complexidade social, do desenvolvimento tecnológico aliado
ao processo de globalização, da especialização de setores de atividade e das modernas estruturas
organizativas, a participação do Estado no controle das empresas já não tem total exclusividade,
a lei tem o mérito de trazer para o país as ideias de autorregulação. Essa ideia, sobretudo quando
se analisa a evolução normativa sobre o tema, é resultado de várias etapas da resolução de
conflitos. Passa-se de um modelo inicial baseado na regulação privada para outro, totalmente
baseado na regulação pública (monopólio da justiça). Atualmente, no entanto, o sistema
sinalizado pelas legislações em análise combina elementos e se baseia na corregulação públicoprivada.
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Esta etapa de evolução de formas de regulação aproxima as esferas individual e estatal, criando
um novo padrão regulatório. Outra forma de referência a essa etapa revela, também, de forma
ainda mais clara, a maneira como as duas realidades se combinam e se complementam: a
autorregulação regulada. Combinam-se, assim, procedimentos empresariais de prestação de
deveres de comunicação orientados por preceitos estatais de fiscalização e diretrizes de
governança.
Nesse sentido, ganha importância, sobremaneira, a implementação de programas de compliance
no âmbito das empresas, a qual pode ser definida da seguinte forma:
Compliance é uma expressão que se volta para as ferramentas de
concretização da missão, da visão e dos valores, de uma empresa. Não se pode
confundir compliance com o mero cumprimento de regras formais e
informais, sendo o seu alcance bem mais amplo138.

Trata-se, em última análise, de uma postura empresarial que vai além do cumprimento de
regras. Pode ser conceituado com um conjunto de elementos de políticas e procedimentos
criados para evitar, detectar e corrigir irregularidades ocorridas no âmbito empresarial,
geralmente associadas às práticas corruptivas.
Não obstante a redução da atuação do Estado na ordem econômica, novos modelos de
intervenção por via da regulação surgiram no ordenamento jurídico. Nos Estados Unidos da
América, na Europa e no Brasil foram desenvolvidas atividades legitimadas pela desestatização,
o que desencadeou uma dinâmica em que reguladores e atores privados se colocam em lados
idênticos.
O nível de complexidade dos mercados financeiros globais sustenta a ideia de que a solução
para prevenir riscos futuros de uma crise financeira passa pela necessidade de incrementos de
autorregulação da indústria como parte da transformação da regulamentação. A autorregulação
seria a capacidade de um organismo entrar em equilíbrio interno e externo, percebendo todos
os estímulos e estabelecendo suas próprias regras de estruturação e funcionamento para atingir
um universo ainda carente de tecnicidade.
A inexistência de conhecimento específico dos legisladores em relação à matéria pode ser
considerada uma desvantagem, porém pode ser mitigada por meio da participação de
especialistas. A interferência do Estado no processo de regulação não será eliminada, no
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entanto, a atribuição de deveres e autodisciplina aos agentes econômicos, na condução de sua
atividade adaptada à realidade, passa a ser o foco principal da autorregulação.
A autorregulação não está adstrita a foros, podendo conferir eficácia internacionalmente, sendo,
assim, o resultado indeclinável da necessária evolução do modo como o Estado regula o mundo
empresarial.
Diante da enorme dificuldade de contraposição a um positivismo exagerado e desarrazoado, a
autorregulação ainda é o modelo adaptável à realidade atual. Assim, verifica-se que os esforços
de países mais desenvolvidos pautam em atingir uma alta regulação, tudo com o propósito de
aumentar o grau de transparência e accountability, característica nítida em sociedades
pluralistas.
O Brasil, embora não seja um país completamente corporativista, não é acentuadamente
pluralista. Deste modo, as propostas de alta regulação ainda devem ser analisadas com cautela.
Talvez uma proposição de média regulação pudesse ser um modelo ideal, inclusive no Brasil,
onde já houve uma proposição sobre o assunto no Congresso Nacional em 2016 com a PEC
47/2016, de autoria do Deputado Carlos Zarattini, designada com índice CPI de 51 pontos 139,
porém foi encerrada sem sucesso em 21 de dezembro de 2018. A proposta trazia um alto grau
de transparência e accountability, previa regras claras para o cadastramento dos lobistas e
representantes de interesse e quaisquer gastos realizados no último exercício relativos à sua
atuação junto a órgãos da Administração Pública Federal, em especial pagamentos a pessoas
físicas ou jurídicas, a qualquer título, cujo valor ultrapasse 1.000 Unidades Fiscais de
Referência- UFIR, na declaração a ser encaminhada para o TCU – Tribunal de Contas da União.
O contexto da autorregulação utilizado neste trabalho refere-se globalmente a um regime
regulatório e normativo que abrange todo um setor sujeito a um determinado sistema de
autorregulação. Portanto, a amplitude desse conceito, como afirma Gonzales e Berrini140, é
“Ementa: Acrescenta Subseção I à Seção I do Capítulo VII do Título III da Constituição Federal, para regular
a atividade de representação de interesses perante a Administração Pública. Explicação da Ementa: Altera a
Constituição Federal para regulamentar a atividade de representação de interesses perante o Poder Público, prática
conhecida como lobby ou lobby institucional. Estabelece prerrogativas aos lobistas e prevê a responsabilização
desses profissionais por ato de improbidade administrativa. PEC do lobby”. (SENADO FEDERAL. Proposta de
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superior a qualquer sistema interno de gestão de risco de uma determinada corporação, pois
individualmente esta possuiria um poder muito limitado de identificação dos riscos. Assim, a
adoção de políticas internas de prevenção e de gerenciamento do risco, através da
autorregulação, tem ganhado espaço.
Ulrich Sieber141 aponta que as empresas que seguem esses programas de cumprimento têm
introduzido diretrizes éticas de comportamento seguindo as recomendações da Lei, com o fim
de adotar as condutas daquilo que se revela juridicamente permitido, bem como de agir
conforme o direito. No Brasil, a título de exemplo, é possível citar o Código de autorregulação
bancário editado pela FEBRABAN- Federação Brasileira dos Bancos142, que foi criado no
intuito de harmonizar normas e fortalecer regras de controle já existentes. De acordo com o seu
conteúdo, os signatários, dentre diversos preceitos, deverão observar princípios de ética e
legalidade, respeito ao consumidor, comunicação eficiente, melhoria contínua, bem como
respeitar regras normativas específicas da atividade bancária.
Desta forma, vê-se que o campo empresarial e econômico tem se valido de inúmeras
ferramentas com o propósito de regular e impor comportamentos éticos e legais a serem
praticados pelas pessoas que fazem parte das empresas. Assim, conforme menciona Renato
Silveira143, “trabalha-se, no âmbito penal econômico, com um estímulo à empresa de não
cometer ilícito, autogerindo-se”. Eis que surge, então, a chamada autorregulação regulada, que
nada mais é do que uma forma de regulação estatal do mundo empresarial, subordinada a fins
ou interesses públicos pré-determinados pelo Estado no interesse em reorientar sua atuação por
um intervencionismo à distância.

141

SIEBER, Ulrich. Programa de compliance en el derecho penal de la empresa. Una nueva concepción para
controlar la criminalidad económica, trad. Manuel A. Abanto Vásquez, in El Derecho Penal Econômico em la
era Compliance, org, Luis Arroyo Zapareto e Adan Nieto Martin, Tirant lo Banch, Valência, 2013, p.66.

“Institui normas de combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento ao terrorismo e estabelece
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Essas regras de controle interno são compostas por um conjunto de ações descritas na Lei de
Lavagem de Capitais144. A referida lei, em seu art. 6º, por exemplo, fala da necessidade de
conhecimento e obtenção de informações de clientes, funcionários, fornecedores, parceiros,
correspondentes, avaliação de produtos e serviços, monitoramento de operações, comunicação
de operações suspeitas, treinamento e estruturação institucional da área de prevenção à lavagem
de dinheiro, atreladas ao compromisso descrito no art. 39 de criar áreas de prevenção que terão
atribuições de instituir políticas de compliance para prevenir qualquer colaboração ou contato
com o delito, tendo por base as normas legais, regulamentares.
Em matéria de Meio Ambiente, é a Smart Regulation que compreende não apenas as formas de
controle direto, o sentido do comando e controle, mas, também, formas flexíveis, criativas e
inovadoras de controle social, as quais poderiam ser aplicadas seja para particulares, seja para
governos e terceiros envolvidos. A regulação smart ou inteligente é espécie de autorregulação
e mesmo de regulação compartilhada (self-regulation), utilizando tanto interesses comerciais
quanto interesses de organizações não governamentais, o que promoveria formas mais efetivas
de regulação ambiental, ante os déficits regulatórios normalmente apresentados.
Tal estratégia logrará retornos positivos, como o fato de encorajar third parties, a exemplo de
empresas e organizações adotarem mecanismos de adesão aos comandos estatais (compliance).
Os esquemas são práticas de sanção positiva e adotadas pelos órgãos reguladores com o escopo
de incentivar condutas, em última análise, para fomentar compliance normativa. Uma vez que
o regulado cumpra o cronograma estabelecido pelo regulador, ganha bônus de incentivos
estatais 145.
A regulação em matéria ambiental também tem se pautado pela utilização de técnicas
denominadas “command and control”. A ideia é vincular o regulado ao cumprimento de
standards mínimos – ou, em outros termos, técnicas, tecnologias ou “comandos” padronizados,
sem os quais as empresas seriam penalizadas (“control”)146.
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Como já dito, não existem fórmulas prontas para o programa perfeito, o que existe são
adaptações aos casos concretos, de forma que o mais próximo do adequado seria o instrumento:
comply ou de be penalised (“control”). Assim, na hipótese de o regulado agir
contributivamente para com o regulador, adquire ele a faculdade de exercer a sanção positiva;
e, no caso de recalcitrância e descumprimento de exigências, o regulado receberia a sanção
pertinente ao mal praticado.
Tem-se aqui experiência de co-regulação (co-regulation). Embora os poderes delegados sejam
rigidamente controlados, há certa margem para que o regulado possa exibir a compliance e
obter a sanção positiva.
O command and control foi por muito tempo objeto de elogios – notadamente pela propalada
efetividade no que tange à redução da poluição da água e do ar; mas, também, foi objeto de
críticas, principalmente por economistas, por inibir a inovação e por apresentar resistência no
avanço da combinação de novas técnicas. Dessa forma, o estímulo do compliance ambiental
faz-se necessário na conjuntura atual.
Considerando-se, na perspectiva da criminalidade contemporânea, que, no exercício da
atividade empresarial, as pessoas jurídicas têm sido utilizadas para a prática de delitos, ao
Estado se coloca o desafio de enfrentar as novas condutas nascidas em um contexto econômico
globalizado. Coco Vila147 bem expõe a necessidade da aplicabilidade da autorregulação,
inclusive definindo algumas modalidades de autorrregulação.
Afirma que a autorregulação pura ou voluntária seria aquele resultado da capacidade do sujeito
autorregular-se a regras determinadas. No caso empresarial, diria respeito aos casos em que a
empresa se dota de um sistema de regulação interna à margem do Poder Público. A
metarregulação possuiria várias definições, mas poderia ser vista como o processo imposto a
uma empresa que estabelece a autorregulação. Não se daria através de imposições, mas do
incentivo do Estado em promover a autorregulação alheia. A autorregulação regulada, ou
corregulação, por sua vez, diz respeito a uma forma de regulação estatal do mundo empresarial,
mas subordinada a fins ou interesses públicos pré-determinados pelo Estado148.
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A autorregulação regulada no Direito Penal Econômico, comparada com a regulação direta do
Estado, possui melhores benefícios. A empresa, ao se adequar às regras do programa (Código
de Ética), passa a ser capaz de se auto-organizar – funcionários se fiscalizam e regulam as suas
operações – e, consequentemente, passa a ser possível apurar da melhor forma a autoria de
delitos ocorridos no âmbito empresarial.
Os programas de compliance concretizam a autorregulação. É pela transferência da
responsabilidade pela fiscalização e controle de eventuais desvios na conduta dos negócios que
as próprias empresas e terceiros instrumentalizam tal sistema.
A autorregulação não é uma atividade exclusivamente privada, pois o Estado permanece com
a sua função de controle e supervisão. O Estado, ao agir assim, de certa forma reconhece a sua
incapacidade em regular relações externas e se vale de estratégias regulatórias.
O processo contemporâneo de “privatização” do direito vincula-se às ideias de “pluralismo
jurídico” e “policontexturalidade”, que contemplam a possibilidade de existência de um “direito
não estatal”, administrado pelos próprios atores privados, que são responsáveis pela produção
e aplicação das próprias normas, em uma espécie de “autorregulação” de suas condutas.
As atuais exigências ético-políticas colocam a obrigatoriedade da busca de novos padrões
normativos que possam melhor solucionar as demandas específicas advindas da produção e
concentração do capital globalizado, das profundas contradições sociais, das permanentes crises
institucionais e das ineficazes modalidades de controle e de aplicação tradicional da justiça. Daí
a relevância do tema abordado, tendo em vista a prioridade de se questionar, repensar e
reconhecer as mais diversas e crescentes manifestações normativas não estatais ou informais,
reflexos de um fenômeno maior, que é o pluralismo jurídico.
A construção do Direito é tarefa de todos. Desta forma, se contrapor ao positivismo é redefinir
o lugar do Direito na vida social, é retirar o poder da ideologia que o concebe como um conjunto
de regras.
O centralismo jurídico é um mito que não promove a verdadeira justiça, não é capaz de
solucionar os conflitos de forma satisfatória para todos. Durante séculos, manteve-se irredutível
do ponto de vista jurídico, mas hoje há um reconhecimento da criação e aplicação do Direito,
em espaços normativos diversos, pautados por novos argumentos de validade jurídica, os quais
reconhecem novas manifestações de ações participativas, novas práticas normativas, inclusive,
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no mesmo espaço sociopolítico, em que a interação de conflitos e consensos tem sua
racionalidade alicerçada nas necessidades existenciais, materiais e culturais.
Repensar a questão do pluralismo é dar oportunidade a um modelo de justiça mais operativo,
pelo qual o Estado não possui com exclusividade o modelo estatal. Reconhecer a autorregulação
como um modelo eficaz e capaz de solucionar problemas ocorridos no âmbito empresarial é
entender a importância de normas espontâneas e descentralizadas, fruto do exercício da
autonomia social e baseada em ações consensuais. Tais normas, a princípio, afastam dos
processos políticos centralizadores das estruturas estatais, passando a ser geridas pela própria
sociedade civil, situação que as aproxima das necessidades de diferentes seguimentos sociais.
A tentativa de buscar outra direção ou outro referencial epistemológico que atenda à
modernidade não se encontra isolada de outros sistemas jurídicos e sociais. As profundas
transformações sociais e econômicas pelas quais passa a sociedade exige um novo paradigma
alternativo, isto se comprova ao se perceber, diariamente e de forma progressiva, a difusão do
compliance, da justiça restaurativa, da arbitragem e de outros modelos alternativos que
ratificam que ao Estado não cabe mais o monopólio.
O campo empresarial vê-se, paulatinamente, influenciado pelas ideias contemporâneas de
responsabilidade empresarial e boa governança. A ideia de criar mecanismos, dentro da
empresa, para assegurar o cumprimento prévio de normas jurídicas estatais, de modo a diminuir
o risco de ser punida no futuro é algo revolucionário no mundo jurídico. A cultura do
compliance é implementada por meio de um “programa”, um conjunto de ações planejadas por
uma organização para assegurar, mediante criação de estruturas e mecanismos que cumprirão
as condutas descritas em códigos de ética.
Os órgãos de fiscalização para a responsabilidade empresarial (como no âmbito ambiental,
tributário) suavizarão suas sanções frente à comprovação da existência de efetivos programas
de conformidade (compliance), tudo para estimular o processo de “privatização” da regulação
e aplicação do direito.
O sistema de compliance é conduzido por inúmeras atividades que se autorreproduzem,
formando um subsistema jurídico próprio. Esses programas vêm adquirindo dimensões globais
devido a sua amplitude, atingindo os funcionários das empresas que aderem aos programas,
bem como os seus parceiros comerciais.
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O verdadeiro escopo do compliance consiste em abandonar as tradicionais sanções estatais.
Entretanto, mesmo quando a organização empresária cria e administra o código de condutas e
ética, notam-se claramente resquícios de juridicidade, pois devem ser observadas as normas
reproduzidas, tornando-se uma espécie de “lei interna”, de cumprimento obrigatório. E, caso
haja descumprimento, resultará em medida disciplinar, tais como advertência, suspensão ou
demissão.
Tornaram-se cada vez mais frequentes os relatos de corrupção em empresas no cenário mundial.
Um dos mais recentes escândalos no cenário nacional, conhecido mundialmente, foi o da
empresa JBS. Esse é apenas um caso, de inúmeros, revelou uma combinação de crimes como a
corrupção ativa, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, dentre outros.
O objetivo de pontuar sobre esse fato é apenas confirmar o quão frequente é a prática de atos
criminosos dessa espécie no setor empresarial. Não obstante, faz-se imprescindível apresentar
alternativas à evitação de tais crimes, tendo em vista que o modelo tradicional, em que o Estado
é o ente fiscalizador de forma direta, já não mais serve como solucionador de celeumas.
É com o aumento desse interesse estatal sobre as pessoas coletivas na dinâmica social moderna
– e, consequentemente, com a criação de mecanismos de controle e de eventual
responsabilização – que se fertiliza o terreno para o aparecimento dos programas de compliance.
O empresariado tem se antecipado com programas direcionados aos riscos que as atividades
empresariais comportam. A partir daí um complexo sistema de boa governança tem sido
moldado com o intuito de dificultar, ao máximo, desvios no exercício de funções vinculadas à
empresa.
A fim de resgatar a credibilidade das corporações, fora necessário se implementar medidas
urgentes, aptas a impedir o cometimento de novas ações lesivas e prejudiciais à economia e ao
sistema financeiro. Diante dessa perspectiva, os deveres e obrigações estabelecidos no
programa de compliance são capazes de responsabilizar administrativa, cível e penalmente
aqueles que violarem as normas estabelecidas.
Recentemente, é possível verificar empresas que se obrigam a manusear, mais do que meros
mecanismos de prevenção, autônomos sistemas de investigação e de responsabilização, que
possuem contornos diferentes daqueles que normalmente encontra-se num processo penal de
pretensão democrática.
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Assim, é inegável que a economia tem assumido uma preponderância jamais vista na dinâmica
social. Para Antônio Pinto Monteiro, a intensidade desse fenômeno na modernidade
proporcionou uma acentuada mudança no fenômeno jurídico, inspirado pela verdadeira
aceleração econômica.149 A partir desse contexto que René Savatier150 aponta para uma
indigesta “inflação legislativa”, o que denota, não raro, efeitos perniciosos das regras jurídicas.
Esse dinamismo em que a seara econômica passou a se movimentar, notadamente no século
XX, levou o direito a se estruturar, abrindo-se, materialmente, a novos conteúdos, a novas
aquisições e a possíveis mudanças históricas normativas. Não obstante, essa nova era passa a
adaptar-se ao diálogo com as necessidades mais práticas das pessoas, dotado, portanto, de um
instrumental que “não poderá ficar alheio à realidade concreta”151. O que não significa dizer
que não há limites.
Com a deflagração desse movimento de normatização da dinâmica social, a pessoa coletiva152
passa a ser objeto de crescente preocupação do direito, e em especial do direito penal, tanto é
assim que já surgiu grande quantidade de programas de compliance, diga-se de passagem,
infrutíferos. Para Adán Nieto Martin153, tais normas internas acabam por se assemelhar a uma
espécie de grande rio, onde desembocam numerosos afluentes de procedências diversas.
Em que pese a proliferação das normas de autorregulação154 – que podem vir a variar de uma
empresa para outra –, a utilização do direito penal em um ambiente corporativo deve se manter
íntegra e proba, a fim de não extrapolar os limites éticos que se esperam de uma empresa. No
caso concreto, só a título explicativo, não se poderia punir da mesma maneira uma organização
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que buscou prevenir a prática do crime e uma que não o fez. Atitudes dos dirigentes poderiam
ser capazes de diminuir de forma relevante a possibilidade da prática de delitos e, ao mesmo
tempo, incentivar as denúncias internas e as sentencing guidelines, em conseguinte criando uma
cultura do good citizen, ou seja, de fazer a coisa certa, inclusive pela recompensa da menor
pena155.
A existência de tantas normas de autorregulação deve seguir critérios seguros, aptos a
auxiliarem o sistema de natureza privada com o sistema penal. De qualquer forma, percebe-se
que as empresas têm sido compelidas a adequarem as suas estruturas a modelos de governança
que garantam transparência e que disponham de mecanismos de prevenção, investigação e
responsabilização no caso de eventuais desvios.
Em vista da crescente criminalidade nas empresas e da real insuficiência da intervenção direta,
é compreensível a adoção de modelos que mantenham uma política de responsabilidade
amparada por algum lastro científico e que favoreça a aproximação e a colaboração entre os
envolvidos. Por tudo isso, o incremento de códigos de condutas com a abordagem voltada à
ética e à transparência são pontos fulcrais à recuperação da confiança, não só dos investidores,
mas de toda a coletividade.
Tais ferramentas caminham em total consonância com o que se espera dentro do espectro
econômico financeiro. Invariavelmente, quando há a desconstituição das empresas em
decorrência dos atos ilícitos cometidos, o descrédito em relação ao âmbito empresarial é certo,
e consequentemente reflete na sociedade.
Uma vez abalada a confiança de clientes, de acionistas e de investidores em determinadas
indústrias e instituições, faz-se imprescindível a tentativa de regulação e imposição de
comportamentos éticos e legais a serem praticados pelas pessoas que integram os quadros
funcionais da empresa. Assim, conforme menciona Renato Silveira156:
[...] trabalha-se, no âmbito penal econômico, com um estímulo à empresa não
cometer ilícito, autogerindo-se. Surge então a denominada autorregulação
regulada enforced self-regulation, que diz respeito ‘a uma forma de regulação
estatal do mundo empresarial, subordinada a fins ou interesses públicos prédeterminados pelo Estado […] no interesse em reorientar sua atuação por um
intervencionismo à distância’.
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Nota-se, então, que o papel fiscalizador do Estado tem se mostrado insuficiente no âmbito
interno da empresa, o que conduz, por conseguinte, ao reconhecimento da aplicação de meios
que possam produzir resultados mais eficazes. Coco Vila157 aduz que a autorregulação é uma
forma de regulação estatal empresarial, que se subordina a fins ou interesses públicos prédeterminados pelo Estado, no interesse em reorientar sua atuação por um intervencionismo à
distância.
O intervencionismo indireto, decerto, seria meio eficaz capaz de reduzir ou mesmo eliminar o
nível de corrupção no âmbito empresarial. O modelo interventivo direto já não se faz mais
suficiente.
A intervenção indireta surge por via da regulação da atividade econômica, devido à pressão do
Estado sobre a economia para devolvê-la à normalidade. A fim de evitar práticas abusivas pelos
agentes mais fortes em face dos mais fracos, abre-se espaço à livre concorrência e, em
consequência, fortalece o mercado e toda a sociedade158.
Diante desse novo panorama, as empresas passaram a criar normas que garantissem maior
transparência e qualidade nas informações prestadas ao mercado. E como forma de concretizar
essa autorregulação, surgem os programas de compliance (cumprimento) como ferramentas de
controle e vigilância para as empresas, sendo instrumentos oriundos de uma economia de risco.
Tal sistema caracteriza-se pela transposição da responsabilidade pela fiscalização e controle de
eventuais desvios na condução dos negócios às próprias empresas ou terceiro159.
O departamento de compliance, ao atuar preventivamente na fiscalização do cumprimento das
normas internas, acaba por promover a cultura institucional, minimizando riscos inerentes à
própria atividade da empresa. Desta forma, antecipar, ao máximo, problemas que
eventualmente imponham inconvenientes legais ao regular o funcionamento da empresa é o que
se pretende com a autorregulação.
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Assim, a autorregulação está intrinsicamente ligada à transformação das atividades exercidas
pelo Estado na sociedade atual, globalizada, não sendo mais atribuição exclusiva do Estado.
Agora, é possível nomear responsáveis, ou seja, administradores de riscos.
O Estado passa a delegar funções, não mais assumindo isoladamente a qualidade de sujeito
ativo, pois transfere à própria empresa, através dos responsáveis/gestores, a capacidade de
autogerir-se. O particular utilizar-se-á da própria estrutura para alcançar os objetivos do Estado,
de supervisão e controle. Portanto, o aumento progressivo da complexidade social, o
desenvolvimento tecnológico aliado ao processo de globalização de setores de atividade e as
modernas estruturas organizativas retiram a capacidade do Estado de controlar de forma
adequada as estruturas empresariais160.
Nesse cenário, Coca Vila161 afirma que é inquestionável que o Estado deve regular o âmbito
empresarial. Surge, então, uma nova estratégia de regular a atividade empresarial por meio da
autorregulação, em que o poder público delega parte de sua função regulatória às próprias
empresas e se utiliza delas para intervir de forma mais rigorosa e eficaz162.
Com isso, o Estado pretende influir sobre as empresas e criar estímulos para que se comportem
da maneira desejada163, tornando-se mais regulador e propiciando uma efetiva prevenção164.
Através da autorregulação regulada, o Estado, titular do poder regulatório, recorre aos agentes
particulares para que colaborem na elaboração de corpos normativos165. O Estado reorienta sua
atuação por meio de um intervencionismo à distância, valendo-se da empresa para cumprir os
seus fins166.
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Na delegação de parte de sua função regulatória para as próprias empresas, o poder público não
cede à titularidade dessa função, pois o ente privado age de forma subordinada aos interesses
predeterminados pelo Estado167.
Porém, o fato de as empresas conhecerem melhor as particularidades das técnicas e as
especificidades da economia moderna potencializa as devidas regulações jurídico-penais
necessárias168 e torna esse sistema mais eficaz que a intervenção estatal.
O Estado permite com a autorregulação a obtenção de sistemas específicos e individualizados
de regulação e conta com o apoio de grupos de trabalho bilaterais ou de órgãos administrativos
compostos por representantes dos sujeitos regulados169. Hoje, no Brasil, a autorregulação
assume contornos dessa última variante.
Esse modelo de intervenção constitui uma forma de privatização, em que o Estado transfere ao
setor privado parte de sua responsabilidade em prevenir. Conforme Nieto Martin170, o poder
público exerce um controle social mais requintado, determinando a adoção de modelos de
condutas por parte das pessoas integrantes de uma organização empresarial.
Essa privatização reforça as possibilidades de controle estatal contra a criminalidade ao
estimular a adoção de determinadas normas de organização destinadas a complementar tanto a
função normativa estatal quanto a função policial ou sancionadora171.
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A autorregulação ainda é legitimada pelo fato de que não existir um programa de cumprimento
legal, isto é, cada empresa, conforme a atividade exercida172, pode avaliar os riscos próprios do
exercício daquela atividade, pois possui necessidades específicas de proteção.173
Segundo Nieto Martin174, a autorregulação é composta por quatro elementos. O primeiro
elemento deles é a necessidade de que as empresas estabeleçam normas de comportamento,
denominadas de códigos de conduta, bom governo, boas práticas etc. O segundo elemento
corresponde à melhora dos sistemas de informação e documentação, evitando-se a
compartimentalização da informação. A terceira característica consiste na designação de
pessoas e órgãos pela pessoa jurídica que sejam responsáveis pelo zelo na efetividade da
organização empresarial, tais como os órgãos de criminal compliance e cumprimento dos
comitês de auditoria. Por fim, o quarto elemento corresponde à exigência de um controle
externo que certifique, avalie ou audite a idoneidade do sistema de autorregulação.
É dentro da autorregulação regulada, portanto, que se insere o conceito de compliance, que, de
acordo com Palermo e Bermejo175, os procedimentos em voga se prestam a transpor as
prescrições legais com a pretensão de evitar a criminalidade empresarial.
Mais do que evitar a criminalidade empresarial, o compliance corresponde aos esforços
adotados pela iniciativa privada para não só cumprir as exigências impostas por lei e os
regulamentos relativos à atividade desenvolvida, como também instituir a observância da ética
e da integridade corporativa176.
Ademais, as regulações próprias das empresas, no âmbito de uma economia global e complexa
desenvolvida no seio de numerosas especializações técnicas e econômicas, são mais vantajosas
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e efetivas do que as regulações administrativas ou penais gerais, as quais não se adaptam
concretamente a cada empresa177.
A atuação é preventiva e consiste na elaboração de uma análise jurídica de todas as ações
pertinente à atividade da empresa em suas relações internas e externas, pretendendo adaptar a
empresa à toda normativa que rege a sua atividade e impedir condutas desviadas dentro de uma
organização. Com isso, é possível definir os campos de ação da empresa, evitar zonas cinzentas
criminógenas, estabelecer os âmbitos de riscos relevantes da conduta de seus funcionários e
identificar os deveres relativos a cada setor da empresa178.
Como já foi dito, o programa de compliance se autorreproduz formando um subsistema jurídico
único, todavia interage com os sistemas tradicionais de direito, de maneira que há uma interação
entre as próprias empresas que, por meio de ações em conjunto, podem conduzir a uma
uniformização destes direitos não estatais.
Teubner Gunther179 afirma que os atores privados podem criar laços nacionais, transnacionais
e ainda elaborarem um direito totalmente independente das estruturas estatais e de aplicação
global. Dois exemplos são por Gunther180 citados em seu livro, os quais possuem caráter não
estatal, mas de alcance transnacional. O primeiro é a nova lex mercatória, representada pelo
conjunto de normas criadas, de maneira independente, pelas empresas para a prática do
comércio internacional, na contemporaneidade, baseando-se nos usos e costumes comerciais
reconhecidos mundialmente. Manifesta-se na elaboração e difusão de “contratos padronizados”
(incoterms), idealizados pela Câmara Internacional do Comércio (CIC), organização
internacional não governamental mantida pelo meio empresário. O segundo exemplo é o direito
desportivo internacional (lex sportiva internacionalisi), organizado pelas entidades esportivas
privadas internacionais. O Estado, nesse contexto, é um ente estranho e repleto de limitações
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em seu alcance, pois os agentes que produzem essas normas estão plenamente inseridos em
seus segmentos sociais, confirmando que o mundo globalizado já é plurijurídico181.
A autorregulação localiza-se numa rica e complexa multiplicidade de interpretações,
possibilitando enfoques marcados pela existência de mais de uma realidade, amplas formas de
ação e diversidade de campos sociais e com particularidades próprias. Sendo assim, não se
desvincula de críticas, nesse sentido ainda persiste a intervenção estatal. Murphy182 defende que
é imprescindível que os Estados estipulem, oficialmente, os parâmetros mínimos para a
autorregulação, fiscalizem se as empresas estão efetivamente aplicando seus códigos de
conduta e concedam algum tipo de benefício para aquelas que demonstrarem cumprimento de
suas normas, como uma diminuição de pena em caso de sanção estatal ou um acordo favorável.
Se isso não for feito, os códigos de conduta e os mecanismos de compliance podem ser
transformados em meros instrumentos de retórica. Muchinski183, em seu turno, critica
abertamente as propostas de autorregulação, taxando-as de neoliberais. Sua denúncia é no
sentido de que se trata claramente de uma estratégia para retirar os Estados de alguns setores de
regulação, substituindo-os por regramentos gerenciados pelas empresas, condizentes com os
próprios interesses destas organizações empresárias.

2.2 COMPLIANCE SUA ATUAÇÃO: ELEMENTOS E DESAFIOS

Raramente o estudo de um tema jurídico despertou tanto interesse e progrediu com tanta
velocidade quanto o criminal compliance. De fato, as discussões sobre o tema vêm crescendo
no Brasil de maneira exponencial. Com o advento da Lei 9614/2012 (Lei de Lavagem de
Dinheiro) e da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), surgiram inúmeras manifestações no
âmbito da doutrina, especialmente no que se refere à análise jurisprudencial.
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Em linhas gerais, o criminal compliance surgiu com o intuito de prevenir o cometimento de
crimes no âmbito empresarial, para isto a empresa se vale de procedimentos internos de
controle, treinamento de pessoas e monitoramento do cumprimento de procedimentos, a fim de
que os riscos da atividade empresarial sejam mitigados por meio do estreito cumprimento das
leis e dos regulamentos existentes.
Tais programas preventivos, também realizados na empresa para evitar a violação de normas
de caráter concorrencial, civil e tributário, ganham um novo sentido quando utilizados para a
prevenção criminal, pois não só diminuem o risco empresarial relacionado aos gastos
financeiros decorrentes da violação de normas, mas, também, evita que sanções penais
relacionadas à privação ou à restrição da liberdade de seus dirigentes sejam aplicadas, o que
impacta de modo decisivo na análise de risco da atividade empresarial.
Resulta claro que o compliance é direcionado a toda e qualquer área de atuação de uma
instituição interna ou externa. Isso quer dizer que tanto as normas éticas quanto as legais são
objetos de investigação e de prevenção do compliance. Embora as normas legais referidas
englobem todo o ordenamento jurídico vigente, o que interessa para este trabalho é o Direito
Penal, isto é, a responsabilidade penal que pode ser prevenida pelas políticas de compliance,
chamado de criminal compliance. Contudo, tais políticas adotadas por empresas não são
descartadas quando da ocorrência do delito, o que significa que o criminal compliance também
atua pos factum.
Enrique Bacigalupo184 informa que:
Em 2001, Ulrich Beck distinguia, em uma conferência pronunciada em
Moscou, três dimensões de perigo em uma sociedade mundial de riscos: a da
crise ecológica, a da crise financeira global e a do perigo de terrorismo
transnacional [...]. A crise econômica poderá ter uma dupla dimensão penal:
em primeiro lugar há o passado, pelos prejuízos ocasionados; e após haverá o
futuro, porque é previsível um aumento de deveres empresariais cuja infração
poderá ocasionar fortes sanções administrativas ou penais185.
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A implementação do programa de criminal compliance pela empresa traz incentivos estatais
como isenções tributárias e cíveis. Não fosse apenas isso, a empresa, ao se tornar uma
colaboradora junto ao Estado, passa a ter sua reputação e imagem perante a sociedade
sobrelevada, pois é uma corporação preocupada com tudo que é ético e justo, evitando a prática
de crimes, responsabilizando-se por eventuais condutas criminosas e consequente reparação
dos danos causados.
Diante do expansionismo do Direito Penal, os programas de compliance surgem como um
mecanismo de controle interno, de prevenção de práticas de condutas ilícitas criminais, que
possam a colocar em risco a liberdade de seus dirigentes ou a própria empresa.
No Direito Penal, o surgimento desse fenômeno, como diz Giovani A. Saaverda186,
[...] parece estar diretamente vinculado com o surgimento de crimes
econômicos e da persecução penal de empresários e instituições financeiras,
pois, apenas quando os gerentes de empresas e de instituições financeiras
passaram a ser investigados e processados criminalmente, surgiu, também, a
necessidade de prevenção criminal no âmbito de suas atividades.

Enrique Bacigalupo187 afirma que também
[...] será necessário contar com um aumento dos riscos de responsabilidade
normativa para as empresas e seus diretores. Para ele, no futuro prognosticado,
aumentarão os subsistemas normativos gerados por regulamentos, que isto
dará lugar a um número não irrelevante de normas cujo cumprimento se
assegurará mediante a ameaça de sanções (administrativas ou penais), que se
somarão àquelas, não poucas, já existentes, a questão da prevenção de riscos
de responsabilidade normativa aumentará, portanto, correspondentemente.
[...] e não é possível evitar as sanções, é imprescindível ter a consciência de
que elas têm pouca capacidade de reparação, ainda que, não obstante, seja
reconhecido um efeito preventivo. Por tal razão, no âmbito de cumprimento
do Direito por parte das organizações legais, como o são as grandes empresas
mercantis, a função de prevenção, mediante a organização de um sistema
obrigatório de controle jurídico, preventivo dos riscos de responsabilidade
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normativa (compliance), adquire uma importância similar a das auditorias
contábeis, no que diz respeito às contas sociais188.

O sistema de compliance é materializado por um programa que necessariamente deve
apresentar os seguintes elementos: i. código de conduta, política e procedimentos; ii. estrutura;
iii. treinamento e comunicação; iv. monitoramento e auditoria; v. canal de denúncias e auditória;
vi. reforço constante; vii. e aplicação de disciplina (resposta).
Antes, porém, de sua implementação, é importante realizar avaliações de risco para identificar
o nível de exposição da empresa à determinada situação de infração. Por exemplo, em se
tratando de corrupção, risco que comumente deve ser mitigado mediante a implementação de
um programa de compliance, é mister avaliar o grau de exposição do negócio a esse risco, se
menor ou maior. A conclusão será importante na adequação e calibração do programa de
compliance para cada empresa.
Além da existência dos elementos e da avaliação de risco como pré-requisito necessário ao
programa, deve haver o comprometimento e o apoio da alta administração da empresa,
genericamente conhecido como tone from the top 189, que se materializa por atos praticados pela
alta liderança que demonstrem, no dia a dia, o seu apoio e aderência à ética e ao programa.
Vale dizer, não basta que o programa de compliance seja bem desenhado e corretamente
implementado. A liderança – e principalmente a alta liderança – deve prestar o apoio suficiente
e, mais, incorporar no seu cotidiano ações e atitudes que o reforcem, para que ele seja eficaz.
Eis aqui o primeiro desafio.
O Estado, ao buscar métodos que incentivem ou obriguem a adoção do monitoramento de
procedimentos de compliance, desempenha atividades preventivas e identifica com maior
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facilidade o indivíduo efetivamente responsável pelo delito. Em contrapartida, estimula de
forma mais efetiva comportamentos dos cidadãos que passam a ser fiscalizadores também.
No programa de compliance, a responsabilização administrativa e a penal são meios aptos para
se estipular penas para empresas e dirigentes que não aderirem aos padrões estabelecidos, ou
ainda para reduzir ou atenuar as penas aplicadas àqueles que, embora tenham logrado evitar o
crime, efetivamente implementaram um programa de criminal compliance.
O código de conduta ou de ética de uma empresa pode ser comparado à Constituição de um
país. É nele que constarão as regras básicas e os valores que devem ser observados pela
organização na atividade empresarial. Tal código é composto por princípios e comportamentos
desejados e proibidos no ambiente da empresa e é o reflexo dos valores da organização,
portanto, ao ser colocado em prática, os funcionários percebem a identidade entre o que está
escrito e o que está sendo praticado.
Além do código de conduta, o programa deve contar com outros documentos que prevejam a
conduta desejada pela empresa em temas específicos. São as políticas de compliance.
Diferem-se do código de ética por tratarem de um tema específico e poderem ser direcionadas
a algumas áreas da empresa, não necessariamente a todos os empregados. Devem ser elaborados
após se avaliarem os riscos mais relevantes para aquela organização na conduta de seus
empregados. Usualmente, as políticas de compliance preveem riscos de fraude e corrupção,
antitruste, conflito de interesses, entre outras.
Um grande equívoco é utilizar-se do exemplo de políticas de outras organizações e copiá-las.
Nem sempre o risco de uma empresa é o mesmo de outra organização. Ademais, nem sempre
o tipo de comportamento desejado ou proibido será o mesmo, pois tudo depende dos valores de
determinada organização.
Vale ressaltar, ainda, que tanto o Código de Ética ou de Conduta quanto as políticas de
compliance devem ser revistos periodicamente. São documentos “vivos”. A prática leva à
necessidade de aprimoramento constante a fim de torna-los eficazes. Assim, além de possibilitar
a aplicação e o aprimoramento – in loco – da ética nas relações de trabalho, possibilita também
a sua aplicação, como consequência lógica, em todas as relações sociais, já que a adesão a
normas de condutas em uma determinada empresa traz, como resultado, um “produto” criado e
constituído de boas condutas.
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No Brasil, a legislação estabelece sanções às empresas e aos seus dirigentes quando efetivos
programas de criminal compliance não são aplicados, e redução delas quando, em que pese a
ocorrência de um ilícito, se identifica que um programa de integridade havia sido formulado e
aplicado. Entretanto, muito importante analisar, caso a caso, as medidas de política criminal,
pois é possível que se valham elas de ilegitimidades, imperfeições e incapacidade de solucionar
as dificuldades criminológicas que a sociedade atual enfrenta. Criando, assim, problemas
instransponíveis, como o aumento da criminalidade organizada e o desrespeito à ordem pública.
Não se vislumbra ilegítimo, a princípio, que o Estado, por meio de normas sancionadoras,
impulsione a aplicação dos programas de criminal compliance – afinal, o caráter originário da
norma coercitiva, sobre a qual o Estado tem fidedigno monopólio no paradigma estatal, é
vivenciado diuturnamente. Evitar ou obrigar a realização de uma conduta por meio de ameaça
da imposição de um mal proporcional à violação da conduta pré-estipulada, muitas vezes,
embora possa ser legítima, não previne ou impede a prática do crime.
A adoção do programa de compliance deve ser realizada levando-se em consideração preceitos
básicos imprescindíveis para o sucesso desta prática. Antes de tudo, o Estado determina os
parâmetros que devem ser observados em sua implementação, ou seja, esclarece quais condutas
as empresas se obrigam a seguir e evitar, pois comportamento contrário geraria sanção,
causando total insegurança jurídica e violação ao princípio da legalidade.190
A sanção aplicada à empresa que viola condutas estipuladas no programa jamais pode ser
desproporcional ao mal causado. De acordo com o princípio da ultima ratio a responsabilidade
criminal apenas será utilizada quando não houver outro meio de controle social adequado.
Ademais, a sanção penal não pode exceder a gravidade do crime, muito menos o grau de
reprovabilidade do agente191.
Princípios fundantes, tais como o da intervenção mínima do Direito Penal ou ultima ratio, têm
cedido passo a tipificações penais de prima, solla ou nulla ratio, desenvolvendo-se, com isso,
o fenômeno global chamado de “Expansão do Direito Penal” 192. O Direito Penal deve, na sua
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essência, proteger os bens jurídicos, inclusive contra si próprio, o que quer dizer que, se as
normas de Direito Civil ou Administrativo são suficientes para recompor a ordem jurídica e
social, são elas que deverão ser utilizadas e não o Direito Penal.
O principal fundamento da intervenção de uma norma penal é a importância do bem jurídico
afetado na esfera de um sistema ideal de convivência social que, para ser funcional, deve atuar
para melhorar, ou possibilitar a melhora da própria convivência social. A função da norma é
dupla: motivadora e protetora. Os princípios penais e suas regras de imputação são limites ao
poder estatal que coíbem uma política criminal autoritária e há muito rechaçada.
Por isso, atentar-se ao comportamento das empresas nas sociedades modernas é dever de todos.
Desta forma, a população precisa estar atenta às questões ligadas à economia, à educação, ao
meio ambiente, à segurança, à qualidade de vida, aos produtos que consomem, dentre outras. É
certo que as corporações atualmente estão mais preocupadas com valores antes ignorados, e
isto não afasta a participação da sociedade em também reconhecer, por exemplo, que os
recursos ambientais estão escassos e que o seu uso na produção e no consumo de forma
exacerbada acarreta a sua redução e degradação.
A adoção de um sistema de regras de compliance, com uma adequada governança corporativa
de implementação de “boas práticas”, é ferramenta que corrobora um comportamento mais
ético e justo. O excesso de normas jurídicas, a falta de conhecimento técnico jurídico do
empresário e a ausência de consciência afastam o cumprimento de tais práticas.
A lei não impõe esses comportamentos, mas os estimula com vistas à prevenção e apuração de
condutas irregulares. E, uma vez implementado um bom programa de compliance, este só se
materializa eficazmente se os empregados forem treinados periodicamente. Nesse elemento
reside um grande desafio para a organização, qual seja o comprometimento em manter vivo o
cronograma de treinamentos, diante de outras agendas e prioridades e de seus executivos e
empregados.
É oportuno esclarecer que, diferentemente de um trabalho de auditoria ou judicial, o Criminal
Compliance atua ex ante, o que quer dizer preventivamente, com a elaboração de uma análise
jurídica de todas as ações pertinentes à atividade da empresa, tanto em relação aos profissionais

e da sociedade”. (SILVA SÁNCHEZ, Jesus Maria. La expansion del Derecho penal. Aspectos de la Política
criminal em las sociedades postindustriales. Tercera edición. Madrid: Edisofer, 2011, p. 130).
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e trabalhadores atuantes internamente, quanto em relação ao cliente e consumidor do objeto
comercializado.
O reconhecimento e a implementação do compliance, no cenário mundial, ainda que sob uma
perspectiva neoconstitucionalista, não dão margem, nem de longe, que foi encontrado o modelo
perfeito para a ausência de ilícitos econômicos. Sim, é verdade que a vontade dos gestores
empresariais está voltada à busca de um mundo melhor, sem ilícitos econômicos, entretanto
muito a se conquistar, melhorar, aperfeiçoar, construir, reconstruir, além de inserir e cumular
técnicas palpáveis, como a justiça restaurativa.
Ao revés, o avanço do tema é fruto das normas tanto de hard law quanto de soft law, as quais
preveem requisitos de autorregulação empresarial193. Valendo-se dessas fontes, importante
reconhecer quais são os elementos mínimos imprescindíveis ao correto funcionamento do
programa que o tornam apto a prevenir a consumação de ilícitos e de sanções.
Para que o programa de compliance seja considerado efetivo, ele deve ser adequado “[...] à ação
institucional da empresa, no seu contexto negocial, ou seja, o programa deve ser elaborado de
acordo com suas especificidades, assim considerado na sua dimensão, riscos e desafios”

194

.

Demanda o referido programa, ainda, a existência na organização de uma estrutura destinada à
sua implementação. Há que existir uma função destinada ao tema, pois, diante dos males da
Sociedade do Risco, os defensores da administração do Direito Penal pugnam no sentido de
que o modelo de delito de lesão de bens individuais está se transmudando em delitos de perigo
abstrato (presumido), e que o Direito Penal tem se convertido em um Direito de gestão punitiva
dos riscos gerais, de que se ocupava o Direito Administrativo, que se exime de uma valoração
de um fato específico, apenas a transcendência global de um gênero de condutas (perigo).
O compliance officer nem sempre será o responsável pela execução do programa. Ele pode
liderar a organização no esforço de implementação, deixando os processos a cargo de áreas da
empresa que possuam competência técnica mais apropriada para tal. As melhores práticas
recomendam que a função esteja subordinada ao mais alto nível hierárquico da organização
(Conselho de Administração). Não obstante, parece-nos que, eventualmente, situações de
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conflitos de interesse podem acontecer na cumulação de responsabilidades, o que justifica a
crescente procura por compliance officer que exerça sua função de forma autônoma a outras195.
Ao se falar de estrutura adequada para a execução do programa e bom desempenho, faz-se
necessário que um comitê de compliance seja constituído por representantes de outras áreas da
empresa que sejam relacionadas ao tema, como por exemplo, área jurídica, recursos humanos,
auditoria tudo a depender do tema tratado. Vale ressaltar que a presença de membro da diretoria
ou do próprio diretor presidente confere-lhe importância e é exemplo da prática do tone from
the top196.
O compliance é também um instrumento de individualização da conduta responsável de cada
um dentro da empresa, pois, além de ser possível controlar e monitorar a qualidade e a forma
de trabalho destas pessoas, ele mantém todos comprometidos com o trabalho e o cenário de
atuação da empresa, deflagrando o chamado “gerenciamento coletivo”, no qual todas as pessoas
atuantes na empresa são gerentes de si e do outro, o que consequentemente beneficia não apenas
a estes, mas a toda a coletividade.
As melhores práticas sugerem a aplicação de incentivos empresariais para que os treinamentos
sejam feitos, como campanhas e prêmios simbólicos para empregados e áreas que finalizem o
treinamento em prazo recorde ou que atinjam determinada pontuação, conforme critérios
preestabelecidos. Além do treinamento, a organização deve utilizar todas as ferramentas
corporativas disponíveis para a disseminação das regras e do próprio programa.
Os programas de compliance a serem desenvolvidos nas empresas devem ser respaldados por
políticas de mudanças comportamentais no âmbito interno e externo, a fim de adaptarem-se a
toda normativa que rege suas atividades, impedindo desta forma condutas desviadas dentro da
organização197.
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cultura organizativa para incentivo de condutas éticas tendentes a cumprir compromissos com o direito; o controle
na contratação de pessoal sem antecedentes éticos duvidosos (“fichas sujas”); a adoção de procedimentos
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Verifica-se um incentivo estatal às empresas para que instituam medidas de prevenção e
controle dos delitos econômicos, colaborando com o poder público no combate à criminalidade,
já que a polícia judiciária se revela incapaz de combater isoladamente essa criminalidade.
A importância e a urgência da fixação de medidas efetivas de combate aos ilícitos econômicos
decorrem das graves consequências que esses crimes produzem. A criminalidade econômica
constitui concorrência desleal prejudicial ao pleno desenvolvimento da economia198, pois além
de ameaçar o pacífico e democrático desenvolvimento, obstam a prosperidade do mercado
financeiro, eliminam a paz social e a crença nas instituições e criam, ainda, uma sensação de
insegurança ante a ausência de segurança pública adequada199.
Em que pese não exista uma fórmula pronta para todos os programas de compliance, as
regulações próprias das empresas, no âmbito de uma economia global e complexa desenvolvida
no seio de numerosas especializações técnicas e econômicas, são mais vantajosas e efetivas que
as regulamentações administrativas ou penais gerais, as quais não se adaptam concretamente a
cada empresa. Portanto, constitui elemento de suma importância a realização de monitoramento
e auditoria periódicos, justamente para serem verificados o percentual de denúncias
procedentes, o percentual de empregados treinados, a eficácia dos treinamentos, entre outros
indicadores que o programa está sendo útil àquela empresa.
É possível, com base em documentos legislativos e recomendações de órgãos supranacionais
estabelecer pilares ou requisitos básicos para a estruturação daqueles, esboçando o que se pode
chamar de “teoria geral dos elementos essenciais dos programas de compliance” 200. Por isso,

padronizados propagados aos funcionários da empresa; a adoção de controles e auditorias permanentes; a punição
de envolvidos com práticas aéticas; e a adoção de medidas preventivas de cometimento de novos delitos, quando
um tenha sido eventualmente identificado. O arsenal de medidas, talvez ainda distantes de nossa cultura
empresarial, tem, dentre outras providências, a adoção da figura do whistleblowers, ou “denunciados cívicos”,
pessoas que são incentivadas a levar ao conhecimento interno atitudes que ofendem a ética empresarial
estabelecida nos programas de compliance (SHECAIRA, Sérgio Salomão; ANDRADE, Pedro Luiz Bueno de
Andrade. Compliance e o Direito Penal. Boletim IBCCRIM, ano 18, n º 222, maio, 2011, p. 2. Disponível em:
https://jus.com.br/artigos/22868/compliance-ambiental/2. Acesso em 10 abr. 2020).
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VAZ, Paulo Afonso Brum; MEDINA, Ranier Souza. Direito Penal Econômico e Crimes Contra o Sistema
Financeiro Nacional. São Paulo: Conceito Editorial, 2012, p. 42.
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VAZ, Paulo Afonso Brum; MEDINA, Ranier Souza. Direito Penal Econômico e Crimes Contra o Sistema
Financeiro Nacional. São Paulo: Conceito Editorial, 2012, p. 42.
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Ver nesse sentido: COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY
COMMISSION; PRICEWATERHOUSECOOPERS. Gerenciamento de riscos corporativos: estrutura integrada.
[S.l.]: COSO, 2007.; INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 19600:
compliance management systems : guidelines. Geneva, 2014; UNITED STATES OF AMERICA. Department of
Justice. Securities and Exchange Commission. A resource guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act.
[Washington, D.C.]; BRASIL. Controladoria-Geral da União. Programa de integridade: diretrizes para empresas
privadas. Brasília, 2015; ITALIA. Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Disciplina della responsabilita'
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o reforço constante e permanente na exigência do cumprimento das regras e procedimentos
constantes do programa. Qualquer exceção, por menor que seja, compromete sua eficácia.
Antes mesmo de se implementar o programa na empresa, faz-se imprescindível avaliar todas as
características internas de funcionamento da sociedade empresária, os limites e complicações
que a empresa enfrentará durante o processo.
Em alguns casos, o padrão da sociedade empresária vai indicar o grau de mudança que será
aceito no estabelecimento ou aprimoramento do compliance, lastreado na expertise de seus
advogados, quanto no conhecimento das decisões dos tribunais especializados, quanto também
na doutrina proveniente de estudos acadêmicos, e que seja adaptável a cada tipo peculiar de
empresa, ao seu tamanho e à disponibilidade de recursos para implementar o programa.
Sobretudo, em sociedades nas quais a práticas de irregularidades são mais comuns e rotineiras,
a estruturação do programa no ambiente corporativo é deveras mais complicada, o que não
impede a sua implementação. É possível, inclusive, para não representar uma forma drástica e
incompreensível na cultura corporativa, tendente ao fracasso e ao descaso, que se implante o
programa de forma progressiva.
Um canal de denúncias dedicado ao recebimento de irregularidades e infrações ao código de
ética ou conduta e políticas da empresa é elemento essencial a todo o programa de compliance,
e, para que seja realmente efetivo, ele precisa ser confiável. Deve, portanto, ser confidencial,
anônima e imparcial a política de não-retaliação, que tem que ser de forma expressa, as
denúncias ao serem realizadas têm que ter boa-fé. Tudo em busca de resultados efetivos e
transformadores na política interna e externa daquela empresa.

amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a
norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300. Gazzetta Ufficiale, Roma, n. 140, 19 giugno 2001;
REGIERUNGSKOMMISSION DEUTSCHER CORPORATE GOVERNANCE KODEX. German corporate
governance code. Germany, 2014.; SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA. SECRETARIA DE
RACIONALIZAÇÃO E SIMPLIFICAÇÃO. DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E
INTEGRAÇÃO. Instrução normativa DREI n. 24, de 4 de junho de 2014. Disponível em:
http://www.mdic.gov.br/images/repositorio/sempe/drei/ins_em_vigor/in-drei-24-2014.pdf. Acesso em: 24 mar.
2020. BRASIL.
Decreto n. 8.420, de 18 de março de 2015.
Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8420.htm. Acesso em: 23 de março de
2020. Regulamenta este a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização
administrativa de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira e
dá outras providências.
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Sobre a cultura de integridade nas empresas, é válido o destaque de Jafte Silva apud Pinheiro
201

:
Numa cultura de integridade, ao meu ver, não há espaço para tolerância a má
conduta. A disciplina inconsistente para má conduta envia a mensagem que a
empresa não é séria sobre fazer a coisa certa. Descontar futuras consequências
em favor do ganho imediato é um risco se não houver a iniciativa em se tomar
decisões éticas, e por isso a Alta administração exerce papel base nesta
definição.

Os programas de conformidade são instrumentos que permitem aos atores econômicos adotar
às normas jurídicas que se apliquem a eles, notadamente em matéria de concorrência. Esses
programas repousam não somente sobre medidas destinadas a criar uma cultura orientada ao
respeito das regras (formação, sensibilização), mas também em mecanismos de alerta, de
conselho, de auditagem e de responsabilização indispensáveis para criar os bons reflexos no
seio das empresas (prevenção, detecção e tratamento dos casos de infrações possíveis) 202.
A chave para qualquer programa de conformidade é considerar que o comportamento exigido
pelo programa está vinculado à cultura que informa a empresa. É saber que deve haver um
impulso contínuo para o aprimoramento dessa cultura ética.
As pessoas devem estar centradas no consenso de que há uma necessidade de fazer sempre a
coisa certa, e de que as regras têm que ser sempre compreendidas e obedecidas, quer pelos
dirigentes, quer pelos empregados. E os administradores têm um papel chave, pois que devem
estar cientes de que as palavras passam, os exemplos arrastam. Não bastam belos discursos, que
se dissipam com o tempo. Os administrados estão sempre atentos ao comportamento dos chefes
e administradores. A cultura empresarial é incorporada e transmitida a partir do alto.
O primeiro passo prático consistirá em assegurar que a empresa reconheça que as leis são
relevantes para suas operações. Esta relevância manifesta-se quer no reconhecimento interno
da dignidade dos seres humanos que operam na implementação de suas finalidades, quer
também no reconhecimento social da respeitabilidade da empresa e dos que a compõem.
Identificar, analisar e avaliar os riscos que a empresa está sujeita significa reafirmar o
comprometimento ao respeito no âmbito empresarial.
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PINHEIRO, Gustavo Pastor da Silva. O compliance na preservação de desastres ambientais. In: Migalhas,
2018. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/depeso/276437/o-compliance-na-preservacao-de-desastresambientais Acesso em: 13 abr.2020.
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COSO Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Comiiission, Internal Controle – Integrated
Framework, Executive Summary, May, 2013, p. 4.
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Num segundo fundamento, os dirigentes devem assumir o compromisso e demonstrar
eficazmente sua conformidade com a lei, pois que a cultura corporativa se torna mais evidente
com a participação dos níveis superiores.
Um terceiro ponto a se afirmar decorre do fato de os programas de conformidade serem
criticamente dependentes do engajamento e apoio dos empregados e dos dirigentes em todos os
níveis.
A atuação da cultura corporativa e o sentimento ético do programa de compliance podem ser
comparados com a alma que informa o corpo, com a forma que informa a matéria. Uma
organização corporativa sem ética é como um corpo sem alma203.
Será necessário que os programas de conformidade estejam integrados (no seu sentido
etimológico de inteirados, de parte integrante) com todos os demais programas da empresa. Os
programas de produtividade, de busca de resultados positivos e todos os demais devem estar
impregnados de ética, para que se evitem posturas de busca dos fins com adoção de quaisquer
meios204.
Deve-se assegurar a continuidade do programa. Uma vez assumido o compromisso de
observância da cultura ética, deve ele ser perseguido por todos os integrantes da empresa, desde
o mais alto até o mais inferior nível da hierarquia.
Todos esses fatores são pressupostos básicos de um modelo de incentivo para toda a
comunidade com a lei, como, por exemplo, a adequação dos recursos, a identificação dos riscos,
a monitoração constante, as medidas disciplinares e os incentivos para a conformação com a
lei.
Não obstante a eficácia do programa, assim como ocorre no ordenamento jurídico, casos de não
cumprimento devem ser tratados com a aplicação de sanções aplicadas pelos próprios gestores,
que não devem esquivar-se da sua função. De nada valem regras e procedimentos a serem
cumpridos se não houver ações disciplinares associadas às infrações ao código de conduta,
política e procedimentos. Após a identificação e a conclusão da denúncia, cabe ao compliance
officer ou ao comitê de compliance recomendar a sanção do gestor. Esta recomendação traz
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FONSECA LEOPOLDINO, João Bosco. Compliance e integridade aspectos práticos e teóricos. Ed.
D’Plácido, 2017, p. 103.
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D’Plácido, 2017, p. 104.
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como benefício à uniformização das consequências, fazendo com que sejam da mesma medida
e garantindo a igualdade no tratamento dos casos.
Com a sedimentação da ideia de que a aplicabilidade do programa do criminal compliance é,
no contexto atual, instrumento adequado e essencial à garantia de um meio ambiente
equilibrado, a tendência é que haja uma interconexão, cada vez maior, entre Estado e empresas,
Estado e sociedade, empresas e sociedade, corroborando de forma concomitante na economia
que, por via reversa, nutrirá um modelo em que os valores da solidariedade e da consideração
com os demais serão fomentados por todos que participam do processo.
Após esta análise, torna-se clara a forma como a articulação da sociedade globalizada, voltada
ao lucro e ao individualismo, reflete no âmbito da atividade empresarial. Entretanto, nem todas
as empresas serão protagonistas de crimes cometidos no seu interior, contudo elas representam,
por si só, um fator auspicioso para o cometimento de delitos.
Por fim, o criminal compliance, mais especificamente, volta as suas atividades às possibilidades
de se evitar a imputabilidade penal de gestores de organizações empresárias, atuando, no diaa-dia, com inserção num cenário de cultura da organização. Um programa efetivo de criminal
compliance previne a atividade criminosa por minimizar a chance de cometimentos de crimes
e maximiza os incentivos para se cumprir a legislação, mas também impede a execução do
crime ao possibilitar a identificação dos comportamentos de risco antes mesmo que sejam
executados, quando serão notificados aos dirigentes da empresa, e, posteriormente, às
autoridades competentes para regulamentação do compliance, caso se mantenha suspeita acerca
da determinada operação.

2.3 COMPLIANCE E SISTEMA PREVENTIVO SOB A PERSPECTIVA DOS CRIMES
AMBIENTAIS
Com a globalização e a hipertrofia legislativas, o direito penal passa por inúmeras modificações.
Originariamente, entendia-se que o crime só poderia ser punido a partir de um possível dano a
direito juridicamente protegido, após um fato praticado e devidamente previsto, tipificado, na
lei penal.
Dessa forma, analisando o direito penal tradicional como o paradigma de crimes apenas contra
a pessoa física, praticados com violência e gerando um resultado material, seria inimaginável
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se falar em prevenção penal. Ora, como se pode evitar que o indivíduo pratique algum crime?
Pode-se evitar a prática de um crime mesmo não havendo intenção?
A autorregulação, conforme expresso na Lei de Lavagem de Dinheiro e na Lei Anticorrupção,
possui um modelo intermediário entre a intervenção estatal pura e o modelo liberal absoluto,
recorrendo o Estado a uma estratégia regulatória diferenciada, valendo-se das próprias empresas
para lograr os seus objetivos. Em contrapartida, a empresa que se autorregula, caracteriza a
ausência de intenção em práticas criminosas e, com a transparência de suas atividades,
verdadeira prevenção a crimes.
Essa autorregulação e transparência poderão demonstrar não só a ética empresarial e o controle
em suas atividades, mas, igualmente, demonstrar a ausência de dolo na prática de crimes a essas
relacionadas e a intenção de um due diligence com parceiros e colaboradores.
Diversas atividades que utilizam quaisquer formas de recursos humanos, desde funcionários,
colaboradores, terceirizados, dizem respeito a um dever de integridade em sua conduta
empresarial, visando inserir padrões internos de acordo e em cumprimento de dados
normativos. Assim, além da observância de parâmetros não só legais, o caráter ético e de
política empresarial também são formas de externar a ausência de suspeitas de crimes205.
Inúmeras são as modificações que o mundo vem sofrendo (econômicas, sociais e humanas),
todas advindas da globalização. Tais modificações trouxeram repercussões no âmbito penal, no
que tange à figura do crime em si, do criminoso e dos próprios bens jurídicos que se quer
resguardar.
A tarefa de prevenir, detectar e sancionar condutas nocivas praticadas pelas empresas ao meio
ambiente reflete uma tarefa árdua do Estado, pois cada empresa apresenta suas especificidades,
e a transferência de parte dessas funções pelo poder público aos agentes particulares em busca
da prevenção dos crimes ambientais, bem como do controle de condutas antiéticas no âmbito
interno empresarial, seria um despontar no novo cenário do mundo empresarial.
Então criar ou revisar os manuais de boas práticas e a adoção de um efetivo sistema de
compliance criminal interno significam agir preventivamente em casos de potencial infração
legal.
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SILVEIRA, R. M.; DINIZ, E. S. Criminal compliance: os limites da cooperação normativa quanto à lavagem
de dinheiro. Revista de Direito Bancário do Mercado de Capitais e da Arbitragem. V. 56, a, 2012, p. 65.
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Uma vez que um funcionário, por exemplo, tenha praticado um ato que possa “beneficiar” ou
“facilitar” de alguma forma o interesse da empresa, essa conduta, independentemente de culpa,
pode gerar sanções cíveis e administrativas bastante onerosas. Acaso o ato de corrupção seja
interpretado no sentido de que o representante legal esteja “consciente” da conduta, além das
repercussões cíveis e administrativas, havendo, em tese, a responsabilidade subjetiva, ela
também será examinada no âmbito criminal.
Com a prática do referido ato, as responsabilidades cível e administrativa são presumidas,
podendo ser aplicadas imediatamente. E, com a mesma prática, instaura-se inquérito policial
para investigação do empresário. Portanto, as preocupações com a criminalidade econômica e
empresarial superam fronteiras da dogmática penal, passaram pela administrativização do
direito penal e caíram na tal prevenção. As empresas passaram a adotar medidas voltadas à
neutralização dos riscos decorrentes da incidência da nova norma e suas sanções.
Ainda que a conduta não seja prevista em lei como crime, o fato de gerar dano ambiental já
serve como indício criminalizador. Assim, práticas adotadas por empresa para reduzir o gasto
ao longo da cadeia produtiva, utilizando fontes de energias menos dispendiosas
financeiramente, no entanto mais custosas do ponto de vista ambiental, ou que façam uso de
material de menor qualidade – mais econômico, porém com maior potencial deletério –, são
tomadas como condutas não aceitáveis, de modo que, ainda que não se trate de tipo penal,
agridem de igual maneira o bem jurídico tutelado, a integridade ambiental. Nessa linha, nada
mais justificável do que a inserção de programas que previnam esses resultados.
Dessarte, somente a criação de órgãos e de mecanismos internos de fiscalização
(monitoramento das operações e dos colaboradores), treinamento continuado e efetivo para,
periodicamente, se reiterarem os padrões de conduta antes estabelecidos pela pessoa jurídica
em sem manual e código de ética demonstrariam a preocupação em prevenir condutas suspeitas.
Daí a prevenção pelo compliance criminal, que é resultado da evolução dessas medidas
corporativas,206 com premissas de implementação de prevenção a crimes e publicização de
medidas financeiras e contábeis. Ele externaria, portanto, uma boa fé em garantir que está a
empresa fora do âmbito delinquencial.
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Desse modo, uma estrutura de supervisão, a análise do estado atual de riscos e do estado
desejado de riscos ligados à lei criminal, em interface com a atividade empresarial
desenvolvida, tornaram-se uma garantia, um dever e uma verdadeira precaução. Essa tarefa
deve ser desenvolvida por meio de um inventário de riscos, ou seja, uma identificação
sistemática e contínua do conjunto de todos os riscos potenciais de danos e perdas. Aspectos
particulares, específicos de cada corporação, como tamanho, número de empregados, violações
e reclamações, já previamente ocorridas, e modalidade da atividade ampliada, servirão como
balizadores nessa avaliação. Após serem identificados, os riscos devem ser avaliados, ao passo
em que a quantificação de medidas defensivas a serem tomadas e o valor associado a um risco
surgem a partir do grau de probabilidade da ocorrência de danos e prejuízos 207.
Na conjuntura atual, em que o Poder Judiciário brasileiro encontra-se desacreditado,
principalmente de forma mais intensa na seara criminal, a autorregulação passa a ser uma
“saída” pela busca da transparência nos atos das empresas, conjugada com a fiscalização estatal.
Aos problemas associados a todas as áreas, como morosidade ou a falta de efetividade na
solução dos conflitos levados à justiça, soma-se outros. A sensação de insegurança, gerada por
aparente aumento da criminalidade, faz com que a população espere que o Poder Judiciário atue
de forma a efetivar políticas de segurança pública aptas a abrandar o desassossego social208.
Acrescenta-se, ainda, o desvelamento de grandes casos de crimes praticados contra o meio
ambiente, o que acaba vulnerando a confiança da sociedade nos poderes políticos e faz com que
sejam depositadas, no Poder Judiciário, expectativas de atuação que nem sempre ele possui as
funções de exercer.
Uma vez não satisfeitas as expectativas, ganha força o clamor em prol de mudanças, orientadas
por uma ideologia preventiva e apenas, em último caso, retributiva. A busca pela eficiência
dessa ideologia tem sido encarada pelo Poder Judiciário com outros olhos, afinal medidas
autoritárias que reclamam o recrudescimento do sistema não têm alcançando a efetividade
necessária.
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O Brasil presenciou, nos últimos anos, verdadeiros desastres ecológicos. Dentre eles, o
rompimento da barragem da mineradora Samarco, na cidade de Mariana (MG)

209

; a

contaminação do lençol freático de algumas regiões da Barbacena; o rompimento da barragem
da cidade de Brumadinho210; e, mais recentemente, a contaminação química de petróleo no
Oceano Atlântico, a qual já atinge muitas praias, principalmente no Nordeste. Não há como
negar o grande impacto ambiental e que, possivelmente, todos esses danos poderiam ter sido
evitados, caso houvesse um programa de compliance no âmbito dessas empresas. E isso leva à
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órgãos ambientais. Além dessas condutas desconformes à lei, o Ministério Público denunciou que os empregados,
no período compreendido entre novembro de 2015 e fevereiro de 2016, associaram-se para cometer crimes
ambientais em benefício da mineradora. (PELLIZZETTI, Maria Amélia; ARMADA, Charles Alexandre Souza.
Dos crimes ambientais à responsabilização pelo rompimento da barragem de Mariana (MG) reflexões
conceituais e suas sobreposições. Revista de direito ambiental, São Paulo, v. 22, n. 86, p. 301-324., abr./jun.
2017. Disponível em: http://200.205.38.50/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=135528. Acesso em: 24 mar.
2020).
210
“O caso de Brumadinho consiste em um atentado contra vidas, integridades corporais e patrimônios, do ponto
de vista individual; e contra o patrimônio ambiental, do ponto de vista coletivo, de magnitude tal que reclama de
parte do Estado uma intervenção com os meios de controle social mais interventivos de que disponha. O caso é
que, de fato, tanto para o caso de Mariana quanto para o de Brumadinho, existe legislação específica – a Lei 9.605,
de 12 de fevereiro de 1998 -, que permite a persecução penal tanto de pessoas físicas e jurídicas. No primeiro caso,
denunciadas pessoas físicas e jurídicas, até o presente momento não existe sequer sentença de primeiro grau. No
segundo caso, nenhuma medida de caráter cautelar, em matéria penal foi tomada para com a empresa”. (BUSATO,
Paulo
Cesar.
O
Leviatã
de
Brumadinho.
Disponível
em:
http://biblioteca.ibccrim.org.br/asp/primapdf.asp?codigoMidia=100892&iIndexSrv=1O.%20Acesso%20em:%20
28.mar.2020. Acesso em: 26 de março de 2020).
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grita sobre impunidade. Longe de aceitar qualquer ideia de que o Direito Penal possa ser capaz
de evitar crimes, é preciso refletir mais sobre se há um espaço em que ele deva ocupar nesse
cenário.
A resposta há de ser afirmativa, no entanto, há também que se fazer uma reflexão a respeito de
como o Direito Penal agiria frente à prática de crimes ambientais, já que a maioria destes é de
grande gravidade, perpetrados por agentes contra os quais a persecução não tem sido
regularmente exercida, na qual há mecanismos técnico-jurídicos postos à disposição, mas que,
muitas vezes, são mal aplicados. Assim, a utilização de alternativas, a partir da qual todos saiam
“ganhando”, não deve ser algo inalcançável. Conter a prática de novos eventos não está longe
do razoável, pois não se trata de imaginar que o Direito Penal conseguirá evitar novos casos
como os de Mariana e Brumadinho, mas o que se põe em evidência é a necessidade de ajustar
os mecanismos de controle social existentes no mundo.
A exploração do meio ambiente é autorizada desde que de forma sustentável, e nesse ponto o
próprio constituinte de 1988 tomou o cuidado de abrir um capítulo específico sobre o assunto211.

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preserválo para as presentes e futuras gerações. § 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e
ecossistemas; II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades
dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços
territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas
somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem
sua proteção; IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de
significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; V controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para
a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino
e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente; VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na
forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou
submetam os animais a crueldade.§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio
ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. § 3º
As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou
jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. § 4º
A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira
são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a
preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. § 5º São indisponíveis as terras
devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas
naturais. § 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o
que não poderão ser instaladas.§ 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, não se
consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme
o § 1º do art. 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio
cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais
envolvidos”. (BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em: www.planalto.gov.br › ccivil_03 ›
constituicao › constituicaocompilado. Acesso em: 24 fev.2020).
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O conceito de sustentabilidade não pode ficar apenas na especulação, e como diz o professor
Édis Milaré212:
A frequente insistência de empreendedores em invocar apenas formalmente
ao desenvolvimento sustentável, acrescida da leniência de órgãos ambientais
licenciadores e fiscalizadores (que, conscientes ou não, às vezes acabam por
ceder a pressões políticas e econômicas), compõe um quadro preocupante.
Nesses casos, “desenvolvimento sustentável” é uma falácia, um engodo
ambiental. Em tal contexto, toda preocupação é necessária para não se dar
ouvido a sofismas ou falácias, pois um simples enunciado convencional não
quer dizer intenção explicita ou implícita de levar a sério um compromisso
com meio ambiente.

O compliance deve existir, além de ser forte e independente o suficiente para, na hipótese de
constatação de uma não conformidade com a legislação ambiental, ser devidamente aplicado.
Sem a autonomia necessária, haveria um prejuízo em sua atuação.
Diante dos crimes ambientais já ocorridos, por óbvio se veem falhas nos compliance de tais
empresas, caso existam, seja na avaliação dos riscos, seja no canal de denúncias ou até nas
auditorias periódicas que devem ser feitas pelo setor. Do contrário, tais tragédias poderiam ter
sido evitadas.
A implantação de um programa bem estruturado, sem dúvida, auxiliaria no uso sustentável dos
recursos naturais. Inclusive, para as empresas de grande porte - que podem provocar grande
impacto ambiental -, a sugestão é que sejam obrigadas a aderirem ao sistema de compliance.
Em meio a essa expansão econômica surgem inúmeras legislações extravagantes com o
propósito primordial de prevenir delitos, são elas: lei contra a ordem econômica; lei contra o
sistema de condutas éticas tendentes a cumprir compromissos com o direito, adotando
procedimentos padronizados propagados aos funcionários da empresa e forma de prevenção à
lavagem de dinheiro; lei dos crimes ambientais.
Devido às tragédias ambientais, faz-se necessária a implementação de modelos capazes de
solucionar rapidamente tais desastres. O caso de Mariana, por exemplo, enfrentou imensas
dificuldades por não existir um modelo afinado para resolver os diversos conflitos de jurisdição,
pois tragédias ambientais envolvem violações de leis federais e estaduais, existindo uma
competência concorrente da Justiça Estadual e Federal, do Ministério Público Estadual e
Federal, das Defensorias Públicas, dos órgãos de regulação ambiental, dentre outros.

212

MILARÉ. Édis. Direito do Ambiente. 10 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 70-71.
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Criar um sistema apto a prevenir os delitos dessa monta era até pouco tempo questionável. O
sistema multiportas dá margem a novas formas de resolução de conflitos. Vale lembrar que,
quando se trata de crime ambiental, a sociedade é a grande vítima, logo no mundo globalizado
não é mais aceitável que se deixe de criar planos emergenciais, prontos a iniciar um trabalho
preventivo. A prevenção atrai menos holofotes e não cria histórias de heróis salvadores, no
entanto, quando o foco é salvar vidas, a cultura da prevenção é questão inadiável.
Insta observar que desastres ambientais são também desastres econômicos. Além do custo do
próprio desastre, com a perda de vidas, de infraestrutura e de falta de serviços públicos, temos
o dano para a atividade econômica, com perda de empregos, impacto negativo na reputação das
empresas envolvidas, maior custo de financiamento da atividade econômica, em razão do risco
de responsabilização dos financiadores, e altos custos jurídicos dos processos resultantes. Dizer
que maior fiscalização reduz o desenvolvimento econômico é uma falácia. Talvez o mais
adequado fosse dizer que a boa fiscalização ambiental, honesta e técnica, promove o
desenvolvimento econômico, enquanto a fiscalização sem recursos adequados pouco faz para
evitar desastres e cria oportunidades para a corrupção.
A crescente e constante prática de crimes ambientais impõe mudança de direção. Um programa
de seguros governamentais, planos de contingência e treinamentos dos funcionários, órgãos de
fiscalização com recursos, sob o sistema do compliance, podem mitigar e mesmo evitar novas
tragédias, salvando vidas, o meio ambiente e oportunizando o desenvolvimento econômico, o
que não é possível é não acreditar na solução.

3 PONTOS DE ALINHAMENTO: PROGRAMAS DE COMPLIANCE COMO
INSTRUMENTO DE TUTELA AMBIENTAL
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O compliance, na seara do meio ambiente, vem se consolidando por intermédio de princípios
éticos e em decorrência da própria legislação pátria, especialmente nesta última década. Daí, a
razão pela qual as instituições financeiras consideram os riscos para o financiamento de
atividades e os empreendimentos que, potencialmente, gerem danos ao meio ambiente,
inclusive as entidades e órgãos de financiamento e incentivos governamentais, por força dos
artigos 3º, inciso IV, 12 e 14, parágrafo 1º, da Lei nº 6.038/1981 (Política Nacional do Meio
Ambiente),213 dos artigos 2º, 3º e 4º da Lei nº 9.605/1998 (Lei dos Crimes Ambientais)214 e do
artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei nº 11.105/2005 (Lei de Biossegurança),215 as quais obtém
resultados que vão desde o abalo às suas respectivas reputações junto ao público, aos clientes,
aos acionistas e à administração pública, bem como de serem acionadas judicialmente, eis que,
[...] para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental,
equiparam-se quem fez, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa de
“Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito
público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental; Art.12
- As entidades e órgãos de financiamento e incentivos governamentais condicionarão a aprovação de projetos
habilitados a esses benefícios ao licenciamento, na forma desta Lei, e ao cumprimento das normas, dos critérios e
dos padrões expedidos pelo CONAMA”.[...] Parágrafo único - As entidades e órgãos referidos no " caput " deste
artigo deverão fazer constar dos projetos a realização de obras e aquisição de equipamentos destinados ao controle
de degradação ambiental e à melhoria da qualidade do meio ambiente. Art.14 - Sem prejuízo das penalidades
definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação
ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os
transgressores: § 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado,
independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros,
afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de
responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente”. (BRASIL. 6.938 de 1981. Dispõe sobre
a Política Nacional de Meio Ambiente. 1981. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/19801987/lei-6938-31-agosto-1981-366135-normaatualizada-pl.pdf Acesso em: 24 mar.2020).
214
“Art. 2º Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta Lei, incide nas penas a
estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho e
de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta
criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la”. “Art. 3º As pessoas jurídicas
serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a
infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse
ou benefício da sua entidade. Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas
físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato”; “Art. 4º Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica
sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio
ambiente”. (BRASIL. Lei nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm. Acesso em: 04 mar.2020).
215
. Art. 2º As atividades e projetos que envolvam OGM e seus derivados, relacionados ao ensino com manipulação
de organismos vivos, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico e à produção industrial ficam restritos
ao âmbito de entidades de direito público ou privado, que serão responsáveis pela obediência aos preceitos desta
Lei e de sua regulamentação, bem como pelas eventuais consequências ou efeitos advindos de seu
descumprimento. § 4º As organizações públicas e privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais, financiadoras
ou patrocinadoras de atividades ou de projetos referidos no caput deste artigo devem exigir a apresentação de
Certificado de Qualidade em Biossegurança, emitido pela CTNBio, sob pena de se tornarem corresponsáveis pelos
eventuais efeitos decorrentes do descumprimento desta Lei ou de sua regulamentação. (BRASIL. Lei nº 11.105
de 24 de março de 2005 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20042006/2005/Lei/L11105.html.. Acesso em: 04 mar.2020).
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fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem
se beneficia quando outros fazem216.

O compliance vem se tornando um elemento relevante na gestão empresarial, tendo em vista a
necessidade de mitigação de eventuais riscos que possam representar problemas de ordem
operacional, financeira, judicial e reputacional. O compliance ambiental pode favorecer um
ambiente para construção de consensos, reconhecimento de boas e más práticas, discussão dos
limites e imperfeições. De um lado, negar legitimidade da atuação de empresas ou proibir a
busca de lucros não é opção presente no ordenamento jurídico. Da mesma forma, a exploração
não sustentável dos recursos ambientais e o comprometimento de melhores condições de vida
para as futuras gerações também não são albergados pelo ordenamento jurídico. De fato, em
muitos casos, há necessidade de se despir de convicções pessoais (por vezes advindas de um
senso comum), ideológicas e políticas para se avançar na discussão de questões efetivamente
técnicas que certamente já possuem diversas limitações.
Permitir que o fórum para essas discussões seja no judiciário talvez não seja suficiente, uma
vez que os julgadores, em regra, não possuem formação específica ou mesmo familiaridade
com a complexa matéria ambiental. Além disso, o tempo do processo, seja administrativo ou
judicial, muitas vezes, não é necessário para a construção de soluções justas e eficazes às partes
interessadas. Porém, deixar como está, mantém-se uma grave situação de paralisia e
insegurança jurídica.
Vale à pena ponderar que, de acordo com dados fornecidos pela Interpol no relatório “Aumento
dos Crimes Ambientais”, lançado no Dia Mundial do Meio Ambiente em 2016, crimes dessa
espécie são o quarto maior negócio criminoso do mundo, perdendo apenas para o tráfico de
entorpecentes, falsificação e tráfico de seres humanos.217
Nos dias atuais, uma postura pautada na máxima de que os fins justificam os meios, e, na falta
de transparência, acobertada por uma falha na estrutura de governança corporativa, pode gerar
consequências desastrosas, irreparáveis. Assim, a tutela ao meio ambiente por meio do
compliance estaria atenta a evitar condutas ilegais ou um desvio ético desses agentes que
comumente vem maquiando suas atividades no mercado financeiro.
216

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 650.728/SC. Rel. Min, Herman, Brasília -DF,
Diário da Justiça, Brasília-DF, 02/12/2009. Disponível em: http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Sobmedida/Advogado/Jurisprudencia/Pesquisa-de-Jurisprudencia. Acesso em: 30 mar.2020.
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Se num dado momento, compliance estaria associada tão somente à prevenção de condutas
antiéticas e ilegais, como os crimes ambientais, contemporaneamente, sua compreensão requer
um alcance mais vasto. No caso de compliance ambiental, consiste tanto no resultado dos
princípios norteadores daquilo que se conhece por desenvolvimento sustentável quanto uma
imposição de uma ordem normativa que atribui aos responsáveis diretos ou indiretos por danos
causados ao meio ambiente – sejam pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou de direito
privado – a responsabilização civil, administrativa e penal, com repercussões patrimoniais,
operacionais e humanas.
De qualquer forma, o que está em jogo é a efetividade de princípios como desenvolvimento
sustentável e responsabilidade socioambiental, pois as empresas não estão imunes a tais
princípios, seja em consequência das demandas coletivas, seja em decorrência da própria
legislação ambiental.
A responsabilidade penal coletiva é marcada por um sistema híbrido, que supostamente
equilibraria os objetivos de um castigo justo – através da responsabilidade penal da organização
– com os objetivos de dissuasão da criminalidade empresarial – através de incentivos de
autorregulação, que é
[...] um conjunto de medidas internas que permite prevenir ou minimizar os
riscos de violação às leis decorrentes de atividade praticada por um agente
econômico e de qualquer um de seus sócios ou colaboradores. Por meio dos
programas de compliance, os agentes reforçam seu compromisso com os
valores e objetivos ali explicitados, primordialmente com o cumprimento da
legislação. Esse objetivo é bastante ambicioso e por isso mesmo ele requer
não apenas a elaboração de uma série de procedimentos, mas também (e
principalmente) uma mudança na cultura corporativa. O programa de
compliance terá resultados positivos quando conseguir incutir nos
colaboradores a importância em fazer a coisa certa218.

A finalidade do compliance, portanto, vale-se da aplicação de normas jurídicas, bem como de
outras diretivas definidas para a empresa e, através delas, cumpre o direito vigente evitando ou
mitigando prejuízos não apenas para esta, mas também para seus órgãos e empregados. Assim,
sendo praticado algum crime no ambiente empresarial, programas de compliance efetivos
permitirão o aumento das chances de que a própria empresa o detecte, possibilitando a
investigação e a remediação interna do dano eventualmente causado 219.
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universitária Ramón Areces, 2006, p. 65.
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De acordo com Montiel220, esses programas devem funcionar como verdadeiros mecanismos
organizacionais que “a) informam e motivam os empregados a comportar-se de acordo com a
lei; b) detectam transgressões ou recompensam comportamentos mediante avanços ou
promoções; c) sancionam aqueles que cometeram algum ilícito”.
Esse mecanismo parte do pressuposto de que a causa essencial da criminalidade empresarial é
a falta de valores éticos e sociais e considera que, por isso, a modificação na forma de gestão
da empresa, com a introdução de diretrizes éticas de comportamento e o fenômeno desses
valores no mundo empresarial, é a forma mais eficaz de luta contra essa classe de delinquência.
Em geral, tais diretrizes reproduzem praticamente as normas de comportamento penais e, assim,
conforme Pastor Muñoz221, elas funcionam como verdadeiros “alto falantes” da legislação
penal atinente. Esses programas são naturalmente orientados ao controle interno e possuem um
conteúdo específico de prevenção, buscando compensar os efeitos criminógenos característicos
das organizações empresariais. O controle interno da própria organização se expressa como
uma verdadeira estratégia político-criminal, cujo fim é controlar aquele delito próprio do âmbito
empresarial222.
Nesse sentido, esses programas tornam-se necessários ao se considerar a ineficácia da
persecução estatal

223

. E no que concerne à seara ambiental, idealiza-se um meio ambiente

equilibrado, acessível e de uso comum de todos, constantemente defendido e preservado.
A centralidade do comando constitucional, atrelada a todas as infraconstitucionais que o
regulamentam e que lhe garantem concretude, insere outras variáveis no cálculo desta equação,
as quais visam tonar menos proveitosas economicamente posturas ostensivas em detrimento do
meio ambiente – resguardando enquanto valor constitucional224. Dentre essas variáveis,
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vislumbra-se a criação de órgãos e entidades públicas com poderes fiscalizatórios ambientais,
imbuídas da prerrogativa de aplicarem multas e demais sanções aos infratores; mas também
trazendo incentivos para as empresas que se amparem das políticas de compliance.
Diante da ocorrência de práticas danosas ao meio ambiente, as ações coletivas de
responsabilidade penal por danos ambientais de afetação difusa, coletiva em sentido estrito ou
individual homogênea, exsurgiriam como importante instrumento de acesso à justiça, por
constituírem garantia dos interesses sociais, além de “instrumento da realidade social e de
consumação de direitos fundamentais”
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. Em contrapartida, evitar a prática de danos

ambientais, por meio das políticas de compliance, promoveria ao empresário, à empresa em si
e a todos os interessados um visão voltada à função social que as corporações necessitam, pois
as práticas sugeridas ou até impostas no compliance estariam atreladas a diversas estratégias,
dentre elas a de compreender o seu papel na sociedade a partir das externalidades geradas.
Incorporar a sustentabilidade na estratégia da empresa tornou-se questão de sobrevivência e
garantia de longevidade e perpetuidade dos negócios. Tais ações podem também ser traduzidas
como mecanismo de participação social dos cidadãos, que, por intermédio da atuação de
determinados entes intermediários legitimados por lei, ou mesmo pelo código de éticas, teriam
trasladados os seus interesses ao processo, na busca pela tutela ambiental.
Evitar as práticas de crimes ambientais, bem como reconstituir o status quo ante, caso sejam
praticados, promove vieses de consciência ambiental, reparatório e compensatório, além da
possível natureza sancionatória e pedagógica daquele que praticou o ato ecologicamente
ofensivo e estimulando-o a cessar a conduta danosa, como pontua José Rubens Morato Leite226:
[...] neste quadro geral da responsabilidade penal é possível vislumbrar outras funções
paralelas como, por exemplo, cessar uma atividade danosa que, nesta hipótese, além
da sanção penal de caráter punitivo, redundará em uma verdadeira sanção de
comportamento, isto é, a abstenção da atividade que causou o direito de reparação.
Destaque-se também uma função preventiva, no sentido de que poderá inibir o agente
a praticar uma conduta danosa, fundamentalmente em razão da punição penal
econômica. Entretanto, para que venha prevalecer a função preventiva, mister se faz
um sistema de responsabilidade penal que traga a certeza e efetividade de que as
sanções penais serão impostas ao agente causador.

O viés punitivo (sancionatório) e pedagógico, inerente às ações coletivas voltadas à
responsabilização penal por danos ambientais contribui a que elas se consubstanciem em
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instrumentos vocacionados à concretização do ideal do meio ambiente equilibrado idealizado
pelo constituinte de 1988. Contudo, não se pode desconsiderar de que o extenso lapso temporal
necessário à tramitação judicial do feito, até que se torne irrecorrível eventual decisão de mérito
condenatória, atua em sentido oposto, enfraquecendo o potencial preventivo destas ações em
relação à prática de danos futuros de ordem ambiental.
Em outras palavras, a responsabilização penal por via da tutela judicial, apesar de proporcionar
a possível ou a devida restauração do direito transindividual ou individual homogêneo afetado,
nem sempre o faz de forma suficientemente adequada, seja a neutralizar por completo todas as
consequências nocivas do dano, seja a estimular a mudança de postura e conduta por parte do
agente causador.
Tais constatações, portanto, culminam por comprometer negativamente a aptidão
transformadora dessas ações penais, reduzindo sua possibilidade de converter o comportamento
ambiental dos agentes poluidores e degradadores, sobretudo quando se tratarem estes de atores
econômicos – os quais podem tender a prosseguir vislumbrando, em práticas ambientalmente
irresponsáveis, maior potencial lucrativo, ainda que, no longo prazo, tenham que arcar com
custos à reconstituição dos direitos transindividuais e individuais homogêneos ambientais
lesionados. Como consequência, ainda que se repare o respectivo dano ambiental, a
coletividade vê-se, por vezes, compelida a continuar enfrentando os efeitos nocivos da prática
de outros danos análogos.
A evitação dos crimes, ao menos ao que parece, seria revestida de um intenso poder pedagógico,
e, consequentemente, transformador, no sentido de estimular a mudança de postura por parte
do agente poluidor ou degradador. Adotando, assim, uma visão mais esperançosa dos meios
extrajudiciais enquanto instrumentos aptos a promover o acesso da coletividade, pela busca da
reparação dos danos ambientais, inclusive, devido à sua simplicidade e imediatidade. Alexandre
Amaral227 leciona:
As reformas legislativas que autorizam e estimulam a concessão de
antecipações de tutela, o predomínio crescente dos provimentos
mandamentais (destinados a atuar desde logo na vontade do obrigado) e
executivos lato sensu (que dispensam o processo de execução), bem como a
atribuição de efeito meramente devolutivo aos recursos e a possibilidade que
se abriram para execução provisória permitem hoje uma mais justa
227
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redistribuição do ônus do tempo no processo, de modo a tornar possível que o
direito ou interesse coletivo se realize materialmente muito antes do transito
em julgado ou da execução judicial, se necessária. São de fato inegáveis os
ganhos trazidos por todas essas inovações para reduzir a limitação ora em
análise. Entender, contudo, que elas tornam o processo rápido ou mais rápido
que as técnicas extraprocessuais – considerando-se, obviamente, que estas
sejam viáveis em concreto (seja possível o consenso), pois do contrário não
há comparativo possível com o processo, na medida em que este se apresenta
como a única via de tutela coletiva – seria exagerada vanglória dos
processualistas. Primeiro, porque a pacificação pretendida com o processo só
se alcança com o trânsito em julgado da decisão: a provisoriedade de qualquer
provimento judicial é sempre um fator que gera insegurança naquele que é por
ele beneficiado e dificilmente serve a esmorecer aquele contra quem se dirige.

E continua o referido teórico expondo a sua compreensão de que, no plano extraprocessual, as
soluções podem ser alcançadas diretamente pelas partes a partir da utilização de meios amplos
e informais (dentre os quais, destaca as audiências públicas), desvinculados dos entraves
procedimentais que traz o processo judicial, contexto esse, a seu ver, privilegiado para a
composição consensual de soluções mais adequadas e efetivas 228.
Por esse e outros motivos, têm sido frequentemente buscadas, na área ambiental, soluções
extrajudiciais, como a arbitragem, o compliance, a justiça restaurativa, a celebração de
compromissos de ajustamento de condutas, as quais ganham cada vez mais espaço no
ordenamento jurídico.
De tudo isso, a tutela ambiental, especificamente por intermédio do compliance, tem mudado
gradativamente a cultura do ambiente corporativo, pois uma gestão empresarial baseada em
valores éticos e comportamentais justifica o compromisso das garantias fundamentais. Um
Estado de Direito exige, por si só, práticas compatíveis com o que é justo, ético e probo.

3.1

PROGRAMAS

DE

COMPLIANCE

E

RESPONSABILIDADE

AMBIENTAL

CORPORATIVA: PONTOS DE ALINHAMENTO

Nesta miscelânea normativa, as medidas de compliance servem, no âmbito do direito penal,
para orientar a conduta empresarial de forma que a sua responsabilização não ocorra. Todavia,
o objetivo de uma organização ao implementar um programa de compliance não deverá ser
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exclusivamente o de escudar-se de responsabilizações, mas também deverá ser o de cumprir
com a legislação que lhe é imposta e o de fomentar o agir ético no decurso da sua atividade.
Quando estão em foco os riscos relacionados a fatos delituosos cometidos no âmbito da
organização, e que representam a possibilidade de responsabilização criminal da empresa, os
programas de compliance são cunhados pela nomenclatura de criminal compliance ou
compliance penal.229 A utilização destes instrumentos no âmbito da justiça penal representa um
verdadeiro “giro em la orientción tradicional del derecho penal aplicado a la actividad
emprerarial y los negócios”230, e isto ocorre, inclusive, nos países cujo ordenamento sequer
prevê a responsabilidade criminal contra entes coletivos, como por exemplo na Alemanha.
A meta desses programas de crimnal compliance, além de evitar a pena e o castigo (aos
colaboradores e às próprias empresas), é criar uma situação tal que nem mesmo haja a
desconfiança de condutas contrárias ao direito no decurso da atividade em questão. Um dos
objetivos destes instrumentos seria, portanto, blindar a empresa até da suspeita de
comportamentos aparentemente ilícitos.
A implementação destes programas permitiria, assim, identificar e, com antecedência, tomar
medidas objetivas contra os riscos de violação de bens jurídico-penais para, então, determinar
mecanismos de controle e de reação à ocorrência destes ilícitos. Com isto, desenvolvendo a
legalidade das práticas empresariais – substancial e aparente -, consequentemente, evitar-se-ia
a comissão de delitos que pudessem resultar na responsabilização penal da empresa.
Sob esse esquadro, surge uma inovação substancial nas práticas de prevenção da criminalidade
empresarial. Não se trata apenas de prever condutas criminosas com o criminal compliance e
agir para evitá-las, embora também se trate disso. O que muda com o criminal compliance é o
conteúdo dos deveres de cuidado a que estão submetidas as empresas: a antecipação e a reação
aos riscos de responsabilização penal, bem como a identificação de falhas no cumprimento
normativo e na obediência aos valores estipulados pela própria empresa, no âmbito de sua autoorganização e de seu autocontrole, de um agir diligente e ético.231
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Sobre essa antecipação, atenta Gallego Soler232 para a inexistência de um compliance
originário: as medidas de prevenção de responsabilidade das empresas são sempre factuais e
jurídicas. São medidas orientadas a evitar a responsabilização penal desde que possam de fato
ser antecipadas.
Os programas de compliance não se confundem com as regras de gestão empresarial. As regras
de organização objetivam o funcionamento cotidiano das empresas no desenvolvimento de sua
atividade econômica específica, enquanto aqueles são implementados para criar garantias de
que esta organização, regida por suas regras, não será criadora de riscos para bens jurídicos.
Embora distintos, é justamente nos modelos de organização que se encontram pistas para a
formação dos programas de compliance e, até, para a sua necessidade/possibilidade. Certo é
que os compliance programs parecem moldados às grandes empresas, às empresas globais. Nos
dias de hoje, adaptar-se às múltiplas legislações pelo mundo é desafio quase impossível, pois
contam com sistemas de base totalmente diferentes (ex.: common law e civil law).
É comum que essas multinacionais dispendam de muito dinheiro com núcleos jurídicos
voltados ao controle de processos e à consultoria para negócios em diferentes ordenamentos.
Assim, estes mecanismos de controle e prevenção, e de conformidade com a legislação,
mostram-se úteis, já que podem servir para direcionar a atuação da organização e os seus
esforços para os verdadeiros focos de risco. Tudo isto não impede, é claro, que estes programas
de compliance sejam implementados em empresas de médio e de pequeno porte, desde que
sejam adaptadas as suas funções dentro da organização233.
Esses programas envolvem a troca de informações entre sujeitos do alto escalão e do “chão de
fábrica” da empresa. Quanto maior for este distanciamento e imbricadas as relações entre estes
sujeitos, mais formalidades serão necessárias para que as informações e a cultura empresarial
espalhem-se por todos os ramos da organização.
Tendo em vista essas peculiaridades e fazendo as corretas adaptações, os programas podem e
devem ser incentivados em empresas de qualquer porte, sejam elas públicas ou privadas. Mas
é indispensável que, ao serem elaborados os códigos de éticas, os elaboradores estejam atentos
la Empresa y Compliance – Programa de prevención, detectición y reacción penal. Madrid/Buenos
Aires/Motevideo: Editorial IBdeF e Edisofer, 2014, p.9.
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a essas idiossincrasias, pois, caso contrário, o que se terá é um aumento da insegurança jurídica
pelas empresas, desestimulando o comportamento empresarial ética e juridicamente conforme.
É imprescindível que as políticas de compliance adotadas firmem igualdade de tratamento penal
dos entes coletivos, sob a lógica de que, uma vez expressa a hipótese de responsabilização penal
contra os entes da iniciativa privada, não haveria argumento jurídico suficiente para que os
entes dotados de poderes públicos ficassem à margem desta responsabilização.
Especialmente em razão do incentivo à adoção de medidas transparentes de gestão pelos órgãos
de quaisquer naturezas, bem como para evitar casos de concorrência desleal entre os setores
público e privado no desempenho de atividades idênticas (como o transporte público, a coleta
de lixo, etc.). Não se justifica que haja tamanha discrepância de tratamento entre pessoas
jurídicas de direito público e privado numa época em que a gestão pública aproxima-se, cada
vez mais, da gestão privada, buscando efetividade das suas tarefas de materialização do
interesse público.
É possível afirmar, diante dos comuns escândalos envolvendo o setor público com a corrupção
e a malversação do erário e da coisa pública, que a gestão destes órgãos poderia ser
desenvolvida e aprimorada com o uso dos mecanismos de cumprimento normativo, com o
aprimoramento da gestão das atividades, sua fiscalização e atualização e o fomento de boas
práticas éticas nas relações envolvendo a coisa pública.
Nesse contexto, a luta pela corrupção tem como pano de fundo instrumentos, como os de
compliance, atrelados aos princípios que regem a administração pública (moralidade, a
transparência, a legalidade e a publicidade). Isso seria motivo mais que suficiente para o
incentivo à implementação dessas medidas, ainda que não estivessem no bojo da autorregulação
ou recebessem outro nome e previsões específicas, adaptadas à natureza da empresa, mas desde
que as consequências fossem as mesmas.

3.1.1 Hipóteses legais de aplicação judicial dos programas de compliance criminal

Um programa poderá ser instaurado ex ante a ocorrência do fato punível ou apenas ex post, e
poderá, ainda, ter diferentes aplicações no decurso de uma ação penal.
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As hipóteses de aplicação judicial desses instrumentos poderão ser garimpadas nos diplomas
legais que reconhecem os programas de compliance, ainda que de forma muito genérica. O
modelo de responsabilização de empresas adotados em cada legislação determina a extensão
processual desses programas: enquanto nos modelos que consideram a culpa da empresa como
autônoma, a implementação de programas eficientes de compliance atinge o injusto em si. No
caso dos modelos de heterorresponsabilização o alvo desses programas está na medida da culpa
da organização, aferida apenas para fins de determinação do quantum de pena.
Assim, somente a efetiva aplicação judicial desses instrumentos poderá delimitar o papel que
de fato ocupam no direito e no processo penal, podendo, a partir disso, serem vistos conforme
os termos a seguir articulados.
Pode ser entendido como excludente de responsabilização penal: não há dúvidas de que o
grande incentivo às empresas na implementação de criminal compliance programs está na
possibilidade de eximirem-se de sanções penas. Como já explanado, os modelos de
responsabilização autônoma das organizações são aqueles que acabam por estimular a adoção
de programas de compliance, especialmente quando assumem o conteúdo de defesa da
organização. A ideia de exclusão desta penalização não é bem vista, principalmente no que
tange à existência de medidas preventivas e de fomento da ética empresarial, a simples
ocorrência de um fato ilícito punível no bojo da atividade empresarial direciona a que este
conjunto de medidas, traduzido num programa de compliance, seja ineficiente e, portanto,
incapaz de servir como excludente de responsabilização.
Entretanto, como antecipado, para além da fragibilidade do argumento que parte da
possibilidade (irreal) de que exista o “risco zero” na atividade empresarial, previstos e
prevenidos todos os riscos pelo programa de compliance, a hipótese de exclusão da
responsabilidade penal dos entes coletivos, em razão da comprovação de programas efetivos,
seria o maior dos incentivos à implementação de programas de criminal compliance pelas
empresas 234.
Ainda pode ser concebido como atenuante de sanções penais: mais comum que a exclusão de
responsabilidade penal, a implementação de programas de criminal compliance efetivos
garante, em boa parte dos casos, a atenuação de penas, independentemente do modelo adotado
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pelo ordenamento (modelo de autorresponsabilização). A possibilidade de atenuação da pena,
portanto, em havendo a implementação de programas efetivos de compliance criminal, é uma
realidade comum nos ordenamentos que tratam o instrumento, sendo de destacar, por fim, que,
nos casos de reincidência, a ausência de um programa de compliance pode servir como
agravante das penas 235.
Pode ser analisado, outrossim, como sanção penal e como acordo de cooperação entre a
administração pública e a empresa: os programas de compliance, além de excluírem ou
atenuarem as penas impostas aos entes coletivos, podem servir como verdadeiras sanções, ou,
ainda, como objeto de acordos entre a autoridade pública e a organização privada. Independente
do modelo de responsabilização adotado, no momento de estipular as sanções contra a empresa,
surge a hipótese de que a própria organização tome medidas para corrigir seus defeitos a partir
da implementação de um programa de compliance criminal, caracterizando a chamada
responsabilidade reativa 236.

3.1.2 Requisitos de efetividade dos programas de criminal compliance

Para que tenham efeitos no mundo jurídico como causa de afastamento da responsabilidade
penal das empresas ou, no mínimo, como hipótese de diminuição de penas pecuniárias, os
programas de criminal compliance devem traduzir-se em instrumentos de direção e gestão que
demonstrem a capacidade de prevenir, detectar e remediar incumprimentos éticos e normativos
que podem ocorrer no dia a dia dos negócios empresariais. A efetividade aqui quer dizer a
própria confiabilidade do programa, ou seja, que não se trata de mera cosmética por parte do
empresário, buscando distorcer a verdadeira realidade da organização, em troca de benefícios
legais.
A efetividade desses mecanismos, portanto, deverá ser pensada e averiguada no particular,
tendo em conta a dimensão da organização, a complexidade da atividade exercida, a própria
natureza da atividade e os riscos concretos que a suportam, a quantidade e a formação dos
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colaboradores da organização, o regime jurídico, a comunidade em que está inserida, o número
de filiais e a localização destas (se em diferentes ordenamentos jurídicos), o modelo contábil, o
histórico da organização (se há focos de criminalidade e casos penalmente relevantes
anteriores), os terceiros atingidos/interessados (stakeholders), dentre outros aspectos.
A lei, infelizmente, é inapta a predeterminar todo este conjunto complexo de requisitos
essenciais à efetividade individualizada. Não só porque os programas devem ser moldados a
cada organização, mas também porque a dinâmica legislativa não correspondente à dinâmica
de previsão das técnicas de controle e de prevenção. A lei, ao contrário, engessaria estes
standarts de conduta, com o que logo se tornaria defasada de medidas de controle mais
modernas, mais eficientes e, por fim, mas adequadas a cada atividade.
Para que a própria empresa possa regulamentar-se, deverá a legislação, em verdade, determinar
requisitos básicos destes programas, a fim de demonstrarem o mínimo que devem ter os
programas de criminal compliance. A estes, deverão ser agregados requisitos específicos,
montados conforme as características particulares de cada empresa, sendo verdade que setores
de atividades específicas (farmacêutica, riscos laborais, segurança alimentícia, segurança
aeronáutica, etc.) podem contar com “bolsas de conhecimento”,
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oferecendo estruturas

familiares à empresa na conformação desses instrumentos, evitando um excesso de controle em
áreas cuja gestão e prevenção de riscos não sejam tão necessárias.
Esses requisitos específicos podem surgir de normativas (técnicas, por exemplo), de normas
administrativas (regulamentos), de programas de compliance de outras organizações já
considerados como efetivos, do próprio programa de organização, bem como poderão ser fruto
da construção jurisprudencial.
Nesse ponto, mesmo nos casos em que a previsão de compliance programs existe há bastante
tempo, são raríssimas as decisões judiciais que abordam o tema. Marta Morales Romero 238 diz,
em estudo sobre a jurisprudência relacionada à corrupção internacional, que o motivo dessa
falta de julgados está no fato de que os juízes não analisam profundamente esses mecanismos,
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e, quando o fazem, é de forma muito fragmentada: ou atenuam as penas diante da existência de
programas de compliance, mesmo sem averiguar a sua efetividade, ou castigam as empresas
simplesmente, por, em podendo, não terem implementado nenhum programa.
É oportuno relembrar que a ocorrência de um fato ilícito punível dentro da organização não
direciona à ineficácia imediata de seu programa de criminal compliance, pois é impossível
esperar a prevenção pelo programa de todos os riscos inerentes à atividade empresarial. Em
linhas gerais, o programa não deverá ser perfeito, mas sim “ragionevolmente efficace”, fazendo
uso das palavras bem postas de Cristina de Magle 239.
Para Cristina de Magle240, os programas têm como ponto fundamental de efetividade a sua
função de antecipar atividades delitivas no decorrer da atividade empresarial, impedindo-as ou
simplesmente identificando-as.

3.2 COMPLIANCE E DIREITO PENAL AMBIENTAL DE EMPRESAS: LIMITES

O meio ambiente ecologicamente equilibrado acomoda-se dentre os objetos de tutela jurídica
mais suscetíveis aos impactos da atividade empresarial. Em maior ou menor intensidade, o
binômio “crescimento econômico” e “proteção ambiental” – que dá força ao desenvolvimento
sustentável – acarreta a ponderação de valores e de interesses próprios da atividade empresarial
contemporânea.
Apesar do esforço global de muitas organizações em defesa do desenvolvimento de práticas
empresariais sustentáveis, no balanceamento desses interesses é comum que a proteção
ambiental seja preterida ao crescimento industrial. Essa situação não nos parece fruto de um
simplificado descaso das corporações com a questão ecológica241, trata-se quase que de um mau
hábito estimulado pelas próprias leis concorrenciais e do mercado, pelo nível rasteiro de
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conscientização ecológica, bem como em função das falhas regulamentares e fiscalizatórias
comuns no contexto do direito ambiental.
O resultado disto é um imenso passivo representado pelo conjunto de danos, em termos de
contaminação da água, do solo, do ar e pela deterioração dos recursos minerais e dos
ecossistemas, produzidos pelas empresas durante o seu funcionamento ordinário ou em razão
de acidentes imprevisíveis.242 O mandado de proteção desses elementos surge nas próprias
constituições modernas que preveem, com adaptações textuais, o dever destinado a todos de
proteger o meio ambiente ecologicamente equilibrado, sejam pessoas físicas ou jurídicas.
Esse dever de proteção, que supera o próprio direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, serve de base à formação de um sistema híbrido de normas de caráter geral,
próximas de declarações ou princípios, complementadas por regulações extremamente técnicas,
provenientes de diversas fontes e hierarquias. As empresas, consideradas vilãs ecológicas, são
as principais destinatárias desse conjunto normativo complexo, e algumas vezes até ilógico, que
chega à ultima ratio do sistema penal.
No Brasil, por exemplo, a única hipótese de responsabilização penal de entes coletivos
restringe-se aos ilícitos ambientais (Lei 9.605/98243).
A aceitação nos ordenamentos da responsabilização criminal de empresas cresce à medida que
bens jurídicos transindividuais ganham espaço no leque de proteção jurídico-penal, deslocandose da esfera privada para a tutela pública. Nesse contexto,
[…] la amenaza penal, por lo tanto, sería necesaria para proteger ciertos bienes
jurídicos, cuya protección no puede satisfacer el derecho privado, es decir,
para prevenir daños graves que requieren la intervención del derecho penal.
Si la responsabilidad penal es necaria, lo problema teórico será la posibilidad
de fundamentarla.244

Tanto o instituto da responsabilização penal das pessoas jurídicas quanto a própria proteção
penal do meio ambiente são campos de árdua discussão teórica. Este trabalho não tem o
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propósito de desenvolver argumentos que permeiam estes pontos controversos do direito penal,
inclusive o primeiro capítulo tratou sobre o tema. Assim, parte-se da premissa de que a
responsabilidade penal de empresas e a tutela penal do meio ambiente são realidades jurídicas.
A intervenção penal é, portanto, justificada pela valorização do meio ambiente como objeto de
interesse social. Como visto, os programas de criminal compliance têm como objetivo principal
compensar fatores criminógenos originários da atividade empresarial. 245
A partir das consequências desses ilícitos no tema de compliance é que, no caso de atividades
criminosas, a implementação de medidas de controle e de prevenção de riscos ambientais perde
o seu objeto precípuo, no entanto, o compliance criminal não deixa de ter validade, pois, como
dito anteriormente, caso não impeça os ilícitos penais, poderão vir, por exemplo, como
atenuantes penais. O comando normativo obriga as empresas cuja atividade é considerada
potencialmente perigosa a adotarem mecanismos de controle e de prevenção de riscos, e a sua
ausência ou implementação falha podem ser valoradas negativamente contra a empresa.
Assim, para que seja concedido o benefício da atenuação de pena ou do afastamento da
responsabilidade criminal, não bastará às atividades potencialmente perigosas e àquelas
consideradas expressamente pelo legislador como especiais que adotem mecanismos de
controle e de prevenção nos parâmetros básicos determinados em lei. Ao contrário, essas
organizações deverão implementar medidas além desses parâmetros mínimos, como, por
exemplo, a reparação total dos danos ao meio ambiente, bem como às suas vítimas. Um esforço
extra, um comportamento ainda maior com a proteção ambiental. Só, então, poderão ser
beneficiadas pelos seus programas de criminal compliance efetivamente implementados.
Os programas de criminal compliance, embora tenham aplicação judicial reconhecida, não são
instrumentos jurídicos convencionais. Primeiro porque criados pelas próprias entidades
empresariais, em clara manifestação da autorregulação. Depois, e consequentemente, porque a
efetividade desses programas está condicionada, como já foi explanado, à conjugação
estratégica de requisitos básicos, estipulados pela norma legal, com requisitos específicos,
estabelecidos por cada organização em função de sua atividade.
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Dessa forma, no âmbito da responsabilidade penal empresarial, é preciso saber que situações
perigosas ou arriscadas, bem como os danos já causados, devem ser analisadas com muita
cautela, afinal a percepção de um possível dano não é a mesma que se tem quando o dano já
ocorreu. As escolhas do sujeito ou da equipe que integra a política da empresa demandarão
conhecimento específico e consciência da sua responsabilidade, especialmente em situações
que pretendam ou precisem delegar funções. Portanto, riscos e danos consumados deverão ser
identificados e avaliados quanto à sua natureza e à sua extensão.
Uma vez analisados os riscos e danos, é preciso avalia-los, o que significa esclarecer seu nível
de importância no todo organizacional. Serão, assim, considerados critérios econômicos,
estratégicos, consumeristas. Em se tratando, especificamente dos riscos, serão eleitos aqueles
de que vale a pena correr e aqueles que não se pode correr. Nas empresas cuja atividade seja de
elevada utilidade social, deverão ser flexibilizadas as margens de risco tolerável: vale a pena o
risco em nome da atividade exercida?
Ao contrário, quanto mais neutra for a atividade em termos sociais, mais restrito deverá ser o
limite do risco tolerado. Também serão considerados os bens jurídicos tutelados pelas normas
direcionadas à empresa, pois se tratam de balizas valorativas anteriores à própria organização.
Segundo Adán Nieto Martín246, a consequência direta é que os riscos que, possivelmente,
afetem esses bens juridicamente tutelados (vida, intimidade, liberdade sexual etc.) devem ser
tidos pela empresa como objetos de erradicação, e não apenas de minimização. Todavia, no
caso do meio ambiente ecologicamente equilibrado – que é um bem jurídico-penal protegido –
, a dificuldade nessa erradicação está intimamente relacionada à dificuldade em delimitar o
próprio bem jurídico.
Assim, as políticas do criminal compliance correspondem a um conjunto de procedimentos
necessários e adaptáveis, prontos a assegurar que as respostas a tais crimes se apliquem de
forma efetiva no seio da organização. Os códigos de éticas representam o fio condutor, já que
estão intrinsicamente ligados aos conceitos de responsabilidade social, tendo em vista que,
quando os empresários se declaram bons cidadãos corporativos ou socialmente responsáveis, o
fazem por intermédio desses.
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Não existe um padrão ideal de código que possa ser seguido por toda e qualquer organização.
Sua forma deve ser livre, permitindo que cada empresa dê seu tom de particularidade e de
originalidade, contudo são modelos delimitados, pois esses instrumentos devem orientar
comportamentos adequados ao direito e aos valores da sociedade empresarial. São nesses
instrumentos, portanto, que devem estar expressos os princípios que dão fundamento à política
de gestão ambiental da empresa. Para além das diretrizes de cumprimento da lei, é importante
que sejam elencados nesses códigos de conduta os valores base da ética ambiental com a qual
se identifica a empresa, pois é da leitura desses textos que os colaboradores deverão saber quais
diretrizes ecológicas devem ser seguidas na sua prática diária.
No âmbito criminal, os códigos de conduta especificam tipos legais mais prováveis de serem
violados em função da atividade cotidiana empresarial, as condutas que infringem ou que
podem infringir esses dispositivos legais, os mecanismos internos de prevenção dessas
condutas, bem como as sanções correlatas.247 Todavia, pelo conteúdo ético que carregam, os
contornos dos códigos de conduta não coincidem com os limites dos tipos penais, “sino que
serán signitivativamente más amplias”.
Os códigos éticos, vale lembrar novamente, não têm poder coercitivo algum, tratando-se de
meras diretrizes à diferença dos compliance programs que, quando efetivos, necessariamente
produzirão um autêntico vínculo jurídico de deveres de conduta. No entanto, a aplicabilidade
de fato e, assim, exigibilidade, através de um aparato sancionatório adequado, formulado e
implementado pela própria organização, de certa forma, dificulta códigos de fachada, meras
maquiagens, que têm como objetivo servir de argumento defensivo, mas que, na realidade, não
possuem qualquer objetivo de autorregulamentação das boas práticas e dos valores éticos
empresariais.

3.2.1 Métodos de institucionalização dos programas de criminal compliance
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Quando houver a implementação de programas de compliance, quer seja por mandado
normativo, seja pela opção privada, os diretores do mais alto nível hierárquico devem estar
diretamente envolvidos na sua institucionalização e fiscalização.248 Dos deveres de cuidado que
compõem as obrigações da direção empresarial decorrem deveres de vigilância sobre a
atividade, sobre o funcionamento da empresa e sobre as condutas de seus colaboradores. 249
Alguns dos deveres de vigilância e de controle são indelegáveis e estão relacionados à política
de responsabilidade social corporativa e à política de controle de gestão de riscos, assim como
ao acompanhamento periódico dos sistemas de informação. A parcela que pode ser objeto de
delegação, por sua vez, está relacionada ao funcionamento cotidiano do programa, à sua gestão.
Dessa forma, a institucionalização dos programas de compliance nas empresas poderá ter
dinâmicas diversas, tudo depende da natureza da atividade empresarial. A escolha de quem
deve assumir esses cargos de vigilância é particular em cada organização, existindo, todavia,
uma tendência de que sejam contratados advogados externos, em função do seu conhecimento
sobre as hipóteses de responsabilização para compor esses órgãos de cumprimento, que terão
como objetivo: criar canais de denúncias e sua regulamentação; proceder à análise e ao mapa
de riscos, regular as normas infringidas e investigar internamente os crimes cometidos. Ficando,
assim, evidentes o comprometimento da organização com as medidas de prevenção e sua
intolerância com qualquer conduta delituosa.

3.2.2 Certificação e Ecoauditorias

Tantos as certificações quanto as auditorias estão amplamente relacionadas à prova de
efetividade dos programas de compliance, inclusive na seara criminal. Com as certificações,
busca-se a confirmação de que a postura adotada pela empresa é ex ante diligente, ética e lícita.
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Com as auditorias, busca-se a identificação de falhas na organização da empresa, para que sejam
corrigidas e aperfeiçoadas.
As auditorias podem servir, também, para comprovar justamente essas melhorias realizadas em
função das conclusões de auditorias anteriores, ou de investigações internas. São também
medidores dos ajustes legais e regulamentares quanto aos padrões de segurança e de qualidade
dos produtos e serviços a que cada atividade deve corresponder.
De mais a mais, as auditorias não podem ser vistas somente como métodos de demonstração
das falhas dos programas de compliance, mas, ao contrário, são mecanismos de informação aos
altos diretivos sobre as irregularidades ou mesmo crimes cometidos, no âmbito da atividade.
Assim, através dos resultados dessas auditorias, o programa de controle poderá ser melhorado,
corrigido, com vistas ao futuro, e a empresa poderá tomar decisões determinantes, como
implementar medidas para acabar com a conduta irregular ou criminosa identificada, ou, ainda,
se colocar à disposição das autoridades públicas, caso a cooperação seja uma estratégia
antecipada da defesa.
Já as certificações, abrangendo os mecanismos de compliance como um todo, inclusive o setor
das próprias auditorias (internas e/ou externas), apresentam-se como mecanismos de
verificação, que buscam diferenciar as organizações com práticas efetivas de gestão e de
controle daquelas que não as têm. Nas palavras de Laufer250, “verification requirements mau
be a vital feature to ensure that voluntary management programs legitimately distinguish
participants”. As certificações são, portanto, indícios de que o programa não se trata de mera
cosmética ou fachada.

3.2.3 Sistemas de manutenção e de aprimoramento periódico dos programas de criminal
compliance – “a busca pela melhor técnica disponível”
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fiscais, vide: DE MORALES ROMERO, Marta Muñoz; NIETO MARTÍN, Adán. Mucho más que uma
circunstancia atenuante: contenido y efectos prácticos de la programas de cumplimiento normativo en el derecho
penal comparado. In DEMETRIO CRESPO, Eduardo [director]/ MAROTO CALATAYUD, Manuel [coord].
Crisis financeira y Derecho Penal Econcômico. Madri: Editorial IBdeF, 2014. p. 03.
250

130

Esses processos de “autolimpeza”, “autoavaliação”, “autorregulação” e “autosanção”, pelos
quais as empresas voluntariamente decidem passar, em troca de benefícios e da disseminação
de uma cultura empresarial ética e de respeito ao direito, têm em comum o seu dinamismo em
razão do tempo. Significa dizer que os padrões de conduta, os patamares de segurança e de
qualidade dos serviços e produtos e até as diferentes legislações que recaem sobre a atividade
empresarial modificam-se de tempos em tempos. Se esses elementos constituem o objeto dos
programas de compliance, é evidente que a sua efetividade terá de ser constantemente
monitorada e reavaliada.
É assim o texto das Sentencing Guidelines, com base no qual Cristina De Magle251 distingue
dois tipos de controles internos das organizações: as auditorias – “si rivolge al passato, há cioè
carattere ricostruttivo dele attività svolte dalla persona giurica” – e o monitoremamento –
“presenta la característica di dar conto in contemporânea dell’attibità dela persona
giuridica”.
Na prática, a exigência de uma periódica dos programas de compliance é o que mais os distancia
de outras técnicas de prevenção. Com isso, os programas estão abertos a algo essencial, que é
adaptação deles às novas realidades empresariais, normativas e mesmo culturais. A empresa
assume a necessidade de constante desenvolvimento e da flexibilidade no melhoramento e na
correção dos seus procedimentos.
Um programa de compliance sem verificação periódica tende a se transformar numa mera
declaração de valores e princípios, sem aplicação prática alguma. As formas de monitoramento
variam, evidentemente, de acordo com o tamanho e as características de cada organização,
podendo aparecer na forma de auditorias prospectivas, pesquisas, entrevistas, questionários,
teste, pós-treinamento, checklists ou mesmo de conversas informais. 252
É claro que, além do monitoramento interno realizado pelo setor de compliance da organização,
são fundamentais inspeções gerais externas – o que pode ser feito pelas auditorias externas ou
pelas empresas de certificação no momento da renovação dos certificados. Sua contribuição
será, de maneira autônoma e distanciada do cotidiano empresarial, identificar falhas e novos
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riscos nos programas de controle e examinar o nível de adesão de todos os membros da
organização às regras jurídicas e internas da empresa, bem como prognosticar se as medidas
adotadas são suficientes e idôneas ao controle e à prevenção de riscos e em assegurar um êxito
provável (razoável) na prevenção e na identificação de condutas irregulares e delituosas. 253
A “melhor tecnologia” disponível reflete o conjunto de métodos dinâmicos e efetivos na busca
pela prevenção ambiental, contudo, em havendo o delito, mister que se desenvolva atividades
e formas de reparar os danos, fase que demonstra a capacidade prática de utilização de
alternativas direcionadas a uma conscientização ecológica juntamente com as sanções
pertinentes a cada caso concreto. Tendo em vista que há um limite de tolerabilidade nas
condutas em relação ao meio ambiente, sendo relevante avaliar se a alteração ambiental
prejudicou ou não a capacidade de uso do bem ambiental ou a capacidade funcional ecológica
protegida pelo direito.
Contudo, caso se vislumbre uma resposta afirmativa à referida avaliação, passa-se a se
encontrar diante do dano ambiental, proveniente de conduta humana que ultrapassa seu limite
de tolerância em relação ao meio ambiente, apta, portanto, a produzir consequências nocivas,
reversíveis ou não.
Como já abordado, ganhou relevo a tutela reparatória ao meio ambiente, por intermédio da qual
se busca responsabilizar penalmente o agente causador do dano, mediante a constatação do
nexo de causalidade entre os prejuízos gerados ao meio e a sua conduta típica, com vistas à
recomposição do ambiente danificado e a reparação de demais perdas sofridas pela coletividade
ou indivíduos.

3.3 PONTOS DE ENCONTRO: AFLUENTES E EFLUENTES DA IMPLEMENTAÇÃO DE
PROGRAMA

DE

CRIMINAL

COMPLIANCE

NO

ÂMBITO

DA

PROTEÇÃO

AMBIENTAL
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Um dos objetivos deste trabalho busca confirmar se o criminal compliance pode servir como
instrumento de proteção do meio ambiente.
As organizações ocupam hoje um papel determinante na proteção de valores sociais. Em
resumo: é justamente no encontro das causas (aqui metaforicamente chamados de afluentes) e
das consequências (os chamados efluentes) da implementação de programas de criminal
compliance que se justifica o seu tratamento – e daí o seu incentivo – como um instrumento de
proteção ambiental, ainda que não sirva, em todas as hipóteses em que pode ser previsto, como
uma proteção à responsabilidade penal das empresas.

3.3.1 Afluentes para o surgimento dos programas de criminal compliance e proteção do
meio ambiente
Sem qualquer pretensão de esgotar as causas que ensejam a implementação de tais programas,
três chamam maior atenção à proteção ambiental, através do criminal compliance. São elas: i.
a afirmação de uma responsabilidade social das empresas e a interrelacionada técnica de gestão
dos negócios denominada corporate governance; ii. o fenômeno da autorregulação,
especialmente na sua faceta regulada, e o conjunto de suas repercussões no direito ambiental e
penal; e

iii.

as características peculiares das normas ambientais e penais-ambientais,

imbricadas pelo conceito de risco e assombradas pela dinâmica do desenvolvimento científico
e tecnológico.

3.3.1.1 Responsabilidade Social e Corporate Governance

A responsabilidade social carrega uma visão diferenciada dos negócios, uma visão que
incorpora o respeito por valores éticos, o respeito pelas pessoas, pelas comunidades e, ainda,
pelo meio ambiente. Quando é reconhecida a responsabilidade social de uma empresa, esta leva
em consideração, no decorrer de sua atividade, não apenas a proteção dos seus sócios e
investidores, mas um conjunto bem mais amplo de interessados, a coletividade, que é atingida
pelo negócio empresarial.
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Quando a empresa assume, na sua lista de deveres, a satisfação das expectativas desses
terceiros, bem como a proteção dos seus interesses, está, em outras palavras, legitimando o
poder que sobre eles exerce.
A responsabilidade social empresarial é definida por Elena Pérez Carrilho254 como
[…] la contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y
ambiental por parte de las empresas, generalmente con el objetivo de ser más
competitivas y ofrecer una imagen corporativa que las sitúe en un plano más
favorable en las preferencias de los consumidores a la hora de comercializar
sus productos o servicios.

Essa responsabilidade aplicada espelha um nível superior de exigência, sempre voluntário, que
pode aumentar o valor, o reconhecimento social e a reputação da organização, baseando-se no
equilíbrio entre três pilares essenciais: um econômico, um social e outro ambiental. 255
3.3.1.2 Fenômeno da Autorregulação (Regulada)
O aumento de confiança dos poderes público na esfera de atuação dos particulares, notadamente
das empresas, explica-se, dentre outros motivos, pelo aumento da racionalidade em função da
profissionalização das empresas e da mudança de conteúdo de sua responsabilidade, no sentido
de assumirem deveres de cunho também social. Esses motivos, no entanto, servem ainda com
pano de fundo para o surgimento de um modelo de intervenção estatal diferenciado, no qual a
Administração Pública aceita, fomenta e encontra sua eficiência através da cooperação com os
particulares. Trata-se da chamada autorregulação. Contudo, esse tema já foi trazido no decorrer
do trabalho de forma aprofundada, no capítulo 2256.

3.3.2 Déficit legislativo: características das normas penais ambientais
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Outra das causas para o surgimento de programas de criminal compliance é o distanciamento
criado entre a realidade das atividades empresariais e o conteúdo das normas penais de cunho
ambiental.
As normas de cunho ambiental destinam-se à proteção de múltiplos interesses, coletivos e
individuais e, de modo geral, têm em suas raízes a previsão de situações de risco. Nenhum
desses fatores é compatível com a uniformização de condutas e de situações. Ao contrário, as
questões envolvendo a proteção ambiental, por tratarem de especialização técnica e análise de
riscos, tendem a ser dinâmicas. A norma jurídica, por sua vez, carrega em si uma estrutura
formal de valores, conceitos, forma de agir, elementos que o direito, como sistema, pretende
perpetuar. Como resultado, uma norma jurídica mal elaborada conduz à sistemática repetição
de erros e estimula a ruptura da ordem por aqueles que dispõem de conhecimentos atualizados,
os quais, não raras vezes, contradizem a própria norma.
Quando a informação contida na norma é constantemente ultrapassada, ou seja, quando a norma
jurídica entra em descompasso com a realidade que pretende regular, invariavelmente perde
autoridade como determinação comportamental e perde, assim, a confiança dos seus
destinatários, a credibilidade de que seja uma regra justa e, portanto, de que deva ser seguida.
Deixa de ser fonte de conhecimento/informativa, podendo até se tornar barreira ao agir
ecologicamente correto (tecnicamente atualizado).
Vale dizer, conforme Maria da Glória Garcia257, a incorporação da incerteza no direito implica
a reinterpretação deste e a busca de formas mais dúcteis de o manifestarem, não só os princípios
gerais e o uso de cláusulas gerais, mas, também, o apelo à justiça num espaço político aberto a
recomendações, alertas, avisos, conselhos, bem como acordos, consensos, mediações e, por que
não dizer, a implementação da Justiça Restaurativa, que implica a responsabilidade dos
diferentes intervenientes.
O próprio ambiente é mutável em suas características e manifestações, provocando “[...] uma
contínua reavaliação da base de facto sobre a qual recaem as vinculações administrativas, no
sentido de que estas não vão além nem se quedem aquém das necessidades reais de tutela”.258
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Nesse sentido, os próprios peritos, responsáveis por traduzir os fatos de forma técnica no
processo judicial, “[...] quase nunca têm consenso entre si quando o tema de debate é o meio
ambiente e os métodos de análise de riscos”

259

.

Assim, as normas de cunho ambiental demandam certa flexibilização, uma menor densidade
normativa ou menor determinabilidade,260 para que cumpram seu objetivo maior que é a efetiva
proteção do meio ambiente. A flexibilização justifica-se nesse âmbito porque, de outro modo,
a norma impede/dificulta a tutela ecológica, engessando padrões de proteção em constante
atualização, eternizando técnicas e condutas suscetíveis à dinâmica tecnológica e criando a
ilusão de prever os riscos (natural e tecnológico) que são indomáveis à lei.
Ademais, a norma ambiental foi imposta antes que a consciência ecológica estivesse arraigada
nos indivíduos, na sociedade e nos seus órgãos como o judiciário, por exemplo. As
consequências disso revelam-se no despreparo instantâneo dos sujeitos em cumprir os
mandamentos ambientais, como manifestação natural de uma não identificação, bem como na
dificuldade dos aplicadores do direito em interpretá-lo. Na carona vêm os problemas estruturais
do Judiciário e das Administrações Públicas: a falta de conhecimento técnico especializado por
parte dos julgadores, a incapacidade dos órgãos judiciais em abarcar a análise de questões
ambientais complexas e técnicas, em tempo hábil e de forma detalhada, bem como a dificuldade
em manter os órgãos estatais equipados e atualizados.
Diante desse cenário deficitário, o poder público perde confiança dos administrados. Deixa de
munir-se dos instrumentos corretos e eficazes de intervenção na esfera privada e redireciona-se
na criação de fórmulas alternativas para salvaguardar um mínimo de credibilidade, no que se
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abre espaço para a implementação de mecanismos de controle como as políticas de compliance,
a Justiça Restaurativa, a mediação e arbitragem.
Sugere-se à cooperação dos agentes públicos a participação dos particulares, dos interessados
diretos, a participação da coletividade afetada, dividindo conhecimentos, informações, na difícil
tarefa de proteção ecológica. Esses mecanismos consensuais são palco de escolhas concretas,
orientadas por princípios e valores preestabelecidos no ordenamento, mas com flexibilidade de
determinação da conduta de cada parte, em cada caso, na busca da melhor solução aos conflitos
existentes ou em potencial.
Aqui, trata-se de transferência da racionalidade da norma para o momento de decisão,
esvaziando a dimensão formal ou garantista do direito e inflando a dimensão intencional ou
política, permitindo o desenvolvimento de uma racionalidade situacional, baseada em
princípios constitucionais ambientais, no sistema jurídico como um todo (regulamentos,
normativas, circulares etc.) 261 e no conhecimento especializado.
Com isso, diminui-se a chance de a norma ser aplicada de forma equivocada. Assim, os
programas do criminal compliance aparecem como uma alternativa à minimização da falta de
credibilidade das normas ambientais, resultado do descompasso entre a explosão de leis e
regulamentos e a necessária conscientização verde. 262
É oportuno enfatizar que não se está eliminando as normas jurídicas do âmbito de proteção
ambiental tampouco defendendo que o Estado deixe ao debate situacional privado toda a tutela
do ambiente. Reconhece-se, em verdade, que se abrem oportunidades para a tutela do meio
ambiente por outros mecanismos instrumentais.

3.3.3 Efluentes da implementação dos programas de criminal compliance e a proteção
ambiental

Como o ponto de corte deste estudo é a confluência entre esses programas e a proteção
ambiental, cumpre delimitar apenas alguns dos efluentes que correlacionam ambos os
elementos.
261
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3.3.3.1 Privatização do controle da criminalidade empresarial do processo penal e da
investigação criminal

O envolvimento estatal no controle das atividades empresariais é marcado, ao longo do tempo,
por uma série de insucessos, como diz William Laufer263. No âmbito do direito penal econômico
é o que se reflete na opção político-criminal de penalização de entes coletivos, cujo objetivo
maior, segundo Nieto Martín264, seria justamente a motivação das empresas, pela ameaça da
persecução penal criminal, a adotarem medidas de autogestão, de auto-organização e de
autocontrole, num conjunto de ações que pudesse evitar condutas delituosas. O objetivo maior
desse intervencionismo estatal na esfera da responsabilidade penal, portanto, seria convencer
as empresas a não adotarem e a não tolerarem, no decurso das suas atividades, condutas
contrárias ao direito penal.
A criminalidade econômica-empresarial tem-se mostrado cada vez mais densa, complexa,
engenhosa, enraizando-se desde os altos escalões das organizações até os sujeitos mais remotos
na cadeia de produção, sem que o direito penal se mostre capaz de contê-la, nem mesmo
minimizá-la. A sofisticação e o alcance dos crimes em espécie simplesmente acompanharam
um processo geral de “modernização” e de aumento da complexidade das estruturas de
organização empresarial, sejam lícitas ou ilícitas.
É nesse esquadro que a possibilidade de responsabilização criminal de entes coletivos, tendo
como objetivo incentivar as empresas a melhorarem seus processos de autorrregulação, dá
ensejo ao surgimento de medidas de gestão, organização e controle que busquem primeiramente
evitar o crime, mas, caso praticado, que continuem sendo instrumentos capazes de legitimar as
formas de punição.

LAUFER, William S. Corporate Bodies and Guilty Minds – The Failure of Corporate Criminal Liability.
Chicago: The University of Chicado Press, 2006, p. 114 e ss. ALSTOM S.A., empresa francesa acusada em
paraísos fiscais, vide: DE MORALES ROMERO, Marta Muñoz; NIETO MARTÍN, Adán. Mucho más que uma
circunstancia atenuante: contenido y efectos prácticos de las programas de cumplimiento normativo en el
derecho penal comparado. In DEMETRIO CRESPO, Eduardo [director]/ MAROTO CALATAYUD, Manuel
[coord]. Crisis financeira y Derecho Penal Econcômico. Madri: Editorial IBdeF, 2014. p. 07.
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A partir da legitimação de investigações e de sanções privadas ocorre uma equiparação
funcional entre o processo penal e as investigações internas, uma privatização da prevenção de
delitos. Esse deslocamento do público para o privado, ainda que sob a fiscalização pública, traz
duas consequências paradoxais: se, por um lado estimula o efetivo cumprimento da lei, por
outro, pode servir de fachada justamente à sua quebra, sob o manto da colaboração das empresas
com a Administração da Justiça.
Por sua vez, a colaboração das empresas com a Administração Pública também traz vantagens
tanto para a organização quanto para o Estado. Para além da diminuição de gastoscom as
investigações pelos cofres públicos, ao Estado é permitido adentrar nas estruturas empresariais,
esclarecendo fatos suspeitos de forma mais direta e eficiente do que teria condições unicamente
através do seu aparelho público investigativo. À empresa, apesar do alto custo na
implementação dessas investigações e desses sistemas de sanção, são reservados muitos
incentivos: a melhora de sua imagem através de processos de autolimpeza, o direcionamento
de investigações externa de modo que se conclua pela exclusão da responsabilização da
empresa ou, no mínimo, pela atenuação das penas, a opção pela colaboração com as autoridades
públicas como estratégia de defesa processual e, nesse caso, é tendência que, com a opção pela
colaboração, o tempo de investigação pública seja mais curto e, assim, os eventuais danos
tendem a ser menores265.
Por fim, é indispensável que as organizações estejam dispostas à adoção dessas práticas
voluntárias de investigação, sanção e de prevenção de crimes ambientais, bem como que sejam
devidamente auditadas (internamente e, especialmente, por empresas terceirizadas
independentes) e fiscalizadas (pelo poder público), pois é possível que a implementação desses
instrumentos, aqui ilustrados pelos programas de criminal compliance, seja apenas um artifício
de transferência de responsabilidade que caberia à organização para as pessoas físicas
envolvidas e que, ou por desconhecimento ou em troca de algum ganho, aceitem a posição de
culpados para proteger a reputação da empresa, enquanto seus dirigentes e administradores têm
absoluta consciência das práticas agressivas, tolerando-as ou, pior, incentivando-as.
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3.3.3.2 Ética empresarial e conscientização ambiental

As empresas representam hoje o meio mais apto à disseminação na sociedade de uma
conscientização ambiental, justamente pelo papel social que desempenham e pelo alcance que
têm em diversificados indivíduos e setores. A implementação de programas de compliance
contribuiria nessa disseminação, na medida em que, muito além de instrumentos de
cumprimento das leis, esses programas prestam-se ao fomento da ética nas empresas, cujo
substrato, nos dias atuais, não pode privar-se da proteção do ambiente.
A ideia da ética empresarial surge desde a década de oitenta, primeiro nos Estados Unidos e
depois na Europa, chamada também de “ética dos negócios” – ou, ainda, “ética de organização”
e “ética de gestão”. A empresa passa a ser encarada como um sistema de valores que deve ser
aflorado a partir da cultura empresarial aplicada na prática da atividade. A empresa, como
instituição, é encarada como um ente com finalidades, necessariamente, ligadas a valores.
Anteriormente, o Estado era considerado o agente da moralização social. Hoje está na própria
sociedade civil a esperança por essa moralização, na iniciativa de grupos/comunidades, nos
empresários como geradores de riqueza, na construção de uma ética das organizações e das
instituições. A ética empresarial aparece, assim, como forma de capacitação daqueles que
deverão tomar boas decisões, munidos pela ajuda daqueles que possuem maior conhecimento
sobre situações específicas, mas não deixando de ouvir a comunidade próxima que pode ser
atingida de forma reflexa ou direta, quando da contrariedade dos ditames éticos.
A medida para delimitar essa ética deve baseada no entorno em que a atividade empresarial é
exercida, nas características da sociedade que a comporta e do seu grau de consciência moral,
que se refere não tanto aos fins perseguidos, mas aos direitos e valores que devem ser
respeitados no caminho de execução desses fins266. Assim, o fomento da ética nas relações
empresariais está estreitamente relacionado com a conscientização ambiental.
É indispensável que seja desenvolvida uma consciência ambiental enraizada na organização,
com o que se estimularia não só o cumprimento das leis ambientais, mas também o genuíno
desejo de proteção efetiva.
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4 JUSTIÇA RESTAURATIVA E COMPLIANCE CRIMINAL: ELEMENTOS
AGREGADORES DA RACIONALIDADE MODERNA

O presente capítulo é destinado, conforme estruturação já consignada em linhas introdutórias,
a apresentar a justiça restaurativa e compliance criminal como elementos agregadores da
racionalidade moderna. Antes, porém, impende esclarecer que o delineamento teórico a ser aqui
trabalhado pauta-se numa racionalidade afinada com um novo modelo jurídico de
fundamentação “prático-teórica”, a saber, o pluralismo jurídico, em clara contraposição ao
paradigma jurídico que serviu de base ao projeto de modernidade burguesa-capitalista ao
preconizar um monismo estatal centralizador267.
Dessarte, quando se fala em racionalidade moderna neste trabalho, vale deixar bem claro, não
se busca com essa referência uma aproximação da racionalidade que é própria desse velho
monismo jurídico, definidor da modernidade enquanto recorte histórico e teórico, mas, sim,
uma aproximação da racionalidade proposta por esse novo modelo pluralista de fundamentação
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jurídica, em termos de tendência atual, sinalizadora de um novo paradigma que vem sendo
construído no universo jurídico, moderna, então, nesses exatos contornos.
Feita essa breve e necessária explanação, passa-se, finalmente, ao propósito destinado a esse
derradeiro capítulo, isso já se destacando, de forma oportuna, que a sociedade contemporânea
é plural. A dinamicidade e a complexidade do mundo globalizado são perceptíveis a todos, e
isso só confirma a necessidade de se empreender novas técnicas na atual realidade penal.
Na visão de Carla Rahal Benedetti268, o direito, em especial o Direito Penal, precisa ser
repensado. Nas palavras da autora:
De fato, a sociedade contemporânea precisa de um Direito Penal altivo, forte,
decisivo e efetivo para a proteção de bens jurídicos, mas com caráter científico
e preventivo, e não fragilizado por medidas epistemologicamente rasas que
não beneficiam 269.

As modificações sociais influenciam os padrões de resolução de conflitos e a forma como o
Estado responde às pretensões que lhe são encaminhadas. Os contornos atuais da sociedade
decodificada em processos líquidos, de fluidez, expressam-se em possiblidades e não mais em
certezas – numa concepção baumaniana de relações líquidas270 –, e a própria globalização dos
mercados e das tecnologias são sopros em diversos sentidos que condicionam novas prestações
pelos agentes públicos e pelos particulares também.
Novas formas de conduzir antigas atividades, bem como novas maneiras de participação dos
indivíduos na atividade estatal271, têm sido certamente motivos pontuais ensejadores ao
redirecionamento de novas formas de soluções de conflitos.
O mundo tem presenciado crises que têm afetado diversos segmentos sociais, originadas em
grande parte por má-gestão de controle interno das corporações, muito em virtude da resistência
em se instituir programas progressistas.
O reconhecimento das várias insuficiências do Estado dá margem à inclusão de propostas
inovadoras no ordenamento jurídico. Julgou-se que tais insuficiências poderiam ser em parte
colmatadas por uma análise do pensamento criminológico e por uma análise do pensamento
político-criminal. Pensou-se que, assim, se dariam passos no sentido de se lograr uma visão
268

BENEDETTI, Carla Rahal. Criminal Compliance. Instrumento de Prevenção Criminal Corporativa e
Transferência de Responsabilidade Penal. São Paulo: Quartier Latin, 2014, p. 93.
269
Ibidem, p. 94.
270
BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Zahar, 2003, p. 45.
271
Ibidem, p. 49.

142

mais global da questão criminal. Essas incursões nos domínios criminológico e políticocriminal, que se iniciaram com a ponderação da categoria do “crime de colarinho branco” 272,
estiveram na origem dos primeiros contatos com essas propostas.
Todavia, perante estas e outras elucubrações, a única certeza que se confirma é que a sociedade
é dinâmica, e que precisa estar aberta ao novo. Assim, cada momento da história é único, os
conhecimentos são transformados, readaptados, melhorados. Dito da forma mais simples:
[...] nos últimos anos, os grandes movimentos de contestação do sistema penal
– que passam pelo acentuar do cariz criminológico da intervenção penal sob
o ponto de vista da sua inaptidão para a não dessocialização do agente, pelo
realçar da desconsideração dos interesses da vítima na reparação do dano ou
pelo sublinhar da incapacidade da justiça penal para assegurar e pacificar as
comunidades. 273

A racionalidade moderna é composta por vários elementos que agregam a essa nova realidade,
como “integrantes”, a Justiça Restaurativa e o compliance dão respostas para tantas reflexões.
A Justiça Restaurativa e o compliance podem ser vistas como respostas para tantas reflexões,
entretanto esses modelos não possuem um processo ou rito pré-definido, de maneira que se
adequam à realidade de cada caso concreto, de cada empresa. Conceitos fechados ou processos
estanques serviriam apenas para engessá-los, perpetuando a lógica instrumental cartesiana de
formalismos do atual sistema opressivo.
Vale esclarecer, de logo, que ambos os elementos, assim como a justiça ambiental, são
movimentos sociais globais que vêm ocupando o seu devido espaço no cenário jurídico atual.274
Dessa forma, possuem objetivos em comum, pois, ao quebrarem paradigmas, perspectivas são
criadas, redefinindo o novo ideal de justiça.
O alcance desses instrumentos pode ser variado. Entretanto, em se falando especificamente da
implementação em paralelo face aos crimes ambientais, eles deixam de ser vistos apenas como
um conflito ou um ato de desconformidade com a lei, ou com o código de ética da empresa.
Agora, o olhar volta-se ao dano causado à coletividade e à sua posterior e justa reparação.
Os danos, que até então eram abstratos, passam a ser definidos como concretos, e, assim,
analisados, caso a caso. A empresa, através dos seus representantes, tem a oportunidade de
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autorresponsabilizar-se promovendo uma consciência ética ambiental, econômica, social e
política.
Ressalte-se que tais instrumentos, apesar de serem autônomos, inserem-se numa relação de
complementariedade na seara ambiental, promovendo uma conjugação de esforços no sentido
de que a reação ao crime se diferencie do modelo punitivo tradicional, a partir do foco nas
relações comunitárias, na transformação do conflito originário, na recuperação dos danos
ambientais sofridos, na participação ativa das partes, que são colocadas no seu devido papel de
protagonistas.
A ideia de reparação dos danos ambientais por meios dos instrumentos da Justiça Restaurativa
e do compliance abre possibilidades concretas não opressivas em prol da justiça ambiental,
justiça esta que não isola os indivíduos do seu meio, tendo um olhar voltado a todos enquanto
destinatários de seus reflexos.
Implementar novas ferramentas à justiça ambiental, voltadas à prevenção e à reparação de
danos, significa estar em consonância com a racionalidade moderna. Assim, respostas
satisfatórias à sociedade quando da prática de crimes ambientais serão mais rotineiras, e, se
oportunizando participação a todos os envolvidos, possivelmente os resultados serão os
almejados.
Na prática, a aceitação dessa oportunidade275 pode vir a ser autorizada, por razões de
conveniência, por exemplo: a) procedimentos restaurativos in locu objetivando avaliar a
extensão do dano e a sua reparação; b) participação comunitária para se perquirir as
consequências vivenciadas após o crime; c) investigação das condutas ilícitas por advogados
especialistas em compliance e/ou Justiça Restaurativa; d) o não oferecimento da denúncia; e) o
pedido de suspensão do processo; f) a renúncia à produção de provas, através da opção por
procedimentos abreviados, normalmente de proposta de justiça negocial; g) desistência da ação
penal, dentre outros. Assim, por questões de política criminal, adequa-se a situação ao caso
concreto, e, em conseguinte, se minimiza as diferenças de poder existentes, diminuindo as
possibilidades de dominação.
Nesse passo, a reparação do dano por outras vias, também legítimas, reflete a utilização de
práticas novas, mas, também, de distintas matrizes teóricas, estabelecendo uma tensão que,
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inicialmente, poderia vulnerar a própria estrutura principiológica do sistema que busca agregar
institutos ainda pouco conhecidos. De qualquer forma, todo esse processo desencadeia a
necessidade de se desenvolver uma escuta respeitosa.
Os participantes são guiados a respeitar e a não oprimir o outro. Desse modo, o respeito mútuo
passa a ser uma condição fundamental para que as práticas de compliance e da Justiça
Restaurativa tenham resultados efetivos e eficazes, afinal, quando se está em “jogo” bens
jurídicos fundamentais, a recomendação não está na resolução do conflito, mas, sim, na sua
transformação.
Diante desse contexto, ao se permitir opções legais ou convencionais no reparar dos danos
ambientais, abre-se espaço para outras respostas penais. Ilustrativamente, é o que ocorre com o
âmbito empresarial por meio da autorregulação, uma vez que o poder público delega às
empresas parte de sua função regulatória, oportunizando a estas um maior controle de seus
padrões éticos e lícitos. Certamente, refletirá melhores resultados na luta contra a criminalidade.
A prevenção às práticas criminosas e a resolução dos conflitos causados pela conduta punível,
no atual cenário da justiça penal, traçam alternativas penais. Esse sistema de ideias agrega
institutos, como o da Justiça Restaurativa e o do compliance. A implementação, em conjunto,
dos referidos institutos pode fazer a diferença no âmbito social, econômico e penal.
Por terem diversos os pontos afins, tais políticas de vanguarda lastreiam diálogos conciliatórios
entre os sujeitos envolvidos no conflito penal, no intuito de se promover a restauração do dano
ambiental experimentado pela coletividade e o resgate da confiança mercadológica que foi
perdida pela empresa, quando da prática do crime.
Acreditando-se na contribuição positiva no âmbito penal, como a prevenção de crimes e, em
conseguinte, com a diminuição da criminalidade, conjugar as políticas de compliance com as
propostas restaurativas implica questionar se o monopólio estatal é satisfatório na resolução de
conflitos.
Assim, justificando o título do trabalho, por tudo já explanado, vê-se que a Justiça Restaurativa
e as políticas de compliance bem manejados, e de preferência, em conjunto, podem ser
instrumentos utilizados em prol da tutela ambiental, porquanto são construídos com o propósito
de permitir uma maior satisfação de todos os envolvidos. Prova disso, por exemplo, é que,
quando se fala em monitoramento interno das pessoas jurídicas, autorresponsabilização, oitiva
da(s) vítima(s), conscientização dos seus representantes e envolvidos na prática de infrações e
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participação da comunidade, tais instrumentos cumprem o seu papel e, consequentemente,
ampliam as capacidades de controle e planejamento estratégico, evitando e/ou reparando danos
ambientais 276.
Em paralelo, encontros restaurativos277, diante da prática de infrações penais, seriam uma das
formas de concretização dessa proposta, pois vítimas, infratores (pessoas jurídica e física),
representantes da comunidade atingida pelo delito, advogados especializados, e entidades,
como o Ministério Público, Defensoria Pública, ONGS etc, participariam diretamente da
solução do conflito. Vale lembrar que essas entidades são consideradas partes legítimas para
expressarem o consentimento em favor da comunidade atingida pelo delito.
A empresa, ao se autorregular, reserva a prerrogativa de ser o produtor de suas próprias normas
jurídicas, de seus próprios códigos. Assim, mais eficácia pela utilização destes instrumentos
seria viabilizada com a participação de todos os envolvidos e/ou interessados.
Conclui-se que, hodiernamente, o modelo tradicional, totalmente tensionado por processos
econômicos, políticos e sociais, não cumpre mais o seu desiderato adequadamente. Desse modo,
a gradual integração e interdependência dos mercados nacionais e proliferação do modelo
capitalista neoliberal, a partir da globalização, propõem um Estado mínimo e de pouca
intervenção, capaz de transferir uma série de responsabilidades do setor público para o setor
privado, incluindo a produção e aplicação das normas jurídicas 278.
Assim, a racionalidade proposta neste capítulo vincula-se a ideia de pluralismo jurídico e
policontexturalidade, pois contempla a possibilidade de existência de um direito não estatal,
administrado pelos próprios atores de autorregulação de suas condutas. Não se trata de aceitar
um modelo puramente economista, guiado por agentes de mercado, mas reconhecer a existência
e a importância de normas espontâneas e descentralizadas, fruto do exercício da autonomia
social e baseadas em ações consensuais.

SEBRAE –Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Disponível em:
<http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/bis/comoelaborar-um-planejamentoestrategico,854836627a963410VgnVCM1000 003b74010aRCRD>. Acesso em: 24.nov. 2019.
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Os encontros restaurativos são possíveis na fase pré-processual, fase processual e na fase da execução penal.
(SANTOS, Cláudia Cruz. A justiça Restaurativa: um modelo de reação ao crime diferente da justiça penal.
Porquê, para quê e como? Coimbra, Ed. Coimbra, 2014, p. 24).
278
TEUBNER, Gunther. After Privatization? The Many Autonomies of Private Law. Current Legal Problems.
London, v. 51, n. 1, p. 393-424, 2012.
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Sinais de declínio jurídico podem ser percebidos facilmente se constatada a realidade social
jurídica atual. Neste particular, o Estado não deve ser exclusiva fonte do Direito. Percebe-se
que entre os diversos modelos tradicionais de realização do Direito destacam-se aqueles
voltados para uma maior racionalidade. A respeito disso, ressalta Costa Andrade279 que, na
caraterização da modernidade, sobreleva, como um dos traços mais profundos e consensuais, a
apoteose da racionalidade, cuja apetência objetivadora e generalizadora tudo reduz à
indiferença de papéis, em um universo de funções vazias de sentido.
O centralismo jurídico é um mito. Não promove a verdadeira justiça, não é capaz de solucionar
os conflitos de forma satisfatória. Durante séculos se manteve irredutível do ponto de vista
jurídico, mas hoje há um reconhecimento da criação e aplicação do Direito em espaços
normativos diversos pautados por novos argumentos de validade jurídica, que adota novas
manifestações de ações participativas e novas práticas normativas, inclusive no mesmo espaço
sociopolítico, no qual a interação de conflitos e consensos tem sua racionalidade alicerçada nas
necessidades existenciais, materiais e culturais.
O sistema jurídico revela, assim, a necessidade de ser um sistema aberto, caracterizado pela
“[...] disponibilidade de abarcar novas situações, de modo a adaptar-se ao dinamismo social e
à interação entre realidade social e realidade normativa” 280. E a partir dessa abertura, tal sistema
passa a oferecer respostas cada vez mais próximas e adequadas à realidade, afastando-se do
casuísmo e da abstração dos textos legais, próprios dos sistemas fechados281, bem como do
monopólio estatal sobre a produção normativa e sobre a oferta de meios para a solução de
conflitos.
Não é por acaso que a ideia de que o sistema jurídico brasileiro segue, de forma exclusiva, a
tradição jurídica da Civil Law, tradição romano-germânica que se propagou na Europa

ANDRADE, José Carlos Vieira. Os Direitos Fundamentais – na Constituição Portuguesa. Lisboa:Almedina,
1998, p.113. Historicamente associados ao processo de secularização, o advento e o triunfo da racionalidade
fizeram-se acompanhar da “morte de Deus”, do silenciamento dos anjos, mesmo do esconjuramento da emoção e
da poesia – do desencantamento do mundo, não significando, todavia, o fim puro e simples do “encantamento”,
mas apenas a sua invisibilidade, isto é, a sua recolha a santuários, que, por razões de economia, podemos identificar
como o espaço da vida privada. (Ibidem).
280
OLIVEIRA, Dogival. Normas, regras e princípios questões diferenciadoras no sistema jurídico aberto. In:
Revista Projeção, Direito e Sociedade, v. 2, n. 1, p. 63-70, mai., 2011. Disponível em:
http://revista.faculdadeprojecao.edu.br/index.php/Projecao2/article/view/118/106. Acesso em: 04 de abril de
2020.
281
PEREIRA, Bernardo Augusto da Costa. Breves considerações acerca da aproximação entre Civil Law e
Common Law no Direito Brasileiro. Disponível em: http://www.eumed.net/rev/cccss/25/derecho.html. Acesso
em: 04 de abril de 2020.
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Continental sob a égide do positivismo jurídico282, deixou de definir a realidade jurídica pátria.
Isso porque o Direito brasileiro vem passando por um processo de mitigação da dogmática,
distanciando-se dos alicerces teóricos do positivismo.
Há teóricos que chegam a identificar peculiaridades tão marcantes em nosso sistema jurídico
que elaboram no sentido de que, no Brasil, a tradição jurídica não é nem Civil Law nem
Common Law. Trata-se de uma tradição jurídica própria e bastante peculiar283.
Sob esse enfoque, é possível afirmar, então, que o Direito resulta de forças diversas, sendo
incompatível com ideia de pureza e de rigidez sistêmicas, abrindo-se para a coexistência de
normas jurídicas diversas e de instrumentos de efetivação alternativos.
É nesse contexto que se localizam os institutos da justiça restaurativa e das políticas de
compliance, que se apresentam, hoje, como novos paradigmas, oferecendo à sociedade
respostas conformadoras, pois se inspiram em valores transmodernos de convergência,
humanização e alteridade.284
O direito não estatal não se encontra isolado de outros sistemas jurídicos e sociais. Vale ressaltar
que ele recebe impulsos constantes, tanto do direito nacional quanto do direito internacional.
Esta afirmativa é comprovada com a difusão da justiça restaurativa e do compliance no mundo
jurídico.
Transpor a justiça restaurativa ao mundo negocial fundamenta o objetivo maior desse trabalho,
afinal o compliance já nasceu no âmbito econômico, portanto, nesse último caso, tarefa menos
árdua. Conjugar ambos os conceitos é, sim, permitir um repensar ao mundo globalizado.
A tentativa de buscar outra direção ou outro referencial epistemológico que atenda à
modernidade no âmbito empresarial, por meio de mecanismos que assegurem o cumprimento
“O Civil Law teve sua gênese primal, na forma como presentemente se nota nos ordenamentos jurídicos das
nações, sob os auspícios do paradigma jurídico do Estado Liberal, respaldado pelo advento dos ideais desfraldados
pela Revolução Francesa, levada a efeito pela Burguesia no ano de 1789 [...]. Dado o momento histórico em que
se vivia, em que a sociedade visava, sobretudo, impedir o absolutismo, limitando o poder estatal, surgiu a
necessidade de se instituir uma formalismo jurídico onde as normas legais fossem fixadas de forma indubitável, e
onde a hermenêutica interpretativa do texto legal não fosse passível de desvirtuá-lo, sob pena de um autoritarismo
político e/ou jurídico se impusesse à sociedade”. (CASTRO, Guilherme Fortes Monteiro de; GONÇALVES,
Eduardo da Silva. A aplicação da common Law no Brasil: diferenças e afinidades. Disponível em:
http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/aplica%C3%A7%C3%A3o-da-common-law-nobrasildiferen%C3%A7as-e-afinidades. Acesso em: 09 de maio de 2014).
283
DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 15ªed. Salvador: Juspodivm, 2013, p.42.
284
O arquétipo da alteridade entendido como o paradigma capaz de “dar a todas as polaridades direitos iguais de
expressão”. (AGUIAR, Mônica. O Arquétipo da alteridade como paradigma necessário ao afastamento da
alienação parental. Disponível em: www.publicadireito.com.br › artigos. Acesso em: 03 mar.2020).
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prévio de normas jurídicas estatais, de modo a diminuir o risco de ser punido no futuro ou ainda
permitir a reparação do dano causado pelo delito, sem dúvida, é algo transformador, tanto no
âmbito social quanto econômico. E a sociedade exige novos paradigmas alternativos.
Certamente as ideias contemporâneas do pluralismo jurídico influenciaram o surgimento desses
novos institutos jurídicos. Tratar de responsabilidade empresária e de boa governança significa
cumprir ou estar em conformidade com algo, sendo comumente empregado no ambiente
empresarial como cumprimento da norma jurídica.
As medidas agregadoras ao âmbito empresarial econômico não se resumem apenas aos
programas de compliance ou da justiça restaurativa, já que as práticas de responsabilidade social
empresarial também são fundamentais. É preciso que todas as ações estejam coordenadas na
ética coletiva e individual, inclusive como meio de sobrevivência em sociedade. É necessário
salientar, ainda, que as práticas propostas devem sempre ser ponderadas, de tal sorte que a
empresa não se transforme em tribunal inquisitorial 285.
A cultura desses novos paradigmas já reconhece que um programa, conjunto de ações
planejadas por meio de órgãos de fiscalização para a responsabilidade empresária, é o caminho
mais seguro para a diminuição dos riscos provocados pelas atividades empresariais (tributário,
anticorrupção, ambiental), mas não apenas isto, já que podem ser utilizados posteriormente à
prática de crimes. Abrandar as sanções frente à comprovação da existência dos programas de
compliance e da Justiça Restaurativa é uma forma de estimular processos de privatização da
regulação e aplicação do direito.
Assim, tanto a justiça restaurativa quanto o compliance promovem meios dirigidos a escaparem
das tradicionais sanções estatais, já que conduzem a um processo de autorreprodução de um
sistema jurídico próprio. Dessa maneira, a organização empresária, devido à sua amplitude de
atividades, cria e administra as suas normas, códigos de éticas e suas respectivas sanções, pois
a base de programas como esses, ou seja, de regulação não estatal, direciona e conscientiza os
empresários, os funcionários, as entidades e toda a coletividade pela busca de melhores
resultados na seara empresarial e na sociedade como um todo.
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ALMEIDA DOS SANTOS, Renato. Compliance como ferramenta de mitigação e prevenção da fraude
organizacional. In: Prevenção e combate à corrupção no Brasil: 6º Concurso de Monografias: trabalhos
premiados. Presidência da República, Controladoria-Geral da União, pp. 161-228, Brasília: CGU, 2011. Consultar
também: PARGENDLER, Marina. The Corporate Governance Obsession. Stanford Law and Economics Olin
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Especialmente no âmbito penal ambiental é transferida para a pessoa jurídica a responsabilidade
penal pelo delito cometido por algum de seus integrantes, no exercício de suas funções, com o
objetivo de favorecê-la.286 Ocorre que esse modelo não se adequa à moderna racionalização,
portanto, diante do novo cenário político, econômico jurídico e social, é possível que a empresa
venha a adotar alternativas jungidas a evitar crimes, minimizar riscos e, uma vez praticada a
conduta delitiva, solucionar o conflito, inclusive, reparando os danos causados.
Além disso, os valores que agregam os novos modelos dão margem à responsabilização
consciente do ente coletivo, através de uma percepção da ética individual e coletiva, juntamente
com o mister não apenas fiscalizatório, mas, também, preventivo e retributivo. Vale notar que
é possível vislumbrar a vontade do ente ou de seus agentes quando incorrerem em ilícitos penais
praticados em prejuízo ou benefício da empresa.
Por ser complexa a criminalidade ambiental, e normalmente por haver desconhecimento em
relação a procedimentos técnicos, tais como auditoria, elaboração de códigos de ética e
investigações internas em empresas, esses setores recorrentemente enfrentam problemas que
abarcam cunho econômico, social, político e jurídico. Essas dificuldades tendem a ser
eliminadas, ou pelo menos, mitigadas à medida que se adotem instrumentos de controle capazes
de solucionar conflitos penais.
A busca por resoluções consensuais não pode ser considerada inédita para o equacionamento
de conflitos ambientais. Ao contrário, desde a introdução do parágrafo 6º no artigo 5º da Lei de
Ação Civil Pública287, já era possível vislumbrar a consolidação dos compromissos de
ajustamentos de condutas enquanto importantes mecanismos de resolução de conflitos
coletivos. Entretanto, nos termos do próprio dispositivo legal, seriam marcadamente estreitos
os limites subjetivos e objetivos à sua celebração: a princípio, apenas aos órgãos públicos
legitimados seria concedida a prerrogativa de ajustar, ao mesmo tempo em que tal ajustamento
deveria restringir-se à adequação da conduta do pretenso violador da norma às exigências
legais, não se havendo que cogitar, portanto, de concessões recíprocas.
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SACERDO, Leandro. Compliance e responsabilidade penal da pessoa jurídica: construção de um novo
modelo de imputação baseado na culpabilidade corporativa. São Paulo: ed LiberArs, 2016, p. 107.
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Para se ter uma ideia, essas corporações mais conscientes do seu papel na sociedade vêm
inaugurando em seu ambiente a tomada de decisões e/ou a execução de tarefas investigativas,
pelo próprio advogado daquela, pois muito se via a dificuldade em individualizar a conduta
criminosa. Ou seja: é difícil atribuir responsabilidade penal para um indivíduo no seio de uma
organização pela prática de determinado fato. 288
Saber se o ato criminoso é um ato isolado do agente ou um ato proveniente das atividades
intraorganizacionais da empresa289 não é tarefa simples. Noutro giro, o modelo de
autorresponsabilidade repousa na ideia de a culpa da pessoa jurídica estar diretamente
relacionada ao seu próprio comportamento e à sua própria organização, tanto em termos
preventivos quanto em termos repressivos.
Nesse ponto, em síntese, verifica-se, pelo histórico referente aos programas de compliance, que
é possível apresentar uma convergência entre os interesses privados e os da comunidade externa
em geral, assegurando, assim, pleno êxito do sistema autorregulatório, o que enfatiza o objetivo
desta pesquisa, pois, apesar da pressão em se aplicar o modelo tradicional da justiça penal, o
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TIEDEMANN, Klaus. Derecho penal econômico: Introducción y parte general. Madri: Editorial Tirant lo
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Homenagem a Ranulfo de Melo Freire. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 231). Da mesma forma, aponta Antônio Luis
Chaves Camargo. Cfr. CAMARGO, Antonio Luis Chaves. Crimes econômicos e imputação objetiva. In
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mundo moderno vem desatando amarras e abrindo-se às múltiplas alternativas a uma gestão
eficiente junto ao conflito criminal.
Sustentar que é possível haver uma convivência harmônica do compliance com a proposta
restaurativa é permitir maior eficácia aos mecanismos postos à evitação dos crimes ambientais
e à reparação de danos. É arvorar-se ao novo, ao justo, ao razoável, já que as ameaças ao meio
ambiente devem ser vistas como um risco iminente e atual. Direcionar as empresas a
preservarem não só a sua existência, como também um meio ambiente plenamente equilibrado,
é interesse de todos.
Hoje, a resolução de conflitos, vê-se marcada por variáveis distintas, mormente diante de um
cenário histórico pautado pela máxima autonomia da vontade, diante da celebração de acordos,
pelos representantes adequados, envolvendo concessões efetivas e aptas a promover a reparação
de um dano ambiental de forma célere e efetiva em prol da coletividade.
A justiça restaurativa e o compliance, embora tenham um longo caminho a trilhar, apresentamse como técnicas inovadoras e realizáveis na seara jurídica. Essas práticas têm se mostrado
transformadoras, na medida em que prevenir, fiscalizar, gerir e solucionar conflitos causados,
sem dúvida, desvia o foco da punição tida tradicionalmente como principal. Seria romper com
o status quo, pois se segue aplicando possíveis novos modelos dentro de um velho sistema
repleto de vícios.
Os escândalos de governança corporativa clamam por programas como o compliance, e por que
não pela atuação da justiça restaurativa, notadamente em conjunto com aquele? Importa
rememorar que os crimes praticados no âmbito empresarial dificultam o rastreamento de
patrimônio, assim, combater à corrupção é tarefa complexa, mas não impossível. Reconhecer a
incapacidade do Poder Público para prevenir ou investigar delitos do âmbito corporativo
fundamenta, também, o título desta tese.
Essas medidas integram um sistema de justiça responsável pela “punição” dos indivíduos ou
grupo de indivíduos por suspostamente perpetrarem injustiças, ou simplesmente atos em
desconformidade com a lei, identificados pela legislação vigente como “crimes”, quer seja
contra outros indivíduos, quer seja contra o meio ambiente o qual dividimos e do qual
dependemos, para que, ainda que teoricamente, se alcance algo como “justiça”.
Quanto ao aspecto sobre como e onde as práticas propostas devem ser aplicadas, vê-se que o
panorama ideal é aquele que se adequa às necessidades locais, contudo a cautela é
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imprescindível para não perder o fio condutor dos programas implementados nas empresas. Há,
ainda, a necessidade de constante verificação e atualização dessas medidas, pois o entendimento
das autoridades quanto ao devido cumprimento legal e convencional pode mudar o panorama
ideal para que as práticas aconteçam de forma plena e eficaz.
Importa

ressaltar,

por

oportuno,

que,

tratando-se

especificamente

das

injustiças

socioambientais, que afetam de maneira racista e seletiva parcelas especiais da população,
trazer a ideia de um novo paradigma de justiça delineado à proteção dos direitos e garantias
fundamentais dos envolvidos, traduz-se, por si só, em uma linguagem progressista e, por isso,
não aceita pacificamente pelo ordenamento jurídico.
Assim, o diálogo é ainda composto por uma justiça opressora. Contudo, trazer para o mundo
empresarial capitalista a justiça restaurativa combinada ao modelo de compliance, a fim de
reparar os danos ambientais, significaria reconstruir teorias de justiça desenvolvidas através de
parâmetros racionais, tal qual uma teoria normativa e universal, pretensamente autossuficiente,
e, portanto, desconsiderando os contextos sociais nos quais terão de ser aplicadas.
Se uma teoria deseja ser verdadeiramente universal e independente, sem presumir situações
sociais, instituições e práticas particulares, isso significa que são abstratas demais para serem
úteis, ao ponto de gerarem evolução do status quo e cessarem a opressão oriunda destas
instituições e práticas reais que geram injustiças. Para que possa ser útil às injustiças reais, uma
teoria de justiça precisa ter algumas premissas substantivas sobre o contexto social. 290
Os sintomas da injustiça global são resultado de um sistema complexo de dominação e
exploração, por isso focar apenas em uma justiça retributiva seria o mesmo que se concentrar
em ideias de opressão. As melhores tomadas de decisões em relação à justiça ocorrem quando
se olha para as diferenças entre os grupos sociais e a estruturação das relações sociais que
causam opressão, já que alguns grupos sociais são privilegiados em detrimento de outros.
Para Yong291, ao se pensar em justiça, deve-se ir além da ideia de distribuição de bem-estar,
renda e outros bens materiais. A ideia de justiça deve fazer referência a perspectivas, princípios
e procedimentos que servirão como parâmetros de avaliação para normas e regras institucionais,
dentro de um contexto social e histórico.
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O compliance e a justiça restaurativa podem ser utilizados a fim de se conhecer aos próprios
funcionários, manter a ética, perceber e – na medida do possível – refrear as fontes delituosas
internas292. A utilização dos institutos pode ser remanejada, reestruturada ou mesmo
desprezada, quando da prática dos casos concretos a serem postos ao Estado como regulador e
das corporações como autorreguladoras. Certamente, não existe fórmula única, já que cada
empresa está sujeita a diferentes tipos de riscos e a peculiaridades específicas de seus negócios
e operações.
Conclui-se que, diante de tal panorama, as alternativas que fogem à regra tradicional são vistas
de forma mais responsável, uma vez que o espaço jurídico que ora se mostra reflete diferentes
institutos. Dialogar, portanto, enseja o fortalecimento e disseminação de novos modelos, na
realidade, e reforça a existência de conceitos desbravadores.

4.1 INEFICÁCIA DO MODELO ATUAL DE JUSTIÇA PENAL

O Estado democrático enfrenta uma crise jurídica que traz reflexos diretos e negativos à
sociedade. Diante do seu mister, tem se mostrado insuficiente, incapaz de solucionar os
conflitos existentes de maneira satisfatória, o que denota a urgência de novas formas de se fazer
justiça.
Segundo Bauman293, a coletividade encontra-se desestruturada, mal amparada pelo Estado. Para
o autor, é preciso que haja uma “revisão completa” desse quadro, além da confiança na
capacidade humana de superar este estágio e realizar a tarefa para quebrar paradigmas, uma
verdadeira crença:
Em suma, era necessária a confiança de que, sob a administração humana, o
mundo poderia ser colocado numa forma mais adequada à satisfação das
necessidades do homem – não importa quais fossem ou pudessem ainda vir a
ser essas necessidades.294
“[...] Se por um lado é certo que programas de Compliance não podem ser confundidos com meros códigos de
conduta ou conjunto de políticas, não há, por outro lado, fórmula claramente estabelecida que descreva, com
precisão, todos os elementos necessários para que um programa de Compliance seja considerado suficientemente
robusto para conferir benefícios para as empresas em caso de violações. Evidentemente, não existe fórmula única,
já que cada empresa está sujeita a diferentes tipos de riscos e a peculiaridades específicas de seus negócios e
operações. (DEL DEBBIO, Alessandra; MAEDA, Bruno Carneiro; AYRES, Carlos Henrique da Silva
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Cientificamente, conforme as teorias de Thomas Kuhn295, existe a possibilidade de mudanças
de paradigmas. No entanto, são necessárias alterações das ferramentas já utilizadas em busca
do novo. Kuhn296 afirma, através de um argumento circular, que um paradigma é algo que a
comunidade científica partilha, por meio de seus instrumentos; ao passo que uma comunidade
científica é aquela que compartilha um paradigma.
A adoção de novas técnicas jurídicas já faz parte do atual contexto globalizado. O
neoconstitucionalismo tem orientado o legislador na construção de normas jurídicas
infraconstitucionais não apenas pelo seu aspecto formal, mas também na perspectiva da
compatibilidade de seu conteúdo com os princípios e regras constitucionais. Em outras palavras,
tornar a legislação infraconstitucional a mais próxima possível da norma constitucional é
enxergar que o modelo tradicional da justiça não mais se afigura como o adequado.
O sistema multiportas é característica do pluralismo jurídico, tendo em vista que compor
conflitos de interesses vai além do âmbito processual. Hoje o modelo corporativo assume papel
de protagonismo, tudo em busca de um equilíbrio onde todos possam participar de forma
satisfatória.
Leonardo Sica297 nos ensina que a falência desse sistema não pode ser vista como uma fase
passageira, que passaria por melhorias com a evolução do saber penal ou com a melhor
estruturação do sistema judiciário, as quais conseguiram influir nas práticas punitivas e
autoritárias encontradas nas agências judiciais.
Sob o enfoque penal, por exemplo, já é cediço que o modelo tradicional de uma justiça
retributiva tem falhado de forma recorrente. Abre-se margem para técnicas nas quais o poder
de fiscalização, prevenção e reparação são objetivos centrais de um modelo de justiça adequado
e eficaz. Exemplo disso encontra-se na aplicação de técnicas como a arbitragem, mediação,
justiça restaurativa, compliance, dentre outras.
Portanto, contrapor-se ao positivismo significa redefinir regras e, consequentemente, diminuir
desigualdades sociais, violência, precariedade do sistema prisional, pois a construção do Direito
é tarefa de todos. Retirar do Estado o poder de ideologia, que tem sido, durante séculos,
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monopolizado, é tarefa árdua, no entanto, paulatinamente, o cenário atual vem se amoldando
aos reclames da sociedade.
De maneira receptiva ao concurso vertical da sociedade, como alternativa à máquina deficitária
do Estado, é possível vislumbrar novas formas de reestruturá-la, através de técnicas renovadoras
que se mostram compatíveis com as exigências da sociedade pós-moderna em formação. Sob o
viés da Justiça Restaurativa e do compliance, objeto deste trabalho, vê-se que o mundo anseia
por um pluralismo jurídico298 concreto. Neste particular, o Estado não é mais fonte exclusiva
do direito.
O pluralismo jurídico possui características participativas e é concebido justamente a partir da
redefinição da racionalidade moderna, além de uma nova ética, amparada pelo reflexo jurídico
e político e de novos sujeitos - os coletivos; de novas necessidades desejadas - os direitos
construídos pelo processo histórico; e pela reordenação da sociedade civil - a descentralização
normativa do centro para a periferia; do Estado para a Sociedade; da lei para os acordos, os
arranjos, a negociação. E, portanto, a dinâmica interativa e flexível de um espaço público
aberto, compartilhado e democrático299.
Em uma sociedade heterogênea e complexa é imprescindível a aplicação de direitos
confirmadores de um sistema capaz de preocupar-se principalmente com a prevenção de
ilícitos, guardando assim coerência com a nova temática moderna. Perceber essa evolução
significa romper com um sistema tradicionalmente infrutífero e abrir espaço às políticas
criminais em busca de um Direito que corresponda à sua missão de proteger à sociedade.
Não obstante, a política criminal ganha uma posição de autonomia, e, mesmo, de transcendência
perante as restantes ciências criminais, tornando-se trans-sistemática e competente para definir
os limites últimos do punível, ao mesmo tempo em que, entre tal Política e a dogmática jurídicopenal, se estabelece uma autêntica relação de unidade funcional300.
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O modelo atual de justiça criminal peca na sua efetividade, inclusive sob o enfoque do direito
reparador. Os repetidos desacertos dão margem a olhares voltados ao futuro, trazendo ao
cenário jurídico globalizado tendências capazes de envolver um conjunto de fenômenos
autônomos e elementos heterogêneos que não se reduzem entre si.
Renato Gomes Pinto301 define que a necessidade da mudança de paradigmas e a possibilidade
de buscar melhores formas de evitar ou mesmo resolver o conflito penal já posto significam
reconhecer a explosão da criminalidade. E o combate não se encontra isoladamente nas mãos
do Estado. Por isso, a criatividade pode ser implementada com o propósito de prevenir e/ou
solucionar celeumas ocorridas de forma rotineira, assim, por que não falar das benesses da
Justiça Restaurativa302 e do compliance.
Segundo o referido autor, pensar em um modelo de sistema penal que não busque apenas
melhorar o sistema punitivo, mas, também, um sistema que seja melhor do que o próprio
sistema penal punitivo é um despontar para o justo, para o novo303. Não é uma utopia, portanto,
pensar em modelos de justiça capazes de oferecer controle sobre as condutas desviantes,
capazes de satisfazer efetivamente as vítimas e, ao mesmo tempo, prevenir a ocorrência de
novas infrações, os quais se prestem a restaurar relações entre as partes.
Nesse sentido, a adoção de um modelo que traga, em seu bojo, uma ressignificação na forma
de perceber e responder a qualquer conflito, curando relações e levando a paz, pode ser uma
nova maneira de se fazer justiça, lançando um novo olhar sobre a infração, buscando lidar com
o conflito, por meio de uma ética baseada em códigos, em diálogos, na inclusão e na
responsabilidade social, com grande potencial transformador.
O mesmo autor ressalta que tal procedimento, estritamente voluntário e informal, seria
desenvolvido em espaços preferencialmente comunitários, sem a necessidade de um ritual
solene imposto pelo Poder Judiciário, em que seriam empregadas técnicas de mediação e
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conciliação, visando alcançar o resultado restaurativo e fazendo o infrator reconhecer o caráter
educativo do acordo e a conscientização sobre a conduta praticada304.
Nessa senda, os modelos propostos constituem-se como uma especial maneira de abordar a
justiça penal, que passa, a partir deles, a enfocar não só a reparação dos danos causados às
pessoas e a coletividade, mas, também, o relacionamento entre as partes envolvidas no delito,
deixando de punir transgressores, isso com fundamento no seguinte postulado fundamental: “o
crime causa danos às pessoas e a justiça exige que o dano seja reduzido ao mínimo possível”
305

. Essencialmente, essa abordagem estrutural procura encontrar soluções para as muitas

questões relacionadas à prática de qualquer tipo de crime, em todas as searas do direito criminal.
Para tanto, baseia-se num conjunto de princípios e procedimentos diversos desenvolvidos numa
infinidade de processos que procuram lidar com conflitos (crime), nos quais o envolvimento
procedimental da vítima é tão importante quanto o sancionamento. Esse conceito coloca a sua
ênfase no dano causado à vítima, assim como na própria comunidade onde ela se encontra
inserida.
Assim, nos últimos anos, tem se visto um acelerado processo de transformações, que acabou
por ensejar a criação de um novo paradigma social, definido por uma extraordinária capacidade
de expansão e uma alta voltagem político-social306. Nesse cenário, a justiça penal tem se
mostrado aberta a uma lógica racionalizadora e eficaz, o que denota um viés de busca à
produtividade e à justiça. O Estado não mais recua, ao contrário, reconhece que o momento
atual permite inovações capazes de dar respostas satisfatórias à sociedade, renovando os meios
de solução de conflitos e, por exemplo, admitindo a reparação dos danos gerados.
Encontrar novos equilíbrios na realização da justiça penal é, sem dúvida, afastar-se de regras
prontas, é readaptar-se às democracias participativas com propostas conscientes. A justiça
convencional volta-se ao passado, direciona-se à culpa, visa aplicar pena e tem como eixos
relacionais exclusivamente o Estado e o ofensor. Logo, a perspectiva de um sistema de justiça
racional baseia-se na comunidade, onde garantias essenciais do processo continuem a serem
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seguidas através de programas com maior orientação de política criminal, necessita
urgentemente fazer parte do atual pensar jurídico.
Em arremate, abandonar a denominada ciência normal é buscar a ciência extraordinária, pois,
ao se vislumbrar um paradigma em crise, que já não mais consegue resolver os problemas de
acordo com as regras já vigentes, é perceber falhas ou anomalias nos programas tradicionais307
e, assim, mudar a perspectiva em relação a este quadro. A proposta, então, é direcionada a uma
juridicidade alternativa que parta da não-neutralidade e de um compromisso a um resgate do
tecido social, rompendo com o monopólio estatal sobre a resolução dos conflitos, saindo da
seara eruditamente tecnicista, burocratizada e descompromissada, que tem operacionalizado o
direito e legitimado atrocidades a partir de uma discursividade de (pseudo) neutralidade308.

4.2 JUSTIÇA RESTAURATIVA: VALORES EXPANDIDOS PARA A COMUNIDADE

A Justiça Restaurativa não se contrapõe ao sistema de justiça do Estado tradicional, ao
contrário, representa o Estado Democrático de Direito. Ela não se estrutura contra o Estado,
atua além dele, propiciando uma realização democrática validadora da multiculturalidade,
resgatando valores esquecidos, colocando em questão a esfera do inegociável e a dimensão
humana que a burocratização, as tecnologias e a razão neoliberal tendem a esconder309.
É possível, ainda, ponderar que a Justiça Restaurativa não se vincula ou pertence ao Estado,
mas com ele se relaciona, podendo ser vista, inclusive, como elemento externo capaz de auxiliar
na promoção da abertura do sistema jurídico a ele tradicionalmente vinculado. De qualquer
sorte, frise-se, ela pertence à sociedade civil, ao totus comunidade.
E nessa perspectiva de pertencimento, a Justiça Restaurativa direciona-se a todos os que têm
uma participação num conflito específico e, assim, identifica necessidades e obrigações, a
fim310 de curar e colocar as coisas do melhor modo possível.
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A partir disso, a comunidade volta a interessar à Justiça e, ao mesmo tempo, a Justiça torna-se
interessante à comunidade e, por isso, as suas práticas assumem diferentes formas, em razão da
especificidade de cada caso concreto. Hoje, as formas contemporâneas mais debatidas de
Justiça Restaurativa procuram superar com essa prática o chamado jogo adversarial de “soma
zero” que o sistema criminal vigente estabelece para as relações entre vítima e ofensor. O atual
sistema é, inclusive, avaliado pelo “montante de dor que produz” ou, como preferem chamar,
“o montante de dor que é reparado” 311.
É uma justiça que, de forma indissociável, respeita a voluntariedade, a confidencialidade e o
empoderamento da (s) vítima (s). A (s) vítima(s) passa a assumir o papel central no
procedimento restaurativo, na medida em que lhe são devolvidos o protagonismo e a voz
durante o processo de transformação do conflito, de modo a atender o que a parte envolvida
considera como justo, e não o ideal imposto de maneira opressiva pelo Estado.
Segundo Zehr312, a(s) vítima(s) passa por um processo de segunda vitimização em contato com
os “profissionais do judiciário e do processo”, uma vez que continuam tendo prioridades
periféricas, tratadas como “notas de rodapé do processo criminal”. O autor ainda afirma que
talvez o pior ponto seja a falta de um fim para o processo vivido pela vítima e para o
atendimento de suas demandas.
Assim, a justiça é uma experiência a ser vivida como algo real, e isto, quando diz respeito à
vítima, que passou por uma experiência por vezes traumática e violenta, pode acabar por violar
algo fundamental: “sua autoimagem como indivíduo autônomo num mundo que tem
significado” [...] O crime também é uma violação da confiança depositada no relacionamento
com os outros” 313.
Uma das mais importantes contribuições que têm sido proporcionadas pelos programas de
Justiça Restaurativa é a criação de espaços públicos nos quais questões referentes a um crime
abrem-se à possibilidade de diálogos sobre temas mais amplos da comunidade e do
desenvolvimento de entendimentos compartilhados a respeito de limites nos comportamentos
que cada pessoa pode conviver e se comprometer a realizar.
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Esses relacionamentos e conflitos podem se dá de maneira interrelacional, bem como de
maneira comunitária e social, logo, a comunidade é parte importante de um processo que queira
superar a opressão e falar em justiça. Além do que o conflito se dá em algum ambiente, ambiente
este que impossível ser vivenciado de maneira isolada.
Como as comunidades num todo sofrem com os impactos do conflito, devem elas ser
consideradas partes interessadas, funcionando como verdadeiras vítimas do processo
restaurativo. Os membros da comunidade têm importantes papéis a desempenhar na
transformação do conflito.
Portanto, a Justiça Restaurativa é inclusiva. Abandona-se o pensamento fechado, próprio de
modelos autoritários. Reconhece-se que o conflito abarca não apenas a dupla vítima-ofensor,
mas também a família, a comunidade e outros integrantes do seio social. Para isso, tanto quanto
possível, todos esses sujeitos devem ter a possibilidade de exercer a palavra, por exemplo, nos
modelos dos encontros em círculos. Ressimbolizar a Justiça, nesse contexto, exige também
abrir-se ao princípio da oportunidade, da voluntariedade, ao encontro presencial, ao dizer a
verdade, à reparação do dano, sempre em atenção aos limites dos direitos humanos 314.
Hodiernamente, apregoa-se a simplificação dos sistemas como uma importante estratégia para
acarretar a melhor obtenção de resultados, pois é sabido que, quanto maior a complexidade do
sistema, mais barreiras irão surgir, dificultando a resolução dos conflitos. Sob tal perspectiva,
a Justiça Restaurativa tem respondido bem aos anseios sociais.
A proposta deste capítulo não é direcionada a tecer reflexões exaustivas sobre a Justiça
Restaurativa, até porque a construção desta tem sido completamente natural no âmbito do
progresso ao longo dos últimos vinte e cinco anos. Vale esclarecer que muitas das práticas
restaurativas não são novas e os valores que motivam essa estrutura são valores ligados,
historicamente, às necessidades das comunidades.
Ora, porque tratar especificamente das necessidades das comunidades? Primeiro, porque a
Justiça Restaurativa é um modelo proativo e colaborativo de comunidade; depois, porque a
participação dela como agente cooperativo das empresas na resolução de conflitos de cunho
ambiental permite às referidas empresas maior respaldo frente ao cenário globalizado atual.
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No âmbito da filosofia da Justiça Restaurativa, diversas ideias têm evoluído diante do chamado
à consciência e à responsabilização penal das pessoas jurídicas. A Justiça Restaurativa deve
atender todas as relações quebradas - entre o ofensor e a comunidade, a vítima e a comunidade,
a vítima e o ofensor. 315 Ademais, a comunidade atingida pode e deve auxiliar na resolução do
incidente criminal, pois conhece a sua real necessidade. Desta forma, a reparação de danos deve
ser feita por um processo respeitoso a todos que tiveram os seus direitos violados.
Processos respeitosos tornam a comunidade como igual em termos de dignidade humana e
capacidade para contribuir em soluções construtivas. Por outro lado, em relação aos ofensores,
e aqui tratando especificamente de pessoas jurídicas, tratá-los de forma responsável, levandoos a se tornarem aptos a encontrar soluções e a realizar reparações, de maneira que a propensão
à recalcitrância seja consideravelmente menor.
Contrariamente, quando decisões são tomadas pelos entes coletivos, sem oportunidade de
intervenção da comunidade, o senso de responsabilidade deles é menor para com os resultados.
Torná-los desempoderados não contribui para a segurança em longo prazo, o que pode,
inclusive, desencadear numa tentativa de recuperar o “poder”, geralmente de modos danosos316.
Vê-se que a Justiça Restaurativa privilegia valores democráticos por meio da ampliação do rol
de participantes na deliberação, pela confiança depositada na sua capacidade decisória, pelo
empoderamento produzido e pela educação para paz. O momento atual, e o que se avizinha, é
o momento de devolver os conflitos às pessoas e o de permitir inovações capazes de tornar a
justiça mais eficaz e menor dispendiosa, renovando-se soluções de diversão, implementandose e ampliando-se o uso de práticas restaurativas. Faz-se necessário, pois, encontrar novos
equilíbrios na realização da justiça penal317.
Há quem entenda, de forma desarrazoada, que a Justiça Restaurativa, ao defender o
empoderamento e a reapropriação de conflitos, terminaria por funcionar como um retorno sutil
à vingança privada contra o ofensor. Esse receio é manifestado por Zaffaroni318, que sustenta
que qualquer proposta que inclua exceções ou limites à atitude do Estado frente ao delito deve
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ser cuidadosamente avaliada porque um sistema demasiadamente permissivo que não imponha
e não afirme suas leis, com seriedade, desloca ou desvaloriza outros setores de controle social,
favorecendo o surgimento de uma justiça particular, que terminará por impor suas próprias
normas, sanções e procedimentos.
Os processos respeitosos para as vítimas facilitam a recuperação do senso de poder pessoal, de
modo que esse receio não procede em relação à Justiça Restaurativa, porque todos os acordos
firmados teriam que contar, necessariamente, com o consentimento do ofensor; a Justiça
Restaurativa requer um efetivo controle público-estatal que defina seus limites, formais,
estruturas, afastando possíveis abusos; finalmente, a Justiça Restaurativa diz respeito,
sobretudo, à matéria de ordem penal e, por esse motivo, deve reger-se por seus princípios
garantidores, ainda que sejam extrajudiciais.
Enfim, processos respeitosos para as empresas, causadoras de danos ambientais, as encorajam
a experimentar o uso responsável do seu poder, enquanto corporação para com o seu próprio
comportamento ilícito, na realização das reparações junto à comunidade.

4.3 O REPENSAR DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL POR MEIO DO COMPLIANCE
CRIMINAL

Preservar o meio ambiente é tarefa de todos, não há dúvida. Entretanto, em uma sociedade de
risco onde a hipertrofia legislativa é desenfreada e irresponsável, faz-se imprescindível o uso
consciente na utilização dos recursos ambientais.
Repensar a justiça ambiental significa tentar compreender a exposição de determinados grupos
de pessoas aos riscos ambientais, principalmente, através da ótica da desigualdade social.
Talvez, de certa forma, estariam pré-selecionados por uma lógica desigual para suportar os
piores riscos decorrentes da existência de barragens, de morros e da gestão precária dos
mesmos.
Esses fatores impõem reflexões sobre as pessoas que se encontram nesses locais e que perderam
praticamente tudo. Características comuns das populações atingidas pelos danos ambientais não
são mera coincidência, afinal, em regra, as mais prejudicadas são as pessoas com menores
rendas, menor acesso à educação formal e capacidade de organização política.
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Nesse sentido, discutir a justiça ambiental e formar um posicionamento crítico do movimento
conduzem a uma mudança de consciência na distribuição do poder sobre os recursos
ambientais. Não apenas isso, fundamenta uma maior preocupação da população mundial, que
agora passa a ser fiscalizadora de atividades que podem ocasionar danos ambientais à
sociedade. Há, aqui, a necessidade de união entre o exercício de democracia e a capacidade da
sociedade em defender o mundo da injustiça ambiental319.
Pela definição de Robert Bullard320, sociólogo percursor do movimento da Justiça Ambiental
nos Estados Unidos na década de 80, a Justiça Ambiental pode ser conceituada como:
a busca do tratamento justo e do envolvimento significativo de todas as
pessoas, independentemente de sua raça, cor, origem ou renda no que diz
respeito à elaboração, desenvolvimento, implementação e reforço de políticas,
leis e regulação ambientais. Por tratamento justo entenda-se que nenhum
grupo de pessoa, incluindo-se aí grupos étnicos, raciais ou de classe, deva
suportar uma parcela desproporcional das consequências ambientais negativas
resultantes de operações federais, estaduais, locais ou tribais, bem como das
consequências resultantes da ausência ou omissão destas políticas.

Dessa forma, a discussão sobre a preservação ambiental pressupõe uma análise socioambiental.
Os maiores impactos causados ao meio ambiente decorrem de atores já conhecidos nesse
trabalho acadêmico, as empresas. Todas influenciadas pela força do mercado, pela dinâmica
econômica, acobertada pelo capitalismo impudente.
Essas influências instigam a busca por ferramentas com abordagens diferentes, pois crimes
ambientais normalmente são praticados por empresas de grande porte, e as políticas de
compliance vêm sendo, nos últimos anos, uma prática comum no ambiente empresarial.
Salienta-se que a implementação das políticas de compliance é desafiadora, pois os danos
causados ao meio ambiente trazem componentes sociais, econômicos e ambientais e podem
direta e indiretamente prejudicar as vidas de muitas vítimas de muitos modos diferentes, assim,
todos envolvidos nessa proposta devem estar realmente imbuídos de total conhecimento da
extensão do dano no aspecto patrimonial, moral e social. Além disso, o dano pode ser percebido
desde pequenas degradações de qualidade em recursos renováveis com mínimo impacto na
saúde das pessoas, na flora e na fauna a danos inimagináveis e letais.
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Vale saber, ainda, que o efeito destrutivo cumulativo dos crimes ambientais no meio ambiente,
na saúde, na economia e nas vidas de comunidades inteiras pode ficar oculto por anos, o que
torna o desafio ainda maior. Construir ou estimular nas empresas a consciência e a necessidade
de um planeta ecologicamente equilibrado, através das políticas de compliance, reforça o que
foi dito em capítulos anteriores, ou seja, o Estado não consegue mais tutelar isoladamente as
mazelas do mundo globalizado.
Mesmo com a mudança estampada no novo cenário jurídico, existem muitas empresas que se
utilizam de justificativas infundadas para se eximirem da sua culpa. Justificativas que sugerem:
“preferimos ter empregos à água limpa, melhor haver empregos que animais selvagens”. Essas
racionalizações resultaram em questões como “o que os ursos polares têm feito por mim
ultimamente”?
Essas questões levantam debates que ultrapassam o alcance das ferramentas utilizadas nos
processos tradicionais. Efetivamente, é impossível atingir os objetivos usuais. Estratégias
diferentes, abordagens mais compreensivas e inclusivas são necessárias aos criminosos
ambientais, que precisam se autoconscientizarem e se responsabilizarem pelos seus danos,
através de suas atitudes.
Interessante notar que os processos ambientais tradicionais se arrastam por anos, justamente
devido às falhas do poder Estatal e ao desconhecimento dos verdadeiros danos sofridos pela
população, além do descaso das empresas na resolução dos conflitos. Assim, processos
colaborativos que envolvam as empresas de forma responsável, certamente, oportunizariam a
construção de resultados mais justos e éticos.
É óbvio que os processos colaborativos das políticas de compliance prezam pela
voluntariedade, assim como a Justiça Restaurativa. Assim, uma vez sendo implementadas,
seguem diretrizes, a fim de se adequarem ao caso concreto. Pois, esses tipos de crime podem
abranger a fauna, a flora, os recursos naturais ou patrimônios culturais. Além dessas ações
danosas, as empresas podem também praticar crimes ambientais se ignorarem as normas e os
códigos de conduta da sua empresa, no contexto da sua atividade, ainda que não ocorram danos
à natureza.
Vale lembrar que qualquer uma dessas condutas pode levar ao enquadramento em uma das
categorias de crimes previstas nas leis ambientais. Por isso, é realmente importante manter um
olhar atento sobre as operações e a gestão da empresa, evitando esta, assim, o cometimento de
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um crime, mesmo que de forma não intencional. De fato, as inúmeras modificações
econômicas, sociais e humanas direcionam atenção especial aos bens ambientais juridicamente
protegidos, o que influencia o âmbito criminal, dando lugar à aparição de crimes ligados ao
interesse eminentemente capitalista, e até do perfil de um novo criminoso.
Agora, o novo perfil do criminoso não pratica crimes apenas ligados à violência e interesses
patrimoniais, tem-se um criminoso com respeitabilidade social, estabilidade econômica e com
atividades ilícitas ligadas à atividade laboral.321 Passa-se a vislumbrar uma delinquência
relacionada a interesses financeiros, uma criminalidade dos poderosos, a macrocriminalidade.
O progresso enseja em uma expansão econômica, que, por sua vez, dá lugar a outro tipo de
delinquência, acompanhada notadamente de inúmeras legislações extravagantes, dentre elas, as
leis relacionadas ao meio ambiente, como exemplo, a Lei dos Crimes Ambientais.
Impende nota que o progresso fez surgir práticas como as políticas de compliance, sendo assim,
diante desse contexto, tratando especificamente do criminal compliance contra a prática de
ilícitos criminais na seara ambiental, vê-se que o seu âmago se pauta inicialmente em evitar a
prática desses ilícitos, e não em obter isenção de responsabilidades (coletivas ou individuais),
nem atenuação de sanções. Do contrário, fugiria o programa de sua real responsabilidade.
Portanto, pela mesma razão, as autoridades administrativas e judiciais devem portar-se com
neutralidade, diante do programa implementado nas empresas, ao menos até verificarem se está
sendo cumprido o referido programa no caso concreto.
Em que pese a preocupação de usarem o programa de compliance como programa de fachada,
ele é um instrumento que, praticado corretamente, é capaz de direcionar o ente coletivo a novos
rumos de conscientização social. O repensar à preservação de crimes ambientais, através da
autorregulação, por exemplo, por parte das empresas, deve, sem qualquer imposição legal,
tornar-se um hábito à aplicação efetiva do Direito.
A destruição do meio ambiente tem como maiores sujeitos ativos as empresas, especialmente
as multinacionais, cujas atividades são consideradas potencialmente perigosas. Durante longos
anos, as tentativas de repressão a tais crimes vêm se mostrando infrutíferas, o que corrobora a
proposta deste trabalho ao aproximar as características dos programas do criminal compliance
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à proteção ambiental, verificando se esses instrumentos de autorregulação privada servem à
tarefa que é de todos, qual seja, a de proteger o meio ambiente.
Por isso, o intuito de confirmar que os programas de criminal compliance são mecanismos de
prevenção, de controle de riscos e de fomento da ética empresarial, prestando-se à efetiva
proteção ecológica.
O sistema do criminal compliance sobre o paradigma da racionalidade moderna consiste em
um incentivo expresso e tratamento diferenciado para empresas que possuem programas de
integridade, também denominado de programas de conformidade. A existência de tais
programas e suas redes de interações reduziria a prática de crimes ambientais, e, caso
ocorressem, seria possível vislumbrar a redução da fixação da pena, caso estivessem dentro dos
parâmetros estipulados. Portanto, apesar do programa não ser obrigatório, é extremamente
recomendável que as empresas, principalmente as de grande porte, possuam órgãos internos de
controle.
O incentivo estatal às empresas para que instituam medidas de prevenção e controle dos delitos
ambientais, colaborando com o poder público no combate a essa forma de criminalidade,
revela-se como prática legítima e conforme diante do novo cenário mundial.
Os programas de compliance, embora tenham aplicação judicial reconhecida, não são
instrumentos jurídicos convencionais. Primeiro, porque são criados pelas próprias entidades
empresariais, em clara manifestação da autorregulação. Depois, e consequentemente, porque a
efetividade desses programas está condicionada à conjugação estratégica de requisitos básicos,
estipulados pela norma legal com requisitos específicos, estabelecidos por cada organização em
função de sua atividade. Esses requisitos particulares, por um lado, permitem a contínua
adaptação dos instrumentos de prevenção à realidade dinâmica das atividades empresariais, por
outro, constituem uma zona cinzenta de insegurança com relação ao que é exigido das empresas
no âmbito do compliance criminal322.
Em se tratando de matéria penal, há ainda outro componente preocupante, pois na
[...] prevención de riesgos penales, a diferencia de lo que ocorre con outro
tipo de riesgos legales, el principio de seguridad jurídica, regorzado
constitucionalmente a través del mandado de taxatividad, resulta um derecho
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fundamental. Por esta razón la compliance em material penal necessita ser
determinada, a diferencia de lo que ocorre em otros sectores.323

Assim, esses requisitos específicos não são fruto exclusivo de autorregulação, portanto ainda
há neste tipo de programa regras legais a serem seguidas, não fragilizando o princípio da
taxatividade.
De modo geral, esses programas abarcam diferentes setores (penal, contábil, administrativo).
Tudo irá depender da natureza das atividades e riscos desenvolvidos pelas entidades que
implementam o compliance, tratando-se, assim, de um instrumento indiscutivelmente
multidisciplinar. Daí que o controle dos riscos penais não esteja cingindo ao setor jurídico,
valendo-se de toda essa gama de outros setores fundamentais na concretização da efetividade
do programa.
Valendo do assinalado acima, cumpre esclarecer, contudo, que a comprovação da efetividade,
mesmo em matéria penal, dependerá sempre da análise do caso concreto, ou seja, das
características específicas e diferenciadoras de cada organização324.
Quanto aos requisitos mínimos dos programas de compliance, é na doutrina325 que é possível
encontrar as pistas de um núcleo comum. Trata-se de elementos formadores da parte geral dos
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programas, comuns à prevenção de quaisquer riscos e que servem de suporte para que o
compliance seja implementado conforme as características de cada organização e para que seja
atualizado, conforme sua demanda por melhorias.
Como primeiro requisito, é fundamental identificar os riscos inerentes à atividade, bem como
aqueles decorrentes da organização da empresa, da qualificação de seus colaboradores e da
comunidade em que está inserida (risk assessnt). Devem ser definidos e comunicados os valores
que a empresa busca, de forma objetiva e transparente (Conduct Codes). A seguir, deverão ser
fixadas responsabilidades dentro da divisão hierárquica de trabalho, especialmente daqueles
que ocupam o topo da administração, com a criação de um setor que fiscalize o cumprimento
do programa – que poderá ser um órgão ou um único sujeito (compliance officer), de um setor
que identifique infrações e falhas do programa, com a consequente imposição de sanção,
buscando a implementação do mecanismo de forma e disseminada em todos os níveis da
organização.
Todos os colaboradores deverão ser instruídos sobre o programa e capacitados para
implementá-lo em suas esferas de atuação, tanto para o repasse de informações aos demais
colaboradores, quanto para a identificação e o esclarecimento de fatos suspeitos. Poderão
participar do processo auditores internos ou externos, bem como certificadoras, e todos estes
instrumentos deverão ser periodicamente monitorados, em constante atualização do programa
de compliance.
Direcionando o tema ao compliance ambiental, há que se aclarar que os requisitos específicos
citados não são herméticos. Noutro giro, independente da empresa participante do programa, é
possível notar uma maior preocupação dos empresários pela sustentabilidade dos negócios,
consequentemente a preservação do meio ambiente.
Aquela visão de que a função social da empresa é apenas a geração de receita, empregos e
impostos não encontra mais respaldo na sociedade contemporânea. Portanto, buscar práticas de
mecanismos de detecção de infrações e de sanção, como os canais de denúncia e as sanções disciplinarias,
respectivamente; [vi] mecanismos de reação à notícia de infrações, incluída a colaboração com as Autoridades
Públicas; [vii] a institucionalização do programa nos diferentes níveis hierárquicos da organização, de forma que
se determina, através de sistemas de delegação por exemplo, que são os responsáveis no controle de determinado
risco, ou seja, de executar o programa em cada setor, e ainda, quem tem a obrigação de supervisionar e coordenar
áreas específicas de cumprimento; [viii] a avaliação periódica do programa e da sua efetividade especialmente
quando ocorrem denúncias que demonstrem alguma deficiência do programa; e [ix] a documentação das
atividades. Com relação aos programas em matéria penal, destaca o autor a conveniência de um profissional
qualificado, um advogado criminal, por exemplo. (GÓMEZ-JARA, Carlos. La responsabilidad penal de las
empresas en los EE.UU. Madri: Editorial universitária Ramón Areceres, 2006, p. 129-132).
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filantropia, conjugadas às estratégias de comunicação, é compreender o seu papel na sociedade
a partir das externalidades por elas geradas.
O compliance ambiental é ferramenta fundamental na gestão empresarial, existindo como
sistema externo de controle de risco ambiental, com base em objetivos direcionados a
institucionalização de mecanismos mais compatíveis com a natureza diferenciada dos
problemas ambientais, priorizando a gestão do risco que possam comprometer
significativamente a qualidade do meio ambiente; possibilitando a juridicização de
instrumentos capazes de garantir um nível de proteção adequado ao meio ambiente,
fortalecendo os enfoques preventivo e precaucional; viabilizando o desenvolvimento de um
conceito de Direito Penal Ambiental integrativo.
Assim, partindo-se do pressuposto de que o meio ambiente deve ser concebido como unitário e
indivisível, conclui-se que a sua defesa requer abordagens multitemáticas, capazes de
considerar e incorporar sua amplitude, trazendo estímulo à formação da consciência ambiental,
pois é impossível o exercício da responsabilidade compartilhada e da participação pública como
forma de gestão de problemas ambientais sem que haja um processo de conscientização.
Para se alcançar uma boa governança dirigida à já mencionada conscientização ambiental, as
empresas e demais organizações devem dirigir, monitorar e incentivar a preservação e a
otimização na qualidade da sua gestão em prol do bem comum. Essas recomendações objetivas
devem ser materializadas em condutas éticas, uma vez que se alinham aos interesses dos
agentes, do Estado como fiscalizador e da comunidade próxima que busca o equilíbrio, a
transparência, a equidade, a prestação de contas e responsabilidade corporativa.
Em sentido amplo, a fim de se tornarem mais atrativas a investimentos, as organizações buscam
demonstrar o seu compromisso com a perenidade do negócio, e este comportamento aumenta
a pressão por transparência não só com relação às regras que regem o relacionamento dos
interesses de acionistas e dos administradores, mas também com relação às atividades que
evidenciam a inclusão de aspectos sociais e ambientais nas atividades da empresa e nas
interações com os acionistas.
Atualmente, a responsabilidade social extrapola o cunho apenas econômico, e os investidores
cada vez mais anseiam aplicações de seus recursos em negócios que equilibrem estratégias de
curto e longo prazo, com elementos de perenidade e sustentabilidade. Albergar a
sustentabilidade na estratégia da empresa tornou-se questão de sobrevivência. O que só
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privilegia a alocação de investimentos em negócios que sejam socialmente responsáveis,
sustentáveis e rentáveis em longo prazo e preparados para enfrentar desafios futuros.
Empresas que acrescentem a sustentabilidade ao seu plano de negócios apenas em razão das
pressões externas podem estar colocando a sua sobrevivência em xeque. Incorporar a
sustentabilidade ao plano de negócios da empresa significa preocupação com a perenidade e
longevidade do negócio, pois inovar para garantir a sua sobrevivência faz-se necessário. Não
basta aguardar que o pior cenário se desenhe no horizonte para que se inicie um processo de
inovação.
Simplesmente explorar recursos naturais não renováveis que são essenciais ao seu processo
produtivo, sem levar essa preocupação um passo à frente, pode comprometer a sobrevivência
futura do negócio, sua perenidade, riscos irreversíveis ao meio ambiente, ameaça iminente à
sociedade. Sendo assim, numa análise estratégica, endereçar os aspectos da sustentabilidade,
desde identificar e quantificar ameaças futuras que podem afetar todos esses aspectos, faz-se
urgente, portanto implementar programas de compliance nas empresas com riscos ambientais
e econômicos traria excelentes resultados, sejam no que tange à redução ou mesmo a exclusão
de riscos não só a essas empresas, mas principalmente ao meio ambiente equilibrado.
A inclusão do programa de compliance nas empresas cria inevitavelmente oportunidades de
crescimento ao olharem com atenção para alguns desafios ambientais globais, como o
investimento no desenvolvimento de fontes de energia mais limpa, desenvolvimento de fontes
de matérias primas geradas de matérias poluentes, aos se desenvolver, por exemplo, blocos de
construção a partir de resíduos plásticos ou embalagens de produtos feitos também de resíduos
plásticos, investir em comunidades locais com o objetivo de retirá-las das linhas de pobreza e
de torná-las fornecedoras de insumos, como os trabalhos que tem sido desenvolvido por
algumas empresas de cosméticos.
A prática da governança sustentável carrega riscos e oportunidades para o negócio, porém cabe
à administração gerir essas facetas de forma a otimizar a performance do negócio e sua
perenidade. Ademais, tais práticas merecem a atenção constante da alta administração, as quais
não são apenas uma questão atribuída a Conselhos de Administração, mas também dever legal
de diretores.
As preocupações com a criminalidade ambiental superaram as fronteiras da dogmática penal,
de modo que as empresas conscientes de seu papel na sociedade passaram a adotar mecanismos
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internos de gestão, implementados com a finalidade de detectar e prevenir condutas criminosas
que venham ocorrer dentro da corporação. Tal espécie de programa desempenha um importante
papel no que diz respeito à nova realidade mundial.
A preservação do meio ambiente quando da criação do programa de compliance criminal é o
resultado da evolução do pensamento empresarial e econômico na esfera penal. Portanto,
tornou-se uma garantia, um dever e uma verdadeira missão.

4.3.1 Sociedade de risco: aplicação dos princípios da prevenção e precaução na gestão de
riscos empresariais ao meio ambiente

Como afirma Boaventura de Sousa Santos326, vivemos em uma época em que “há um
desassossego no ar. Temos a sensação de estar na orla do tempo, entre um presente quase a
terminar e um futuro que ainda não nasceu”. Dessa forma a sociedade contemporânea é movida
por uma produção social de riqueza que é sistematicamente seguida pela produção de riscos327,
e com isso surgem crenças inesgotáveis rumo ao crescimento econômico e uma busca cega e
desmedida por avanços tecnológicos e científicos, sem a cogitação de consequências futuras.
A respeito da definição da sociedade de risco, Ulrich Beck328 esclarece:
Sociedade “de risco” significa que vivemos em um mundo fora de controle.
Não há nada certo além da incerteza. Mas vamos aos detalhes. O termo “risco”
tem dois sentidos radicalmente diferentes. Aplica-se, em primeiro lugar, a um
mundo governado inteiramente pelas leis da probabilidade, onde tudo é
mensurável e calculável. Esta palavra também é comumente usada para
referir-se a incertezas não quantificáveis, a “riscos que não podem ser
mensurados”. Quando falo de “sociedade de risco”, é nesse último sentido de
incertezas fabricadas. Essas “verdadeiras” incertezas, reforçadas por rápidas
inovações tecnológicas e respostas sociais aceleradas, estão criando uma nova
paisagem de risco global. Em todas essas novas tecnologias incertas de risco,
estamos separados da possibilidade e dos resultados por um oceano de
ignorância.

326

SANTOS, Boaventura de Sousa. A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência para um
novo senso comum. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2005. vol. 1. p. 41.
327
BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. Trad. Sebastião Nascimento. São Paulo:
Ed. 34, 2010, p.23.
328
Ibidem.

172

O meio ambiente tornou-se um dos mais importantes bens jurídicos, essencial à qualidade de
vida e de grande relevância para toda humanidade. A sociedade, infelizmente, sofre com
surpresas negativas decorrentes da exploração inadequada dos recursos naturais.
A sociedade presencia riscos ecológicos abstratos (invisíveis e imprevisíveis) e concretos ou
potenciais (visível e previsível) pelo conhecimento humano. Vive-se em uma sociedade de
risco, uma sociedade que prioriza a evolução tecnológica e desconhece (ou até ignora) os reais
perigos que isso pode ocasionar.
Os princípios da prevenção e da precaução são pressupostos da preservação do meio ambiente,
constituem alternativas viáveis a sua defesa. De forma prática, podem impedir que ocorram
danos ambientais. São úteis na orientação dos agentes à realização de condutas que não
afrontem a fauna, a flora, os recursos hídricos, atmosfera, etc.
Essas posturas, em um primeiro momento, contribuem para o afastamento de condutas lesivas
ao meio ambiente, diminuindo o risco sistêmico e a adoção de medidas repressivas pelo Estado.
Assim, gerenciar e adequar normas, princípios e medidas socioambientais passam a ser
preocupação daqueles que mais agridem o meio ambiente, as empresas.
Adotar meios que as mantenham em conformidade com a legislação e com os parâmetros de
preservação aclamados pela sociedade dá a elas maior credibilidade e confiança no mercado de
trabalho. Essas técnicas de conformidade fazem referência a um conjunto de normas de caráter
organizacional criadas para otimizar as produções das empresas que ainda tinham dificuldades
em se adequar ao cumprimento das normas legais e regulamentadoras do Direito Ambiental,
cujo escopo é definir políticas e diretrizes para as atividades de instituição ou empresa, ou ainda
avistar e tratar qualquer desvio ou inconformidade normativa ou mesmo na produção interna e
prevenção de riscos.
Através da fiscalização e punição de condutas internas, externas e condutas tipificadas em lei,
vincadas à operabilidade das atividades econômicas e empresariais, com o intuito de garantir a
paz social nas atividades que envolvam diversos atores, inclusive com relação à Administração
Pública, os programas de compliance ambiental foram sendo estrategicamente criados.
Os escândalos corporativos, nesse panorama, qual seja, de degradação do meio ambiente por
parte da atividade individual e da evolução do Direito Ambiental, deixam nítida a necessidade
da implantação de institutos que possuam finalidades pré-definidas. Nesse desiderato, buscar
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de forma precípua o equilíbrio entre a preservação da natureza e o desenvolvimento econômico
é o pilar da boa governança corporativa.
Complementar os princípios ora abordados saindo do âmbito teórico da legislação vigente, a
fim de oferecer verdadeira efetividade à prevenção de riscos na esfera empresarial, é o ideal, já
que a obtenção de lucros das empresas não estaria comprometida, e, ainda, os riscos presentes
nas sanções ambientais administrativas, cíveis e penais não seriam ignorados, pois haveria a
promoção contínua, no desempenho de suas atividades, do equilíbrio e preservação do meio
ambiente, passando as normas ambientais, inclusive, a desenvolver uma tarefa educacional
perante a comunidade, além de ensinar as empresas que desobedecer às normas impostas lhes
seria mais oneroso.
O compliance tem como objetivo principal auxiliar na organização e no cumprimento das
disposições legais, bem como demonstrar que eventuais descumprimentos nos mecanismos
protetivos internos e externos podem gerar riscos de imagem, reputação e financeiros.
Segundo Negrão e Pontelo329, o compliance é instrumento fundamental na governança
corporativa atual, nos seguintes termos:
A atividade de compliance é o pilar da governança corporativa, que visa
garantir o cumprimento das normas existentes na organização e, ao mesmo
tempo, assegurar a devida supervisão contínua e preventiva. A missão da área
de compliance em uma organização é assegurar que a existência de políticas
e normas e os pontos de controle nos processos sejam capazes de mitigar
riscos e atuar na definição e verificação dos controles internos e práticas
saudáveis de governança corporativa [...].

A implementação de ações de compliance passa pelo reconhecimento da cultura, estrutura,
procedimentos e fluxos operacionais da organização. Quando uma organização está em
compliance significa que ela está em conformidade, ou seja, está cumprindo as leis e
regulamentos internos e externos. Para que essa conformidade ocorra, é imprescindível que
todos os empregados e colaboradores se envolvam, executando suas tarefas sob o prisma da
ética, da conformidade e da transparência.
Ética e compliance são extremamente dependentes, enquanto a ética pode ser o fim visado pelas
empresas, bem como o meio a ser observado em qualquer prática, o compliance oferece um
caminho reunindo métodos adequados para o perfil de cada empresa.
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Não desnecessário destacar que a responsabilidade empresarial implica o desenvolvimento de
mecanismos referentes à transparência dos negócios e, diga-se de passagem, um dos mais
importantes desafios legais – dados às empresas em busca da sustentabilidade. A transparência,
idealizada quando das gestões empresariais se utilizam dos programas de compliance, detém
como princípios base a prevenção e a precaução.
É natural que os envolvidos procurem se adequar à nova realidade legal e social. Assim como
as agências governamentais se munem de legislações e demais aparatos especializados, as
corporações e seus componentes passam a se preocupar com uma possível criminalização de
suas condutas cotidianas não somente sob o aspecto primário, mas também secundário. Isso
porque, se antes as leis referentes à macrocriminalidade empresarial eram escassas e de pouca
aplicação, hoje vão aperfeiçoando-se, multiplicando-se e ameaçando seus alvos com a efetiva
criminalização secundária. Eis, então, o campo fértil para o surgimento de uma iniciativa como
a denominada criminal compliance, que consiste basicamente no desenvolvimento interno às
corporações de mecanismos de combate e prevenção a condutas potencialmente criminosas que
podem vir a ensejar a responsabilização da empresa e/ou de seus agentes.
A aplicação do criminal compliance revela-se como uma via eficaz para integração das pessoas
físicas e jurídicas visando atingir um objetivo comum, traduzindo a efetiva contribuição para a
reparação dos danos causados ao meio ambiente, bem como para a sua preservação por meio
de ações reais que contribuirão para a diminuição dos impactos ambientais.
Proteger as presentes e futuras gerações por meio do compliance é função do compliance
ambiental, na medida em que é um instrumento preventivo e precaucional que garante a
conformidade daqueles que aderem ao programa, dever de cumprir os regulamentos, buscando
mitigar ao máximo os riscos provenientes da sociedade de risco global. Afinal, o que está em
jogo é bem de uso comum do povo, portanto, um macrobem.
O programa, nessa perspectiva, preza pelo respeito ao meio ambiente e à empresa envolvida,
autorregulando importantes e imprescindíveis códigos de condutas, como o tratamento
igualitário e inclusivo dos funcionários da empresa; a prevenção de práticas de corrupção e
manutenção de padrões de documentação; prevenção e resposta às fraudes; normas de
entretenimento presentes e hospitalidade; política de gestão de segurança global; transparência,
proteção e minimização de riscos das comunicações internas e externas; doações
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humanitaristas;

interações

com

funcionários

públicos

de

governos

e

agências

intergovernamentais.
Nesse sentido, o compliance aplicado na tutela ambiental é fator diretamente implicado no bemestar da coletividade, sendo instrumento essencial para garantir a proteção do meio ambiente
face aos excessos quantitativos e qualitativos da produção econômica e aos abusos das
liberdades que a CRFB/1988 confere aos empreendedores.

4.4 COMPLIANCE E JUSTIÇA RESTAURATIVA: SUA IMPORTÂNCIA NA SEARA
AMBIENTAL

O compliance e a Justiça Restaurativa ganham espaço internacional e nacionalmente,
assumindo no cenário jurídico-penal papéis de protagonistas.
Em uma sociedade industrial, o desenvolvimento crescente da ciência e das técnicas na seara
ambiental vem tomando espaço com o processo corrente de globalização, consequentemente os
riscos químicos, ecológicos, nucleares e econômicos desencadeiam necessidades voltadas a
uma gestão democrática/participativa e autorregulada.
As empresas, agora, passam a se autorregular e a serem ‘vigiadas’ pela sociedade in totum,
buscando, portanto, se adaptar ao novo sistema. Técnicas de mensuração e gerenciamento dos
riscos já não são mais matérias desconhecidas. Práticas responsáveis em suas atividades
internas e externas deixam de ser utopias.
Os programas de compliance e os da Justiça Restaurativa integram à nova realidade, e, ainda
que precisem ser remodelados sob a lógica da complexidade da sociedade moderna, isso não é,
de forma alguma, empecilho a sua aplicação, pois os limites de seu alcance estão estreitamente
relacionados à responsabilização criminal de cada ente coletivo.
O Direito Penal, ao longo do tempo, vem assumindo novos tipos penais voltados à proteção do
meio ambiente. Nesse diapasão, o olhar empresarial, que é latente, traz um conjunto
diferenciado de normas e práticas de reação ao conflito criminal, sujeitas a um denominador
comum no que tange à prevenção dos riscos, identificação dos responsáveis e reparação dos
danos causados através de uma responsabilização da pessoa jurídica, que, diante das infrações
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advindas de determinadas condutas, pode aderir voluntariamente a programas que bem
executados podem transformar conflitos penais.
É sabido que o Estado não tem atendido, com presteza, ao clamor da sociedade em diversos
setores. Quanto ao setor empresarial, o alcance na solução de conflitos de natureza ambiental
tem sido despiciendo. As estratégias utilizadas para atenuar os problemas provenientes do
campo empresarial, na maior parte das vezes, veem-se inúteis. Contudo, a utilização dessas
medidas resulta efeitos positivos na solução dos conflitos ambientais.
Para instrumentalizar esses programas com presteza, é necessário que se conheça cada unidade
e área da empresa, analisando as particularidades de cada uma. Algumas indústrias, como
mineração e manufatura, por exemplo, precisam atender requisitos diversos, porém em alguns
Estados, a legislação estadual e/ou municipal pode ser muito mais rigorosa do que em outros
Estados, assim, a contratação de um profissional expert para avaliar a conformidade da empresa
com os regulamentos do local, do setor e as regulamentações ambientais internas é um dos
primeiros passos para a boa execução dos programas em questão330.
Vistos sob a ótica ambiental, tais programas derivam do reconhecimento pelas empresas de que
a sociedade tem uma responsabilidade social em razão do poder que exercem sobre as
comunidades e os indivíduos, a partir do qual devem ser adotados princípios ligados à
transparência, à confiabilidade e à voluntariedade daqueles que estão envolvidos com essas
dinâmicas de boa governança empresarial.
A Justiça Restaurativa e o compliance são mais algumas das peças utilizadas dentre o leque
complexo e extenso dos instrumentos jurídicos de proteção ao meio ambiente. Assim, tornar as
diretrizes e as condutas empresariais mais transparentes só confirma que a sociedade evolui dia
a dia, e essa nova dinâmica de cunho mais liberal e privatizador do Direito é a prova concreta
de que o pluralismo jurídico está posto, abrindo espaço para novas formas de resoluções de
conflito onde o Estado não tem mais o monopólio em suas mãos.
No tocante à importância dessas práticas corporativas, é necessária uma escorreita direção e
gestão capazes de prevenir, detectar riscos, remediar conflitos e reparar os danos. A efetividade
traduz-se na própria confiabilidade dos programas que são implementados não apenas para
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evitação do crime, mas também para a transformação do conflito com a reparação do dano
gerado.
Especificamente no contexto restaurativo, a sua utilização ocorre fundamentalmente nos
espaços de preparação ao encontro, nas pré-mediações, e de especial maneira com a empresa
que causou o crime ambiental, tendo em vista os potenciais benefícios de uma reflexão
aprofundada antes de uma possível interação com a coletividade, seja de forma direta ou
indireta.
Dessa forma, busca-se qualidade nas resoluções dos conflitos ambientais. Empresas conscientes
do seu papel na sociedade sugerem um planeta ecologicamente equilibrado e sustentável.

4.4.1 Compliance ambiental

Adotar a função de compliance ambiental é medida primária de prevenção de riscos da empresa,
pois se atua antes mesmo do empreendimento iniciar as suas atividades impactantes ao meio
ambiente, ao incluir plano de ação, precaução e prevenção.
Nesse ponto, tem-se que as atividades de compliance ambiental vão muito além de pura e
simplesmente analisar normas ambientais às quais o empreendimento está sujeito. Ao
compliance cabe a efetividade de um estudo e a adoção de ações com o fim específico de, por
exemplo, prevenir multas ambientais, infrações, processos administrativos.
O campo de atuação do compliance ambiental a cada dia torna-se mais amplo, de sorte que o
administrador tem que ter consciência da importância das boas práticas ambientais, assim como
teve em tempos atrás quando da adoção das boas práticas contábeis, pois o maior fiscal desse
comportamento conforme é, em última análise, o consumidor. Tem-se, sob esse prisma, que a
função de compliance também pode contribuir para a melhoria da imagem da empresa podendo
vinculá-la à preservação com desenvolvimento.
Além disso, um bom programa de práticas de conformidade de cumprimento da legislação
ambiental também contribui para a redução de despesas, como, por exemplo, as jurídicas. Uma
empresa com um código de ética bem feito, preocupada com a sua inserção na sociedade como
ente promovedor de rendas e empregos, com o meio ambiente e não apenas com o lucro, evita
celeumas e desgastes judiciais que demoram anos para serem solucionados.
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No mesmo sentido, a conformidade de processos e procedimentos pode auxiliar na vedação de
atividades corporativas que desvirtuem o estatuto ou contrato social, ou seja, é instrumento de
governança corporativa, sendo que os líderes da pessoa jurídica podem, por meio dessas
práticas, incentivar os colaboradores a desenvolverem técnicas de crescimento sustentável.
O campo de atuação do compliance ambiental é amplo e deve atingir todos os setores da
atividade empresarial, não podendo ficar somente interna corporis de uma área específica, pois
a cadeia produtiva de uma empresa é composta por várias engrenagens que devem estar
devidamente lubrificadas.
Ao difundir esse comportamento de ''estar em conformidade'', o sucesso na prevenção de riscos
é decorrente da assunção de responsabilidades individuais de cada colaborador da pessoa
jurídica.
A continuidade do trabalho de conformidade com processos e procedimentos é outra medida
que se impõe, pois mudanças nas normas legais são uma constante em nosso ordenamento
jurídico.
A revisão de procedimentos e condutas, práticas habituais que devem ser modificadas e
aprimoradas, conscientização da existência de novas técnicas para fazer a mesma coisa, mas de
modo menos impactante para o meio ambiente, são algumas das obrigações do responsável pela
implantação do compliance na empresa.
Verifica-se, assim, que as atividades de compliance devem se pautar pela prevenção de riscos
ambientais, pela verificação e análise de possíveis danos ocorridos ao meio ambiente com a
prática de determinada atividade empresarial e, ainda, pela imposição de responsabilidades dos
envolvidos por conta de eventual não conformidade.
Em que pese o programa de compliance ter como finalidade primordial a prevenção, não
podemos olvidar do fato de que, em havendo um possível dano ambiental em função de alguma
prática não conforme aos preceitos do compliance implementado, as responsabilidades dos
indivíduos que tenham concorrido para o dano devem ser bem claras para fins de eventual
repreensão e, principalmente, para fins de eficácia da adoção do programa por todos os
colaboradores da empresa.
Estratégias de marketing vinculando o nome da empresa com proteção e ganho ao meio
ambiente também estão cada vez mais sendo utilizadas pelas grandes corporações, que notaram
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ser de grande valia para as vendas a vinculação do seu produto (inerentemente consumível) com
a adoção de programas de proteção ao meio ambiente e de manejo sustentável da sua produção.
Por isso, diante da grande produção legislativa de normas ambientais, que muitas vezes se
entrelaçam e se sobrepõem em esferas federais, estaduais e municipais, as empresas estão
adotando cautela em suas atividades e atos com a finalidade de adequar seu processo produtivo
às normas ambientais antes de qualquer eventual ocorrência de impacto ao meio ambiente, ou,
pelo menos mitigando, dentro dos standards legais, esse risco, evitando imposição de multas,
autuações e ações cíveis e criminais.
A função do compliance ambiental, portanto, tornará mais evidenciada, por exemplo, a questão
da competência em matéria ambiental, tema muito debatido e que provoca, ainda hoje, grandes
discussões no que tange aos aspectos legais de competências de cada ente federado, pois,
dependendo da atividade e da sua abrangência, a empresa poderá ser fiscalizada por vários entes
da federação.
Tem-se, ainda, outra aplicação do compliance no aspecto ambiental, quando da análise da
responsabilidade em matéria ambiental, no qual um programa de verificação de normas e
conformidade em função de determinada atividade poderá mapear os riscos e as
responsabilidades por eventuais danos causados ao meio ambiente.
Com efeito, a matéria relativa à responsabilidade ambiental tem status constitucional, eis que
prevista no parágrafo 3º do art. 225 da Constituição Federal do Brasil de 1988 ao determinar
que ''as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores,
pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da
obrigação de reparar os danos''.
Portanto, no caso, a incumbência da função de compliance é garantir a conformidade com as
normas e verificar, em havendo eventuais situações de risco, quem seriam os responsáveis por
cada ato praticado na cadeia de eventos de um empreendimento ou atividade empresarial.
Por fim, ainda como outro aspecto prático de que a adoção de um programa de compliance
ambiental no meio empresarial faz-se necessária está relacionado com a questão do poder de
polícia em matéria ambiental.
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Em matéria ambiental, o poder de polícia é exercido pelas autoridades integrantes do Sistema
Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) e tais autoridades são das esferas federal, estadual,
distrito federal e dos municípios.
Nesse aspecto, mais uma vez, a seriedade da função de compliance ambiental releva-se em
todos os seus aspectos, pois, com os relatórios e reportes para a alta administração da empresa,
é possível avaliar, em razão de eventual impacto ambiental e de sua possível abrangência, qual
seria a autoridade competente para exercer o poder de polícia no caso de lavratura de auto de
infração ambiental.
Pode parecer simples a questão de analisar qual ente federado é ou não competente para a
fiscalização, execução, proteção de determinado bem ambiental, mas tais discussões são muitas
vezes levadas ao Poder Judiciário e, num cenário corporativo, tendo isso muito bem mapeado,
tornam-se fundamental para a tomada de decisão.
Um bom programa de compliance possibilitará que a empresa tenha bem evidenciados e
avaliados os riscos, pois antecipará eventuais irregularidades que determinada atividade poderá
acarretar, além de evitar que tais irregularidades apareçam. Por isso, a adesão de todos os
indivíduos às práticas de conformidade ambiental é a principal medida que deve ser implantada
pelas lideranças da empresa, sob pena de o programa tornar-se letra morta.
De um modo geral, essa instrumentalização otimiza a regulação das atividades empresariais. E
para que tenha efeitos no mundo jurídico, é preciso que seja reconhecidamente efetiva,
especialmente em função da resistência das empresas em se voluntariarem a implementá-los.

4.4.2 Da Justiça Restaurativa

A Justiça Restaurativa apresenta-se como meio viável no combate de danos ambientais,
mostrando-se capaz de evitar práticas corriqueiras e desarrazoadas no meio ambiente, pois
preza por um sistema mais humanizado e educativo, no entanto ainda tímido. O novo modelo
de se fazer justiça é aberto e flexível e veio para romper paradigmas em busca da proteção dos
direitos e garantias fundamentais.
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A manutenção de uma digna qualidade de vida garante, sem exagero, a sobrevivência da
espécie, logo a tutela do meio ambiente é objeto de preocupação de a toda humanidade. A vida
depende da sustentação de um ambiente ecologicamente equilibrado.
Refletir o Direito, de modo a permitir um despertar ecológico e consciente, é ponto que merece
maior atenção do poder público, assim como da sociedade. Nesse sentido, Mario Braule Pinto
da Silva331, ao discorrer sobre a proteção constitucional do meio ambiente, afirma que a
Constituição da República Federativa do Brasil definiu esse bem tutelado como sendo aquilo
que é ecologicamente equilibrado e que todos os cidadãos possuem o direito de ter acesso, uma
vez que se trata de bem de uso comum do povo e essencial à digna qualidade de vida humana,
e, portanto, é dever do Estado e de toda a coletividade a sua defesa e preservação.
A Justiça Restaurativa é uma ferramenta de alteração social dos quadros de injustiça, e, com
isso, também das injustiças ambientais. Por isso, necessário desenvolver um modelo próprio,
pensado para a realidade atual e que trabalhe com quebra da linguagem opressiva
desconstruindo paradigmas.
É fundamental o rompimento desses estereótipos em um novo paradigma de justiça que se
preocupe com o seu resultado e não apenas com o seu processo. Importante um olhar
direcionado aos direitos feridos e às relações rompidas, e, mais do que isso, um olhar voltado à
situação real e concreta no agora, pensando na possibilidade, inclusive, de uma mudança de
cultura, pois não é possível se estigmatizar outros seres humanos, tal qual “nós” com os mesmos
direitos e deveres, como um “criminoso”, “réu”, “condenado”, “presidiário”. Sair do superficial
e analisar as estruturas da sociedade é ponto crucial para entender que todos somos “vítimas”.
Vítimas de um sistema, que se apresenta de maneira desafiadora e dual. Criado e operado
também por pessoas, assim como “nós”, suscetíveis a erros e acertos.
O convite à utilização da Justiça Restaurativa na preservação do meio ambiente é, sem
especulação alguma, um processo cooperativo, no qual as responsabilidades pelos atos
praticados são assumidas e o envolvimento de todas as partes, de maneira autônoma, ativa e
principalmente voluntária, enseja uma transformação positiva ao conflito criado.
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A Justiça Restaurativa é, portanto, um processo colaborativo que envolve aqueles afetados mais
diretamente por um crime, chamados de partes interessadas principais, para determinar qual a
melhor forma de reparar o dano causado pela transgressão. Dar a oportunidade de participação
de todos os envolvidos para explicar as causas e as consequências do crime é o objeto central
da Justiça Restaurativa, pois há uma revalorização do papel da desculpa e da tentativa real da
reparação do dano causado.
Quando a Justiça Restaurativa proporciona um espaço de fala àqueles que, de alguma forma,
foram atingidos pelos danos ambientais, é dada a oportunidade de transformação aos conflitos
gerados, e invariavelmente surgem um misto de sentimentos. Sentimentos vivenciados ou ainda
vividos por aqueles que sofreram tragédias ambientais, por isso, não se pode negligenciar a
ação, as necessidades desses indivíduos, quer sejam emocionais ou aspectos materiais. Cada
um desses detalhes compõe o humano de cada um de “nós”, logo, cada uma dessas questões
deve ser considerada importante.
Lógico que evitar a prática de ilícitos criminais dessa espécie seria o ideal, e isso não impede a
participação da sociedade próxima como auxiliar na evitação dos danos ambientais. Seria
totalmente recomendável que a autorregulação das empresas fosse desenvolvida juntamente
com a participação dessa sociedade, evitando ameaças e possíveis danos ao meio ambiente. O
Estado e as corporações não estariam sós, pois os deveres de cuidado seriam monitorados por
todos.
O fato de se dar voz às pessoas, algo tão inerente à qualidade de “ser” humano, segundo Rego
e Pinzani332, é a afirmação da própria dignidade humana, a partir do reconhecimento dos direitos
das pessoas de participarem do discurso de justificação dos estados das coisas que afetam suas
vidas, para a formação e a atuação da sua autonomia individual. A ideia de autonomia está
ligada ao respeito com o outro, ao sujeito capaz de afirmar-se perante outro, capaz de agir
conforme um projeto pessoal de vida boa e de considerar os demais indivíduos como capazes
de estabelecerem relações de direito e deveres, em outras palavras, quando é capaz de ver a si
e aos demais como titulares de direitos e possuidores de deveres.
A comunicação através da Justiça Restaurativa proporcionaria a utilização de técnicas capazes
de construir seu ideal de justiça ambiental às vítimas de desastres ambientais, rompendo a
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polaridade existente entre vítima e ofensor. A comunicação, portanto, seria a porta de entrada
para uma mudança de cultura, uma cultura que olhe para o ser humano com um olhar de respeito
e dignidade.
Ao se propor um novo paradigma de justiça, que seja não opressivo, que tenha alcance
transnacional dos indivíduos, não-violento, de maneira aberta e participativa em substituição
ao atual modelo de justiça criminal, é preciso que se adote parâmetros protetivos dentro desse
sistema, sem que com isso haja um padrão de repetição ao se usar as novas ferramentas em um
velho sistema, ou ainda, um novo sistema que opere de acordo com antigas ferramentas.
Para cumprir essa função de limite do exercício de um modelo de justiça aberto e participativo,
voltado à preservação do meio ambiente, devem ser respeitados os direitos fundamentais. O
convite à utilização dessa ferramenta objetiva a transformação de conflitos e, inexoravelmente,
à promoção de um ambiente ecologicamente equilibrado.
Marx e os marxistas afirmavam que os direitos humanos são construções políticas que não
apenas “escamoteiam” algumas importantes maneiras pelas quais o poder é exercido, como
também podem servir para desafiar os mesmos mecanismos de poder que geram opressão e
dominação333.
Baratta334, ao traçar seu modelo de legislação penal mínima, a partir do marco teórico marxista,
delimitou esse mínimo a partir do respeito aos direitos humanos, que, segundo o autor, possuem
uma função negativa enquanto limite e uma função positiva de indicação dos possíveis objetos
de tutela a serem protegidos, o que aqui é proposto para a submissão da transformação de
conflitos, em uma perspectiva de garantias internacionalmente reconhecidas, com o cunho não
só de previsão, mas com sentido pedagógico.
O meio ambiente foi elevado à categoria de norma constitucional, assim, natural que essa norma
possua aplicabilidade fática, caso seja violada, ou seja, regras que disciplinem as condutas
delitivas em face desse bem constitucionalmente tutelado e que possibilitem a
responsabilização dos agentes infratores, objetivando a preservação ambiental.
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Dessa maneira, foi dado um passo decisivo na responsabilidade penal, pois foi superada a
fronteira da exclusiva responsabilidade penal da pessoa física para ser abrangida a pessoa
jurídica como sujeito ativo do ilícito penal. Os bens protegidos penalmente pela Constituição
Federal não são apenas os recursos naturais, como a água, o ar, as florestas, a fauna; mas,
também, todo o meio ambiente unitariamente concebido. Aqui se fala de direitos fundamentais
do ser humano.
Segundo Paulo Affonso Leme Machado335, o texto constitucional, ao discorrer sobre a proteção
e preservação ambiental, permite a criminalização das condutas que possam provocar danos ou
lesão ao meio ambiente.
Maior fiscalização no texto constitucional permitiu a imperatividade da norma legal quando o
assunto é o meio ambiente, assim todos os cidadãos passaram a um nível maior de
conscientização social do problema ecológico através do endurecimento da lei, utilizando-se,
por vezes, de uma forma coercitiva através de um ordenamento rígido e efetivamente punitivo.
Com o advento da já mencionada Lei 9.605/98, que passou a regular os crimes ambientais,
ampliou-se as hipóteses de responsabilização, adotando medidas mais rígidas para as sanções
administrativas e civis, além de possibilitar a responsabilização na esfera criminal de pessoas
físicas e jurídicas que praticassem atos lesivos ao meio ambiente.
O ordenamento jurídico penal passou a responsabilizar as empresas que descumprissem as
regras erigidas pela Constituição Federal e a lei ambiental. Nesse diapasão, passa-se a perceber
que o crime ambiental, por excelência, é cometido em maior número pelas corporações336. Dizse isto, tendo em vista a potencialidade de dano, em grande escala, que tais entes podem vir a
cometer.
A maioria dos delitos de grandes proporções lesivas cometida contra o meio ambiente originase de condutas danosas praticadas por grandes corporações econômicas, que, devido à sua
complexidade constitutiva, tornam-se inatingíveis pela legislação penal.
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Diante desse contexto, não é difícil perceber que o modelo clássico do sistema penal vigente,
voltado aos modelos estritamente punitivo de condutas individuais, fica bastante
comprometido.
Por essa razão, e considerando a possibilidade que o Direito tem de conformar seus institutos
às novas alterações vigentes nesse momento histórico, é que o sistema penal brasileiro pode e
deve adaptar-se a um novo modelo de justiça, que visa efetivamente possibilitar, inclusive, em
sede ambiental, a preservação efetiva do meio ambiente.
Nesse sentido, a Justiça Restaurativa visa implementar um procedimento de consenso, em que
as empresas, por meio dos seus diretores, administradores, empregados e aqueles que de
qualquer forma foram atingidos pela conduta delitiva, participem efetiva e ativamente na
construção de alternativas e soluções para a reparação dos danos ambientais. Tal procedimento
possui como maior característica a voluntariedade, pois seria desenvolvido em espaços
preferencialmente comunitários, onde a liberdade para a fala fosse absoluta, desde que com
respeito e ética.
Através desse procedimento procura-se estabelecer um reconhecimento geral de que o delito é
tanto uma violação das relações entre um conjunto específico de pessoas, como uma violação
contra todos – e logo contra o Estado. Portanto, buscar a reparação do dano não é o objetivo
único da Justiça Restaurativa, seu escopo transcende, já que a prevalência de princípios
relevantes, como os da dignidade da pessoa humana, da intervenção mínima do Direito Penal,
da proporcionalidade e principalmente da conscientização por um ambiente equilibrado, são
vitais como ferramentas na busca da preservação do meio ambiente.
Em se tratando dos crimes ambientais, a Justiça Restaurativa é plenamente aplicável, pois se
diferencia do atual modelo tradicional retributivo por inúmeros valores diferenciados, como,
por exemplo, os interesses das pessoas e comunidades envolvidas, assim como preza pela
responsabilidade de evitação e de restauração numa dimensão social, compartilhadas
coletivamente e voltada para o futuro, enquanto que, no modelo tradicional, pela primazia à
dogmática penal, estigmatiza a culpabilidade individual, voltada para o passado, haja vista a
indiferença e a desconexão do Estado quanto às necessidades do infrator, vítima e comunidade
afetados337.
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Os sujeitos centrais na resolução dos conflitos, quando é utilizada a ferramenta da Justiça
Restaurativa, são as vítimas, o infrator, a comunidade e ainda pessoas atingidas direta e
indiretamente pelo delito. Nessa senda, a base do novo modelo de justiça visa uma busca
compartilhada na construção de respostas ao conflito, pois a inclusão da participação dos
sujeitos estabelece diálogos e transformações das relações desestruturadas pelas situações
postas, atendendo a valores e interesses da própria comunidade338.
A atual política criminal brasileira, diante de um problema social, busca solucionar o conflito
tipificando a conduta, e o faz dispondo de uma pena rigorosa, o que evidencia que o então
modelo causa uma tensão339 no seio da sociedade, e nele não há uma preocupação em descobrir
a causa raiz do problema, desencadeando um profundo mal-estar na sociedade, porque as
práticas criminosas reiteram-se.
A Justiça Restaurativa visa sempre não só o benefício da vítima, mas também a extensão dessa
reparação ao contexto social, e, por isso, para o referido procedimento é de suma importância
a participação de profissionais qualificados e, no caso de crimes ambientais, de profissionais
que conheçam a realidade dos danos causados, para que possam intervir junto à comunidade
próxima, com vistas à minimização dos danos provocados, e, a partir dessa necessidade, se
apresente uma proposta restaurativa eficaz onde todos se beneficiem.
Em que pese os benefícios da implementação da Justiça Restaurativa na reparação dos danos
ambientais, ela não está sozinha, na medida em que existem outros meios, a exemplo, do
compliance, como ferramentas eficazes na solução dos problemas da criminalidade,
instrumentos capazes de humanizar a punição e de promover sanções adequadas e justas. Isso
se entende fazer justiça.
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CONCLUSÃO
Neste trabalho, em que pese a recenticidade peculiar do tema nele estudado, foi preciso
enfrentar posições dogmáticas advindas de um Direito tradicional. Contudo, todas as digressões
sobre esse direito foram explanadas com o especial intuito de levar o leitor a repensar sobre o
atual cenário jurídico. Nesse propósito, confrontar valores aliados à justiça social e à tutela do
meio ambiente, buscando reverter a tendência do Estado de simplesmente impor normas,
criminalizar condutas e punir de forma desproporcional em sede de crimes ambientais, foi, sem
dúvida, um dos desafios desta pesquisa.
Nessa senda, foi possível constatar que sociedade, hoje, já usufrui de técnicas inovadoras
capazes de solucionar conflitos penais de forma adequada, reconhecendo o pluralismo extra
estatal e abrindo espaço para a inclusão de medidas válidas utilizadas na reparação de danos,
inclusive de danos ambientais. Este, não por acaso, o cerne deste trabalho.
Ressaltou-se, então, que delitos ambientais originários das atividades empresariais dos últimos
anos tem-se se repetido significativamente, de modo que a sociedade passou a ser fiscalizadora
contumaz, insurgindo-se contra essas práticas. Demais disso, observou-se que, graças à abertura
do Direito Penal, novas políticas de prevenção ou solução dos conflitos gerados por tais ilícitos
são adotadas, aproximando-se rapidamente das bases do pluralismo jurídico.
A partir dessa base teórica e desse novo papel assumido pela sociedade, apresentou-se viável o
discorrer sobre o compliance e a Justiça Restaurativa como instrumentos de tutela ambiental,
demonstrando-se que ambos podem ser utilizados, de forma conjunta ou em paralelo, com o
propósito de auxiliar as empresas a colocar em prática uma gestão baseada na ética,
transparência e justiça, com vistas à evitação e à reparação de danos ambientais. Eis o maior
desafio desta tese.
Para essa construção teórica, vale ressaltar, lançou-se mão, inicialmente, de conceitos, teorias
e escopos normativos relacionados ao Direito Ambiental, dos quais se depreendeu que o meio
ambiente possui inegável status de bem jurídico autônomo, cujo equilíbrio tornou-se direito e
dever de todos, essencial à manutenção da qualidade de vida e, nesses termos, erigido como
direito fundamental, apresentando-se, por conseguinte, como elemento conformador de um
Estado Constitucional Ecológico, a partir de uma análise integrativa dos correlatos dispositivos
inseridos no texto da Constituição Federal de 1988.
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Dessa abordagem inicial, cumpre repisar, outrossim, o destaque para o fato de que a CRFB/88
optou por tornar solidária a responsabilidade pela preservação do meio ambiente, de maneira a
vincular tanto o Poder Público quanto a coletividade, isso para não assumir o risco de ver
esvaziado o escopo da norma protetiva – afinal, caso a responsabilidade fosse reservada apenas
ao Poder Público, resultaria a coletividade juridicamente desobrigada de condutas
ambientalmente protetivas, e vice-versa, em claro prejuízo à proteção ambiental.
Tal destaque é de notável importância para os fins específicos deste estudo, que apresenta, para
a tutela do meio ambiente, a possibilidade de aplicação de ferramentas e programas – frise-se:
não tradicionais – com a aptidão para materializar da forma mais eficiente possível tal comando
constitucional, porquanto exigem para a sua implementação a conjugação de esforços de todos
os envolvidos nos conflitos ambientais (já instaurados ou em potencial), demandando
irrenunciável participação da comunidade e, ainda, uma forma peculiar de intervenção do
Estado (mínima, regulatória), isso numa relação de troca, escuta, ajustes e fiscalização, pautada
na ética, transparência e justiça – esta, vale dizer, percebida concretamente, e não a priori e in
abstrato.
Noutras palavras, uma verdadeira proposta para se potencializar o sobredito escopo de proteção
ambiental compartilhada e, assim, consolidar a natureza fundamental do direito ao meio
ambiente equilibrado, entendido, como já visto, como um direito de solidariedade e, portanto,
como um elemento básico e essencial do modelo democrático que se pretende no país.
Foram trabalhados, ainda, conceitos como o de desenvolvimento sustentável, que implica o
dever de busca dos Estados e da coletividade humana por um desenvolvimento econômico e
sociocultural que se revele sustentável, para a efetiva preservação do meio ambiente, bem como
de dano ambiental, cujo conceito jurídico foi construído em diferentes perspectivas, conforme
já expendido, tendo-se aqui optado por uma perspectiva do dano ambiental com caráter mais
antropocêntrico e multidimensional, de modo a considerar não apenas os agravos ao meio
ambiente, mas, também, aqueles agravos ao direito subjetivo de se ter acesso ao meio ambiente
equilibrado, pertencente tanto aos sujeitos de direito individualmente considerados quanto à
coletividade tomada enquanto tal.
Não se descuidou este trabalho, ainda, de traçar importantes considerações acerca da
responsabilidade das pessoas jurídicas, matéria das mais intensas controvérsias, mas que,
devido à própria dinamicidade do direito e diante do fato de autoridades estarem dispostas a
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rever conceitos e valores, passou a ser consagrada nos ordenamentos espalhados pelo mundo –
no Brasil, timidamente, a partir da legislação ambiental.
Contudo, advertiu-se que os programas de compliance devem ser implantados
independentemente de um ordenamento jurídico vir a reconhecer ou não a imputação da
responsabilidade penal às pessoas jurídicas.
Verificou-se, ainda, que, embora não exista previsão legal, é recomendável a utilização de
mecanismos de compliance como causas atenuantes ou mesmo de isenção de pena para as
pessoas jurídicas acusadas de cometerem crimes contra o meio ambiente no Brasil.
Procedendo-se, em seguida, a uma análise econômica da proteção do meio ambiente, constatouse que essa proteção não se esgota na “vontade” de proteger a natureza, mas tem por finalidade
a manutenção de um sistema econômico socialmente desenvolvido, o que leva ao Direito a
aparecer justamente como um instrumento social encarregado de ajustar a atividade econômica
à garantia de um meio ambiente condizente com uma vida saudável e digna, tomando a
produção e o meio natural enquanto elementos indissociáveis das relações econômicas.
Observou-se, portanto, que as normas ambientais produzidas pelos Estados se voltam
essencialmente às relações humanas, e não a uma assistência à natureza. Assim, salientou-se
que esse caráter antropocêntrico da proteção ambiental na sociedade contemporânea é essencial
para a compreensão dos moldes a partir dos quais o Direito busca efetivar essas normas
protetivas em âmbito internacional.
Dessarte, a natureza precisa ser entendida economicamente para que os objetivos de proteção
ambiental possam ser atingidos. Como já explanado, isso não significa que o problema
ambiental deva ser totalmente reduzido à visão econômica, visto que também compreende
considerações culturais e sociais. O que se busca demonstrar é que essa perspectiva econômica
é fundamental para a compreensão de como a questão ambiental se insere no sistema
internacional e de como é possível, dentro desse sistema, gerar as mudanças necessárias quanto
à proteção do meio ambiente.
Desse modo, o suporte econômico parece ser elemento chave para estimular uma maior
efetivação das normas de proteção ambiental. Especificamente, é no conceito de
desenvolvimento sustentável que o conteúdo econômico do Direito Ambiental toma contornos
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mais claros, permitindo a identificação de um novo paradigma acerca da problemática
ambiental.
Em seguida, debruçou-se sobre a origem e história do compliance, seus principais contornos,
aplicabilidade, ferramentas e aportes teóricos, demonstrando-se que a sua concepção ultrapassa
aspectos jurídicos, alcançando os valores éticos e constituindo, assim, uma via de
responsabilidade social e moral.
Nessa perspectiva, o Compliance é, justamente, o empenho em torno da observância de leis e
normas de conduta dentro de uma gestão empresarial, termo que poderia ser traduzido,
simplesmente, por cumprimento ou adoção de determinadas medidas para evitar cometimento
de fraudes por parte dos componentes da organização.
Pontuou-se, ainda, que os programas de compliance não precisam ser uniformes, pois não
existem fórmulas prontas, cada empresa possui a sua particularidade. Dessa forma, antes de
implementá-los, a pesquisa e a análise se fazem necessárias, logo conhecer a realidade da
empresa é imprescindível.
Nesse contexto, destacou-se a autorregulação, que seria a capacidade de um organismo entrar
em equilíbrio tanto internamente quanto com o ambiente externo, percebendo todos os
estímulos e estabelecendo suas próprias regras de estruturação e funcionamento para atingir um
universo ainda carente de tecnicidade.
Os programas de compliance, como já abordado, concretizam a autorregulação. É pela
transferência da responsabilidade pela fiscalização e controle de eventuais desvios na conduta
dos negócios que as próprias empresas e terceiros instrumentalizam tal sistema.
Por fim, evidenciou-se que o criminal compliance, mais especificamente, volta as suas
atividades às possibilidades de evitar a imputabilidade penal de gestores de organizações
empresárias, atuando, no dia-a-dia, inserindo-se num cenário de cultura da organização. Um
programa efetivo de criminal compliance previne a atividade criminosa por minimizar a chance
de cometimentos de crimes e maximizar os incentivos para se cumprir a legislação, mas também
impede a execução do crime ao possibilitar a identificação dos comportamentos de risco antes
mesmo que sejam executados, quando então serão notificados aos dirigentes da empresa, e,
posteriormente, às autoridades competentes para regulamentação do compliance, caso se
mantenha a suspeita acerca de determinada operação.
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Assim, as políticas do criminal compliance correspondem a um conjunto de procedimentos
necessários e adaptáveis, prontos a assegurar que as respostas a tais crimes sejam aplicadas de
forma efetiva no seio da organização. Os códigos de éticas representam o fio condutor, pois
estão intrinsicamente ligados aos conceitos de responsabilidade social, tendo em vista que,
quando os empresários se declaram bons cidadãos corporativos ou socialmente responsáveis,
eles o fazem por intermédio desses.
Após a apresentação desses principais aspectos do criminal compliance, resultou cumprido o
dever de abordar os preceitos e escopos da Justiça Restaurativa, de cuja análise foi possível
depreender que esse novo modelo de justiça se constitui como uma ferramenta de alteração
social dos quadros de injustiça, e, com isso, também das injustiças ambientais, a partir do
rompimento com estereótipos opressores e do palmilhar de um novo paradigma de justiça que
se preocupe com o seu resultado e não apenas com o seu processo, direcionando o olhar aos
direitos feridos e às relações rompidas, e, mais do que isso, à situação real e concreta no agora,
pensando na possibilidade, inclusive, de uma mudança de cultura, conforme já expendido.
Demonstrou-se, nessa abordagem, que o convite à utilização da Justiça Restaurativa na
preservação do meio ambiente é um processo cooperativo, no qual as responsabilidades pelos
atos praticados são assumidas e o envolvimento de todas as partes, de maneira autônoma, ativa
e principalmente voluntária, enseja uma transformação positiva ao conflito criado.
Verificou-se, dessa forma, que oportunizar a participação a todos os envolvidos para explicar
as causas e as consequências do crime é o objeto central da Justiça Restaurativa, a partir de uma
revalorização do papel da desculpa e da tentativa real da reparação do dano causado.
Não é demais repisar que a Justiça Restaurativa buscaria, assim, implementar um procedimento
de consenso no qual as empresas, por meio dos seus diretores, administradores, empregados e
aqueles que de qualquer forma foram atingidos pela conduta delitiva pudessem participar
efetiva e ativamente na construção de alternativas e soluções para a reparação dos danos
ambientais. E, através desse procedimento, seria promovido um reconhecimento geral de que
o delito é tanto uma violação das relações entre um conjunto específico de pessoas, como uma
violação contra todos – e logo contra o Estado.
Nesses moldes, ponderou-se que buscar a reparação do dano não é o objetivo único da Justiça
Restaurativa, seu escopo transcende, já que a prevalência de princípios relevantes, como os da
dignidade da pessoa humana, da intervenção mínima do Direito Penal, da proporcionalidade e
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principalmente da conscientização por um ambiente equilibrado, é vital na busca da preservação
do meio ambiente.
Em síntese, constatou-se que, em se tratando de criminalidade ambiental, a Justiça Restaurativa
é eficaz e plenamente aplicável, afastando-se do modelo tradicional retributivo do Direito Penal
por inúmeros valores diferenciados, como, por exemplo, o respeito aos interesses das pessoas
e comunidades envolvidas, o zelo pela responsabilidade de evitação e restauração numa
dimensão social, compartilhada coletivamente e voltada para o futuro, enquanto que, no modelo
tradicional, pela primazia à dogmática penal, estigmatiza a culpabilidade individual, voltada
para o passado, haja vista a indiferença e a desconexão do Estado quanto às necessidades do
infrator, vítima e comunidade afetados.
Percorridas as linhas anteriores, chegou-se a conclusões que merecem destaque neste momento
final, embora a certeza de que há mais do que afirmações, trata-se de focos de luz num extenso
caminho a ser trilhado:
1.

No contexto do direito penal, em função das frustradas tentativas de controle da

criminalidade empresarial pelo Estado, e após escândalos com grandes empresas norteamericanas, surgiu o incentivo por parte do poder público de adoção voluntária pelas empresas
de mecanismos de autocontrole e de autoprevenção contra os riscos gerados pela própria
atividade empresarial, destacando-se, dentre estes mecanismos, os programas de compliance.
2.

Quando aplicados no campo dos riscos atrelados ao direito penal (inclusive do risco da

empresa de ser criminalmente responsabilizada), esses programas atuam no âmbito do
intitulado criminal compliance. Vale ressaltar que, embora sejam desenhados à medida das
multinacionais, podem e (devem) ser adotados pelas empresas pequenas e médias, ainda que
para tanto tenham de ser remodelados, sob a lógica de que quanto maior e mais complexa for a
sociedade, mais formal deverá ser o programa.
3.

A finalidade desses programas, além do cumprimento da lei, é fomentar a ética nas

relações empresariais e, em se tratando de direito penal ambiental, identificar e reagir aos
fatores criminógenos gerados pela atividade da organização que causam danos ao meio
ambiente e, consequentemente, à população. Ademais, tendo em vista que se tratam de
programas voluntários, a sua implementação, desde que efetiva na prevenção, no controle e, em
havendo o crime, na reparação de danos, traria em contrapartida benefícios judiciais às
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empresas como: a atenuação de sanções administrativas e penais até o afastamento da própria
responsabilidade penal.
4.

No âmbito dessas empresas, programas restaurativos e de compliance ambiental podem,

juntos, integrar-se a um campo amplo, atingindo diversos setores de suas atividades. Afinal, a
cadeia produtiva de uma empresa é composta por várias engrenagens. Assim, os limites do
alcance de tais programas estão balizados pelas garantias fundamentais constitucionais, como
a dignidade da pessoa humana.
5.

Os modelos adotados podem ser instrumentos à tutela ambiental junto às empresas, e o

grande incentivo pauta-se pela transformação de possíveis conflitos penais que não puderam
ser evitados, quando da implementação da autorregulação regulada das corporações. Tais
estratégias, que já vem sendo disseminadas por todos os ordenamentos jurídicos,
independentemente do sistema adotado, dão maior liberdade para as empresas se autoorganizarem, tudo em consonância com os objetivos políticos, sociais e econômicos do próprio
Estado. Os programas restaurativos e de compliance relacionam-se muito bem, já que possuem
objetivos em comum.
6.

Em havendo danos ambientais, as políticas de compliance e a Justiça Restaurativa,

aplicadas em conjunto, oferecerem às empresas e à coletividade maiores chances de uma justa
reparação dos danos, pois, no momento que se abrem possibilidades de uma ampla participação
da coletividade afetada pelo dano ambiental, as respostas penais são mais eficazes, inclusive
trazendo mudanças positivas ao meio ambiente.
7.

Nesse momento, paradigmas são quebrados e as respostas ao crime ganham um novo

cariz. As práticas e os programas que refletem os propósitos em questão respondem aos crimes
de natureza ambiental através da identificação e encaminhamento da solução para o prejuízo;
do envolvimento de todos os interessados; da transformação da relação tradicional entre as
comunidades e seus governos; e da efetiva reparação dos danos causados.
8.

A concepção tradicional da justiça criminal diante das hipóteses de instrumentalização

dos programas explanados dá espaço a experiências e a práticas diferentes, todas justificadas
por pensamentos preocupados com o ideal de justiça. Infratores, vítimas e, principalmente, a
coletividade passam a ser protagonistas do delito. Todos são importantes.
9.

Seria incoerente não direcionar esforços para que os programas de compliance

ambiental e da Justiça Restaurativa possam criar e ampliar, no quadro das formas de
regulamentação ambiental, maiores oportunidades aos complexos e extensos instrumentos
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jurídicos de proteção junto aos sistemas de gestão ambiental, as certificações ambientais e as
ecoauditorias, dentre outros. Não só porque não há alternativas, e já é vasto o rol de estratégias
de intervenção reconhecidamente falhas nesse campo, mas especialmente porque, em se
tratando da tutela ambiental, o tempo é inimigo.
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