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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo, que se pode perceber pelo título, 

analisar o instituto jurídico whistleblowing, seus fundamentos e sua validade como 

instrumento de preservação da função social das empresas. Desta maneira, 

partimos da conceituação dos termos que norteiam este texto, primeiro o Direito, 

depois temas correlatos como valores, solidariedade, justiça social e princípios 

constitucionais. Nos capítulos seguintes, será tratado o tema da função social da 

empresa. Em seguida, há uma explanação sobre a relação do direito penal com a 

responsabilidade social da empresa. Por fim, analisaremos a influência do direito 

internacional no direito penal pátrio e o instituto whistleblowing, sempre com foco na 

questão da responsabilidade social da empresa. 

 

Palavras chaves: Direito. Compliance. Ética empresarial. Responsabilidade social da 

empresa. Globalização. Whistleblowing. 

  



ABSTRACT 

 

In the present article, we analyze the practice of whistleblowing, its foundations and 

its validity as an instrument to preserve corporate social responsibility. We begin by 

defining the terms that guide this article, first the law, then related topics, such as 

values, solidarity, social justice and constitutional principles. In the following 

chapters, we discuss corporate social responsibility. Then, we explain the 

relationship between criminal law and corporate social responsibility. Finally, we 

analyze the influence of international law on Brazilian criminal law and on 

whistleblowing practices, focusing on corporate social responsibility. 

 

 

Keywords: Law. Compliance. Business ethics. Corporate social 

responsibility. Globalization. Whistleblowing. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como proposta o estudo do instituto do 

whistleblowing como instrumento de preservação da função social da empresa no 

ordenamento jurídico pátrio. Desta maneira, serão analisados diversos temas 

correlatos ao instituto, buscaremos, inclusive, na doutrina mais abalizada verificar o 

fundamento de sua aplicação no próprio direito, sendo abordados, também, demais 

fatores correlatos ao tema proposto. 

Duguit inicia a sua obra com o questionamento: “imaginemos uma sociedade 

em que não existisse autoridade política nem leis escritas. Numa sociedade assim 

existiria o direito? E qual seria o fundamento deste direito?”1  

Afinal, a responsabilidade social refere-se apenas aos atos meramente 

voluntários dos dirigentes das empresas, ou decorre de normatização de 

determinadas condutas desejáveis? 

Para Mendonça, o destino de todas as ideias é transformar o mundo, por mais 

abstratas que possa parecer, a ideia é semente de transformação social.2 

Adiante, ele afirma: 

Pelo conhecimento filosófico e científico do Direito busca o 
pensamento a apreensão de ideia que, fiel à natureza, deve ser, ao 
mesmo tempo, modeladora da consciência popular e, deste modo, 
retificadora do convívio. A transformação do mundo pelo Direito não 
se faz pela força que constrange a ação mas pela ideia que modela a 
consciência popular e, assim, a conquista para a ação justa.3  

 

Conforme aduz Bobbio, o problema do fundamento de um direito apresenta-

se diferentemente conforme se trate de buscar o fundamento de um direito que se 

tem ou de um direito que se gostaria de ter4. No primeiro caso, deve-se investigar o 

ordenamento jurídico positivo, perquirir se há uma norma válida que o reconheça e 

                                            
1
 DUGUIT, Léon. Fundamentos do direito. Tradução Márcio Pugliesi. São Paulo: Ícone, 2006. p. 9. 

2
 MENDONÇA, Jacy de Souza. Estudos de filosofia do direito. São Paulo: Livraria e Editora 

Universitária de Direito, 1983. p. 32. 

3
 Ibidem. p. 35. 

4
 BOBBIO, Norberto. A era dos Direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: 

Campus, 1992. p.15.  
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qual é essa norma. No segundo caso, buscam-se as razões para defender a 

legitimidade do direito em questão e para convencer o maior número possível de 

pessoas, sobretudo as que detêm o poder direto ou indireto de produzir normas 

válidas naquele ordenamento, a reconhecê-lo. 

O conhecimento jurídico opera transformações sociais: as pessoas guardam 

certa preferência por ideologias estratificadas e, assim, cada ideia que rompe com o 

padrão pré-estabelecido encontra, a princípio, certa resistência por parte da 

sociedade. É preciso estimulá-la, às vezes, por meio de normas jurídicas, que atuam 

fortalecendo a consciência social, estabelecendo novos paradigmas e novos rumos 

para a coletividade. 

A delação é, claramente, um exemplo de conduta que se busca incentivar por 

meio de normas jurídicas, o conhecimento de ilícitos operacionalizados dentro da 

estrutura organizacional das empresas gera enorme dificuldade na sua apuração, 

visto não haver manifestações públicas destes atos, posto que são realizados de 

maneira acaçapada, no dizer popular ocorrem “por baixos dos panos”.  

Assim, pessoas que, de qualquer maneira, participam da realização destes 

ilícitos, ou daquelas que, por qualquer razão, tenham conhecimento da prática de 

tais ilícitos, devem ser incentivadas por meio de mecanismos que incentivem a 

denúncia e, ao mesmo tempo, protejam o denunciante de represálias por parte dos 

empregadores. 

Posto isto, voltemos a questão do fundamento do direito, tema de inúmeras 

obras, inúmeros autores debruçaram sobre o direito para encontrar o seu 

fundamento, donde surge a legitimidade da regra particular, por que as normas 

jurídicas optam por uma conduta e não por outras possíveis? 5  

Refere-se, ainda, Bobbio à evolução dos direitos; ou seja, à ampliação do seu 

alcance, fato que se credita ao fenômeno histórico da evolução da própria sociedade 

humana. A transformação da sociedade trouxe como consequência, no mesmo ritmo 

daquelas transformações, o crescimento dos direitos sociais. Assim, são 

precisamente novas transformações sociais e certas inovações técnicas que fazem 

                                            
5
 MENDONÇA, Jacy de Souza. Estudos de filosofia do direito. São Paulo: Livraria e Editora 

Universitária de Direito, 1983. p. 79. 
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surgir novas exigências, imprevisíveis e inexequíveis antes que estas 

transformações e inovações tivessem ocorrido. Isto nos traz uma ulterior 

confirmação da sociabilidade, ou não – naturalidade, desses direitos6. 

Ninguém dúvida que as empresas exercem um papel fundamental no 

desenvolvimento da sociedade humana; desde a revolução burguesa, cuja ascensão 

marcou o fim da idade média, passando pela revolução industrial do século XVIII, 

que trouxe modificações radicais no modo de produção e, consequentemente, na 

maneira como eram explorados os recursos naturais e humanos pelas empresas. 

Vivemos em uma época de constantes alterações, que são, além disto, 

continuas e muito rápidas, decorrentes, especialmente, do progresso cientifico, 

tecnológico, social e econômico; conforme assinala Daniel H. Pink “deixamos de ser 

uma sociedade de agricultores, formamos uma sociedade de operários, e passamos 

a ser uma sociedade de trabalhadores do conhecimento em um período de tempo 

de aproximadamente 150 anos”7. Trata-se de um fenômeno de múltiplos aspectos 

que implicam na necessidade de constante atualização por parte da sociedade. 

Divergências à parte, como assevera Eloy Pereira Lemos Junior, pode-se ver 

que a empresa, desde o seu princípio, tem agregado valores incomensuráveis, das 

microempresas até as transnacionais, lembrando que estas últimas já foram 

chamadas de “Estados”, inseridas nos verdadeiros Estados, e têm ratificado 

constantemente a sua importância para a sociedade, fundamentalmente expressa 

em sua interdisciplinaridade de relações jurídicas na gestão de pessoas, bens e 

serviços. Essa instituição, entre outras coisas, possui intuito de produtividade, lucro, 

responsabilidades empresariais e sociais (decorrentes de sua função social).8  

Aqui, revela-se presente a necessidade de normas jurídicas, que estimulem o 

empreendedorismo saudável, isento dos vícios, tão danosos à sociedade, frutos 

estes tão essenciais para o bem da coletividade: produção de bens, geração de 

empregos, desenvolvimento de novas tecnologias, geração de renda aos cofres 

públicos por meio da arrecadação de tributos, etc. Neste desiderato, o direito deve 
                                            
6
 BOBBIO, Norberto. A era dos Direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: 

Campus, 1992. p. 76. 

7
 PINK, Daniel H. O cérebro do futuro: a revolução do lado direito do cérebro / tradução Alexandre 

Feitosa. p.47. 

8
 LEMOS JUNIOR, Eloy Pereira. Empresa e função social. Curitiba: Juruá, 2009. p.22. 
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conduzir a empresa ao cumprimento do seu relevante papel social, sem, contudo, 

restringir a atuação do empresário: por um lado não pode atuar como “gesso”, por 

outro precisa balizar as práticas comerciais, desviando-as dos caminhos tortuosos 

da corrupção, para que atendam, de maneira mais intensa quanto possível aos 

interesses da coletividade onde a mesma está instalada. 

É certo, ainda, que o constitucionalismo clássico não se preocupou com a 

tutela dos direitos coletivos e, menos ainda, com os interesses difusos, uma vez que 

moldado na inspiração individualista. É que o Estado liberal, surgido deste 

movimento, fruto da luta dos burgueses contrários a intensa exploração, na verdade, 

não apenas tributária, mas confiscatória, presente no Estado absolutista, como 

forma de manutenção de um status quo da nobreza. 

Sabemos, contudo, que o modelo liberal de Estado não logrou êxito em 

diminuir as desigualdades reinantes naquele período, ao contrário, a ausência de 

controle resultou em um aprofundamento desta terrível situação, que culminou, no 

início do século XX, no surgimento do Estado social. 

Neste novo período, no dizer de Eduardo de Sousa Maia, em decorrência da 

inapetência do Estado social em resolver os conflitos entre o poder e a sociedade, 

entre outros motivos, resultaram no surgimento na sociedade de massas a 

necessidade da defesa do meio ambiente, patrimônio histórico cultural, 

consumidores e outros interesses,9 e por que não dizer defesa do patrimônio 

público, haja vista a sua importância na concretização do bem estar social, fim último 

do Estado.10 

Passamos a ter, por consequência, a contraposição entre os interesses 

individuais, aqueles que se exercem pelo e para o indivíduo, e os interesses 

                                            
9
 MAIA, Jorge Eduardo de Sousa. Os interesses difusos e a ação civil pública no âmbito das relações 

laborais. Revista LTR. São Paulo, SP, ano 56, nº 9, setembro de 1992. p. 1045. 

10
 Neste sentido: PENAL. DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. TIPICIDADE DA CONDUTA. 

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. 
Para aplicação do princípio da insignificância outros fatores devem ser analisados no caso concreto, 
não podendo servir de parâmetro, de forma exclusiva e isolada, o valor do bem danificado. Caso 
contrário, o manejo do princípio da insignificância poderia incentivar condutas que atentam contra a 
ordem social, e que, toleradas pelo Estado, colocariam em risco a segurança da coletividade. 
Dano ao patrimônio público, atentatório a serviço público essencial (viatura policial), afeta toda a 
coletividade, razão pela qual configura o tipo penal do art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal. 
Recurso desprovido. Acórdão n.760372, 20050110211756APR, Relator: MARIO MACHADO, 1ª 
Turma Criminal, Data de Julgamento: 13/02/2014, Publicação no DJE: 24/02/2014. p. 246. 
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coletivos, que na conceituação de Maia, não são simplesmente a aglutinação de 

interesses individuais. São, assim, o espírito coletivo organizado, despojado do 

sentimento individual que caracteriza o “ideal coletivo”. O interesse coletivo está 

afeto ao homem socialmente organizado e não ao homem uti singulus. Concerne ao 

fim social da corporação, associação ou grupo intermediário.11 

Pode-se afirmar que o interesse coletivo, quando transcende a esfera de 

interesse do grupo, está a indicar o interesse geral de toda uma comunidade, aqui 

não é possível identificar o titular deste direito, ou, ao menos, dificilmente pode ser 

identificado este titular. O interesse público, neste sentido, tem sido chamado de 

“interesse da coletividade”, “bem comum ou público” ou mesmo “função social”. A 

abrangência do conflito, a extensão dos danos, concretamente ou em hipótese, é a 

nota característica dos interesses difusos, podendo abarcar toda uma comunidade, 

daí a sua superioridade frente aos interesses coletivos. 

Tal fato gera uma conscientização do homem no que tange sua 

responsabilidade em relação aos destinos da comunidade na qual ele se insere. 

Destino este, é claro, principal material de trabalho do administrador público, que 

tem como papel fundamental a manutenção e melhoria das condições necessárias 

para que os cidadãos possam atingir sua plenitude como pessoas humanas. Como 

seres que devem ser, não apenas que são.  

Nesta jornada, todos devem ser solidários, cooperativos. Em verdade, trata-se 

da constatação de que, agindo desta forma, permitiremos que as gerações futuras 

possam usufruir, no mínimo, dos mesmos recursos naturais, sociais e culturais que 

hoje dispomos. Verdadeira percepção de uma realidade, fruto da experiência 

histórica; ou cooperamos ou extinguimos. Trata-se de nota característica do ser 

homem: somos todos descendentes de pessoas solidárias desde a época das 

cavernas, não haveria outra maneira do homem ter sobrevivido naquele ambiente 

extremamente hostil que o cercava. Esta condição está em nossos genes. 

Aqui, em relevo, o papel do direito na sociedade humana, regulando as 

relações sociais mais importantes, aquelas que assumem relevância jurídica. É o 

assunto a ser tratado no capítulo seguinte. 

                                            
11

 MAIA, Jorge Eduardo de Sousa. Os interesses difusos e a ação civil pública no âmbito das relações 
laborais. Revista LTR. São Paulo. Ano 56, nº 9, p. 1045, set. 1992. 
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2. NORMAS DE DIREITO COMO INSTRUMENTOS DE REGULAÇÃO SOCIAL 

 

O homem possui como característica básica o fato de ser um animal social, 

um ser gregário por natureza. Por outro lado, esta mesma propensão para o viver 

coletivo leva, inevitavelmente, ao surgimento de conflitos entre os homens, já que o 

interesse por algum bem da vida é o impulso do agir humano. Como estes bens são 

escassos, aparece a competição entre os homens, surgindo, então, a necessidade 

de regras aceitas por todos como condições sine qua non da vida social. Tais regras 

espelham comportamentos valorados pelo grupo. 

Desta forma, é incontestável a necessidade do direito para o convívio social 

harmônico. Faz parte da natureza humana a vida em sociedade, isto nos faz fortes. 

Para os antigos jurisconsultos, era no Direito, "arte do bom e do justo" em sua 

definição mais célere, que se descortinavam as regras do viver honestamente, não 

ofender a outrem e dar a cada um o que é o seu (honeste vivere, neminem 

laederem, suum cuique tribuere). E é com ele que, ainda hoje, o homem procura 

realizar a Justiça, o principal pilar do bem comum e da felicidade buscada, como fim 

último, pelos homens.  

Na antiguidade o povo romano se destacou no culto ao direito e na 

formulação dos institutos jurídicos, é de se notar, entretanto, que as suas primeiras 

concepções têm origem na Grécia, onde se destacou como uma das mais antigas 

doutrinas a do Direito Natural, "fruto de um pensamento cosmológico, no qual as 

especulações sobre razão e natureza aparecem indissoluvelmente ligadas", 

bastando recordar, conforme descrita por “Sófocles” 12, a passagem de Antígona, 

quando inquirida pelo Rei Creonte por ter descumprido o édito que proibia o 

sepultamento de Éteocles. 

Martins em dissertação sobre tema jurídico afirma que: 

a percepção de uma ordem superior, proporcionando uma 
descoberta maior de suas leis e multiplicando assim a capacidade 
criativa do ser humano, era transplantada para a regularização dos 

                                            
12 

FIALHO, Maria Helena da Rocha Pereira. Antígona/Sófocles: Introdução, versão do grego e notas. 
Brasília: Editora Universidade de Brasília. 1997, pág. 45.  
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sistemas jurídicos existentes, sendo compreensível o entendimento 
de que as leis de organização da sociedade deveriam espelhar as 
leis naturais colocadas pelos deuses, muito embora nem sempre a 
captação das verdadeiras leis naturais pudesse acarretar a aplicação 

adequada da legislação ideal.
13

 

 

Por outro lado, nem sempre foi assim. Antes do aparecimento do Estado, os 

conflitos interpessoais eram resolvidos por meio da autotutela – prevalecia a razão 

do mais forte. Desta forma, com o surgimento do Estado, assim entendido como 

organização social, passamos, gradualmente, da justiça privada para a justiça 

pública, onde este detém o poder de dizer o direito, impondo autoritariamente sua 

decisão às partes. 

Aqui, o direito atua como regra obrigatória, a aparente liberdade de uma 

pessoa se limita pela liberdade de outra, o conflito de liberdades implica na limitação 

das mesmas. O direito atua como regra essencial e obrigatória de coexistência. Sob 

pena de, se não observada, destruir-se o homem e a sociedade em que vive. 

Neste campo o ego e alter se interpenetram, ambos se constituem no existir, 

são sócios na vida. Por isto, o querer e o fazer de um é limitado pelo do outro; 

limitam-se as liberdades, coordenam-se os arbítrios, única forma de os homens, 

como sócios, realizarem em comum seus fins. 

Toda conduta humana conduz a um fim, o fim do direito é a sua aplicação nas 

relações sociais, incentivando determinada conduta, em detrimento de outras, 

indesejáveis socialmente, por meio de normas que preveem sansão em caso de 

descumprimento, ou normas meritórias, que estabelecem um prêmio em caso de 

realização da conduta descrita na norma. 

As normas jurídicas regulam as relações sociais consideradas relevantes pelo 

Estado, estabelecendo determinados direitos e obrigações para uma ou ambas 

partes de determinada relação. Assim, ocorrida determinada situação, uma pessoa 

tem o direito subjetivo de exigir da outra parte determinada prestação, que pode 

consistir em dar, fazer ou não fazer, esta última dita prestação negativa. 

                                            
13

 MARTINS, Ives Gandra da Silva. Teoria da imposição tributária. 2ª Ed. Revista e atual. São Paulo: 
LTr, 1998. p. 32. 



    16 
  

Como visto, é o homem o fim do direito, ou seja, o direito se dirige às relações 

sociais, sendo o homem o sujeito de direito, o único capaz, naturalmente, de ser 

titular de um direito, podendo ainda, nos termos da lei, contrair obrigações. Ocorre 

que, as relações jurídicas também se estabelecem entre os homens e os bens, 

sendo estes o objeto do direito, uma vez que todas as relações jurídicas se dirigem a 

um bem da vida. 

Podemos definir bem como sendo algo, uma coisa, que possua utilidade ao 

homem, sendo objeto de sua cupidez, e por conseguinte, é apropriado de forma 

privada pelo homem.  

Para Rodrigues, 

nem todas as coisas úteis são consideradas bens, pois se existirem 
em abundância na natureza ninguém se dará ao trabalho de 
armazená-las, assim verifica-se o que ocorre com o ar atmosférico, 
mesmo sendo extremamente útil, essencial à vida, não se verifica a 
apropriação privada do mesmo, dada a enorme abundância deste 

material na natureza.
14

 

 

Ainda, segundo o professor, bens podem ser definidos como aquilo que, 

“sendo úteis ao homem, existem em quantidade escassa na natureza, ou seja, são 

coisas úteis e raras, por esta razão somente as coisas com estas características são 

passiveis de apropriação”.15  

Desta forma, o direito regula as relações entre os homens e os bens, coisas 

úteis e raras, e, como os interesses humanos são ilimitados e os bens econômicos 

são limitados, por sua própria definição, é natural que surjam conflitos de interesses 

entre homens que disputem um mesmo bem, este fato define uma relação jurídica. 

Destarte, o homem pode ser lesado tanto no que possui como no que é. Todo 

indivíduo possui um patrimônio material e, ao lado deste, um patrimônio moral, a 

estima própria e o respeito que o mesmo possui dentro do meio social onde está 

inserido. Tudo se refere aos bens, e todos os bens podem ser lesados por atos de 

terceiros, acionando o mecanismo regulador estatal, de maneira a coibir novos atos 

danosos e reparar as lesões ocorridas. 
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 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. Volume I, 11ª.São Paulo: Saraiva, 1980/1981, p. 97. 
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 Ibidem, p. 98. 
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Por outro lado, há mecanismos sociais que estimulam determinado 

comportamento solidário, visto como desejável, porque traduzem valores sociais de 

alto relevo. Aliás, este tema será visto de forma detida nas linhas seguintes. 

Concluímos que o direito é um dado. Conforme apregoa Mendonça: “vive o 

homem de acordo com regras geradas pela comunidade em que se insere. Contudo, 

não há uma simples submissão as regras, é comum ouvirmos a expressão tal lei 

‘não pegou’, ou ‘tal norma caiu em desuso’”. Ocorre que é necessário ao homem 

compreender o seu significado, entender o seu conteúdo. Neste caminho, deve 

apreender o seu valor ou desvalor intrínseco, para então meditar, negando ou 

descobrindo o que ele contém de valor.16  

 

3. SOLIDARIEDADE  

 

É mister que nos detenhamos, ainda que um pouco, sobre o tema 

solidariedade, dada a importância deste no plano da formação das normas jurídicas, 

em especial dos princípios constitucionais, verdadeira bússola a indicar o rumo a ser 

seguido pela nação. Não podemos nos esquecer de que o papel desempenhado por 

vários grupos solidários, que atuam nas mais diversas áreas da sociedade humana, 

tais como proteção à saúde, das crianças, do idoso e do meio ambiente, exigem, 

desta forma, merecida deferência. Seja por sua atuação no âmbito doméstico, seja, 

no contexto global, o papel destacado destas organizações do terceiro setor no 

combate a crimes do colarinho branco, em especial aos crimes de corrupção, 

solidário, diga-se de passagem, é digno de nota. 

Do latim solidus, o adjetivo conota suas ideias: primeiro - algo compacto, 

intermitente, integrado e coeso, não fluído, nem gasoso; segundo - solidez, 

estabilidade, segurança. O substantivo solidariedade evoca a ideia de participação17. 

Em direito civil, temos o significado de condição de responsabilidade de 

determinados indivíduos, cada um deles, pelo totum da obrigação. Já como 

                                            
16

 MENDONÇA, Jacy de Souza. Estudos de filosofia do direito. São Paulo: Livraria e Editora 
Universitária de Direito, 1983. p. 35/36. 

17
 ÁVILA, Fernando Bastos de. Pequena enciclopédia de moral e civismo. 3º edição revista e 

atualizada. Rio de Janeiro. Fename, 1978. p. 560. 



    18 
  

solidarismo comunitário, o termo apresenta outra significação, é a condição concreta 

em que duas ou mais pessoas, das quais, cada uma só se realiza precisamente na 

medida em empenha o seu ser na promoção do outro ou dos outros.  

Para Höffe é difícil avaliar o termo solidariedade,  

uma vez que o mesmo aparenta tanto a moral obrigada, justiça, 
quanto à moral voluntária, caridade. Conclui o autor que a 
solidariedade significa uma atitude moral que, na realidade, situa-se 
entre a justiça rigorosamente obrigada e o amor ao próximo, 
totalmente, espontâneo18.  

 

Da mesma forma que na justiça, a solidariedade depende de reciprocidade, 

uma vez que o indivíduo que agiu de forma solidária poderá ser o destinatário de ato 

similar praticado por semelhante – está, na verdade cumprindo uma prestação em 

troca, sob a perspectiva de perceber uma prestação equivalente, não sabendo com 

certeza quando, se e o quanto receberá. Há uma mera perspectiva deste 

recebimento. 

Os homens de um mesmo grupo social são solidários, tanto mais, quanto 

mais for tradicional determinado grupo, inversamente, nos grupos caracterizados 

como “modernos” verificamos uma menor tendência à solidariedade, um maior 

distanciamento entre os indivíduos. São cristalinas as vantagens da cooperação 

entre os homens, afinal esta é uma das principais características destes. Já dizia 

Aristóteles: “o homem é um animal social”. 

Assim, podemos encontrar a solidariedade dentro das famílias, dentro de 

comunidades menores, organizações, e, principalmente, dentro do Estado, todos 

trabalhando, agindo, juntos, para a consecução do bem comum. Nesta situação, o 

indivíduo se realiza, alcança todo o seu potencial. 

Duguit indaga:  

Esta solidariedade ou interdependência abrange toda a humanidade? 
o mestre cuida de responder que seguramente sim. (...) a 
humanidade está dividida em considerável número de grupos sociais. 
Estes grupos se organizaram primeiro pela horda, que caracteriza os 
homens sem lar fixo, ligados entre si por necessidade de defesa e 
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 HÖFFE, Otfried. A democracia no mundo de hoje. Tradução: Títo Lívio Cruz Romão. São Paulo: 
Martins Fontes, 2005, p. 98. 
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subsistência comuns; depois a família, grupo mais integrado, depois 
a cidade, agrupamento de famílias com origens, tradições e crenças 
comuns; e finalmente a nação, manifestação, por excelência, das 
sociedades modernas civilizadas, cuja constituição se realizou 
mediante fatores diversos, como estatuto da comunidade de direito, 

de idioma, de religião, de tradição, lutas, derrotas e vitórias.
19

 

 

O fato fundamental de toda a sociedade humana é a solidariedade ou 

interdependência social que, bem compreendida, não é senão a coincidência 

permanente dos fins individuais e sociais. 

Otfried höffe assevera que: 

a moral responsável pela harmonia e desarmonia entre os indivíduos, 
a moral social, não se exaure na justiça. Diferentemente, a moral do 
amor ao próximo exige que se acrescente o sal do amor à justiça e 
que, a partir de uma compaixão para com a miséria alheia, se 
pratique a caridade, o altruísmo e até mesmo a generosidade. A 
caridade não constitui, contudo, em obrigação (dívida). Como uma 
prestação suplementar meritória, ela bem que merece um lugar no 
seio do Estado, afinal, enquanto expressão da coletividade, a 
caridade contribui para o bem estar deste, só não podendo, porém 

ser forçada como uma prestação puramente voluntária.
20

 

 

O homem, depois de passar pela fase do individualismo, que gerou grandes 

conflitos nos séculos XIX e início do século XX, inclusive duas guerras mundiais, 

parece-nos que caminha para uma espécie de solidariedade mundial. Nunca os 

povos mais abastados do planeta se preocuparam tanto com a situação dos mais 

pobres, milhões de dólares são empregados, por exemplo, no combate à fome no 

continente africano. 

É certo que inúmeros grupos não governamentais, também, atuam no mundo 

inteiro minimizando o sofrimento daqueles que não encontram respaldo ou auxílio 

por parte dos seus governantes. 

Das formas de interação social, a cooperação é a que mais vantagens traz à 

sociedade, homens em situação de cooperação unem seus esforços na consecução 
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de um objetivo comum, de valores, sem exclusão de nenhum dos participantes do 

grupo social. É o que denominamos sinergia, aqui a soma de um mais um “resulta” 

em um número maior que dois.  

Desta maneira, o incentivo à denúncia de atos que atentem contra o 

patrimônio do Estado atende à necessidade de vigilância e combate aos ilícitos 

perpetrados nas relações que se estabelecem entre Estado e empresas, dilapidando 

o patrimônio público, em detrimento de investimentos sociais necessários à 

realização do bem comum. 

 

4. RESPONSABILIDADE SOCIAL DA EMPRESA 

 

Como visto, a vida social se desenvolve por meios de relações interpessoais 

mantidas entre os membros de uma dada comunidade, trata-se das relações sociais, 

o direito, por seu turno, cuida de estabelecer as consequências jurídicas advindas 

destas relações. 

As ações humanas visam a determinado fim, um bem da vida, bem este que 

protegido pelo direito constitui um bem jurídico, ou no dizer de Azevedo Como é 

sabido as ações humanas sempre visam determinado fim, aqui o direito cuida de 

determinar os limites do “direito” do proprietário, bem como a amplitude deste direito 

com relação aos demais homens desta comunidade, estabelecendo o predomínio de 

um indivíduo sobre determinada coisa, excluindo as demais coisas desta relação e, 

também, excluindo todos os demais indivíduos. É o direito de propriedade.21  

Não é por menos que uma das mais célebres definições do termo direito ius 

est constant et perpetua volluntas suun cuique tribuere/tribuendi, ou seja, o direito é 

a constante e perpétua vontade de atribuir a cada um o que é seu.22  

                                            
21

 Sobre o tema Kelsen assevera que “Também o direito sobre uma coisa é um direito em face de 
pessoas. Quando, para manter a distinção entre direito real e direito pessoal, se define aquele como 
o direito de um indivíduo a dispor por qualquer forma de uma coisa determinada, perde-se de vista 
que aquele direito apenas consiste em que os outros indivíduos são juridicamente obrigados a 
suportar esta disposição, quer dizer: a não a impedir ou por qualquer forma dificultar: que, portanto, o 
jus in rem é também um jus in personam.” In KELSEN, Hans, 1881-1973. Teoria pura do direito. 
Tradução: Joao Baptista Machado. 7ª Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 145. 

22
 CUNHA, Paulo Ferreira da; DIP, Ricardo. Propedêutica jurídica: uma perspectiva jusnaturalista. 

Campinas: Millennium, 2001, p. 5.  
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Cunha dissertando sobre o assunto afirma que: “A atribuição de cada um o 

que é seu pressupõe antes de mais a propriedade, isto é, que nem tudo seja de 

todos, que haja bens (materiais ou espirituais) pertencentes a pessoas certas e 

determinadas”.23 

Ora, a justiça, valor maior do direito, reclama que a cada um seja atribuído o 

que lhe pertencer, o que for seu. Veremos, durante esta reflexão sobre a 

responsabilidade, que a cada um dos indivíduos, também, incumbe o dever de não 

lesar a outrem, sob pena de, o fazendo, responder pelos danos causados com o seu 

próprio patrimônio. Verdadeiro corolário do princípio de justiça mencionado.  

O termo responsabilidade tem origem no latim responsabilitas, de respondere 

ou responder, estar em condições de responder pelos atos praticados, de justificar 

as razões de suas próprias decisões24. 

O vocábulo, no dizer de Gonçalves, “tem origem na raiz latina ‘spondeo’, pela 

qual se vinculava o devedor, solenemente, nos contratos verbais no direito 

romano”.25 

Neste aspecto, o termo prima facie nos revela a ideia que representa o dever 

que cada membro da sociedade tem de reparar os danos a que der causa ao 

patrimônio de outrem, sejam danos materiais, sejam imateriais. 

O instituto da responsabilidade civil é, no dizer de Gonçalves, “parte 

integrante do direito obrigacional, pois a consequência da prática de um ato ilícito é 

a obrigação que acarreta, para o seu autor, de reparar o dano, obrigação esta de 

natureza pessoal, que se resolve em perdas e danos”.26 

O direito é um fenômeno cultural, busca-se a coordenação dos arbítrios com 

vistas ao convívio tão harmonioso quanto possível, a responsabilidade não foge 

desta conceituação como fenômeno social que é, altera os seus pressupostos na 
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medida em que se alteram as relações sociais, na qual o instituto se funda e dirige 

ao mesmo tempo, uma vez que age como indutor de comportamento, efeito didático 

da condenação na reparação por danos. 

É fato que a teoria da responsabilidade civil se firmou ao longo do tempo, já 

nas primeiras normas escritas vemos normas que atribuem ao sujeito que causar 

danos a outrem à responsabilidade pela reparação ou outra forma de sanção. A 

exemplo, o Código de Manu27 e o Código de Hamurabi28. 

Atualmente, a responsabilidade do causador dos danos ao patrimônio alheio 

responde não apenas pelos danos materiais, mas, também, pelos danos ditos 

imateriais, também denominados morais, que se processam na esfera íntima do 

sujeito que sofreu a lesão, consubstanciando-se nos danos psíquicos e questões 

ligadas ao indivíduo lesado, como pessoa. Para Gonçalves, é lesão de bem que 

integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a 

imagem, o bom nome, etc.,29 muitas vezes sem repercussão no mundo exterior, não 

traduzindo sua ocorrência, necessariamente, em danos de ordem material.  

Desta forma, partindo da premissa da teoria acima mencionada, serão 

analisados os elementos na qual se baseia a teoria da responsabilidade, sua 

evolução desde a teoria subjetiva da responsabilidade, ainda presente em nosso 

ordenamento, passando pela evolução da mesma veremos a teoria objetivista, em 

que a culpa deixa de ser pressuposto da responsabilização de alguém pelos danos 

cometidos ao patrimônio de outrem. 

Modernamente, as complexas relações mantidas pela empresa a levam a um 

aumento considerável do risco, elemento inerente à atividade empresarial, uma vez 

que o mero exercício de atividade econômica, que por si só expõe a risco outros 

indivíduos, já é fundamento para a responsabilização pela lesão que esta atividade 

causar no patrimônio alheio. Trata-se, será visto, de processo interventivo do Estado 

na seara econômica, outrora relegada aos particulares, como forma de se buscar um 
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“ponto de equilíbrio” entre a necessidade de produção de excedentes (lucros) e a 

busca incessante da melhoria das condições de vida dos stakeholders. 

Vale dizer que os white collar crimes são praticados, via de regra no seio da 

alta administração de grandes empresas, muitas constituídas sob a forma de 

fachada, propiciando o cometimento de vários ilícitos e a posterior lavagem dos 

recursos obtidos, de maneira que o combate a esta modalidade criminosa se torna 

extremamente difícil, ante o intricado labirinto construído para despistá-los.  

 

5. RELAÇAO JURÍDICA 

 

Betioli dissertando sobre relação jurídica, afirma que:  

a ideia de considerar o direito e a justiça como “relação” já estava 
plenamente explicitada na filosofia grega. A realidade jurídica 
encerra, de fato, uma trama de relações que constituem a vida social 
e que estão inseridas numa estrutura normativa. Em consequência, a 
“relação jurídica” faz parte do elenco dos conceitos de vários 
componentes do direito. No dizer de Ihering, a relação jurídica está 

para a ciência do direito como o alfabeto está para a palavra.
30

  

 

Desta forma, uma relação jurídica sempre tem origem em fato jurídico. 

Sendo certo que, para um acontecimento ser considerado um fato jurídico, é 

necessário que esse acontecimento, de alguma forma, reflita no âmbito jurídico, ou 

seja, fato jurídico é todo acontecimento da vida relevante para o direito, mesmo que 

seja ilícito. 

Para Rodrigues, fatos jurídicos são, em seu sentido amplo, todos aqueles 

eventos, provindos da atividade humana ou decorrentes de fatos naturais, capazes 

de ter influência na órbita do direito, por criarem, ou transferirem, ou conservarem, 

ou modificarem, ou extinguirem as relações jurídicas.31 
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O ato ilícito é fonte de obrigação, ou seja, gera a responsabilidade de 

indenizar. Então, o ato ilícito é relevante para o direito, podendo ser considerado um 

fato jurídico. 

Contudo, nos limites do tema em estudo, nos interessa os atos jurídicos 

ilícitos, aqueles atos cuja importância jurídica em matéria de responsabilidade civil 

reside na característica de serem contrários às normas, voluntários e causadores de 

lesões a bens protegidos pelo ordenamento jurídico. 

Notem que as pessoas jurídicas são criações da mente humana, não existem 

naturalmente, o que temos é uma relação entre homens e bens, no caso, o 

patrimônio social da pessoal jurídica, regulada por normas de direito, transformando, 

em razão destas mesmas normas, em uma pessoa de direito, podendo ser titular de 

um direito e capaz de contrair obrigações.32  

A personalidade jurídica é, assim, a amplitude máxima conferida a uma 

relação jurídica entre homens e bens. O direito reconhece uma pessoa nesta 

“relação”, independente e autônoma em relação aos seus sócios, caso de sociedade 

empresária, dotada de personalidade e de patrimônio. Nascimento, vida e extinção, 

tudo regulado em lei. 

É espantoso que nós convivamos o tempo inteiro com relações jurídicas que 

ganharam vida, delas compramos os bens de consumo que necessitamos, 

trabalhamos para elas, recebemos delas nossos salários, gostamos de algumas, 

odiamos outras, tudo em função da vida que levam, de suas condutas sociais. Assim 

é o direito, tão presente em nossas vidas que até esquecemos que ele está lá, a 

cada instante. 

A responsabilidade tanto pode ser resultado da violação de normas morais, 

quanto de normas jurídicas. Tudo depende do fato que configura a infração. É claro 

que, no campo das normas morais, a assunção da responsabilidade pressupõe uma 

conscientização individual, a pessoa se sente moralmente responsável, este é o 

campo da ética empresarial, da responsabilidade social da empresa, do agir em 

comunhão de objetivos com os stakeholders.  
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6. FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA 

 

 Visto a questão da função social da propriedade, podemos agora verificar a 

questão da função social das empresas. Para Comparato, a função social da 

propriedade pode ser definida como: 

um poder de agir sobre a esfera jurídica alheia, no interesse de 
outrem, jamais em proveito do próprio titular. Algumas vezes, 
interessados no exercício da função são pessoas indeterminadas e, 
portanto, não legitimadas a exercer pretensões pessoais e exclusivas 
contra o titular do poder. É nestas hipóteses, precisamente, que se 
deve falar em função social ou coletiva. A função social da 
propriedade não se confunde com as restrições legais ao uso e gozo 
dos bens próprios, em se tratando de bens de produção, o poder-
dever do proprietário de dar à coisa uma destinação compatível com 
o interesse da coletividade transmuda-se, quando tais bens são 
incorporados a uma exploração empresarial, em poder-dever do 
titular do controle de dirigir a empresa para a realização dos 

interesses coletivo”
33

  

 

Todo o nosso ordenamento traz informações relevantes ao reconhecimento 

da função social da empresa, nas relações de emprego, nas relações da empresa 

com os consumidores, na Lei de proteção ao meio ambiente, na Lei de falência, nos 

princípios de proteção à concorrência. Tratam-se de normas modernas, baseadas 

em princípios de dignidade humana, frutos da evolução da disciplina das relações 

privadas, que foram gradualmente constitucionalizadas ao longo do tempo.  

A maneira como a empresa é vista por seu público é de extrema importância 

no mercado altamente competitivo no qual ela atua, a pressão sofrida pela empresa 

proveniente do seu público interno e externo exige desta um desempenho cada vez 

mais eficaz. Produzir o máximo com o mínimo de recursos é um dilema que as 

empresas enfrentam neste início de século. 

Uma atuação ética, transparente, com políticas de governança corporativa 

bem definidas, preocupação não apenas com os acionistas, mas também com 

outros stakeholders – trabalhadores, consumidores, meio ambiente, governo, com o 
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intuito de melhorar a qualidade de vida das pessoas, com dividendos na forma de 

identificação com o mercado consumidor. 

As empresas eficazes possuem um alto poder de transferir os resultados da 

atuação responsável socialmente para a marca, agregando valor aos seus produtos. 

Essa tendência decorre da maior conscientização do consumidor, que busca no 

mercado produtos e serviços que gerem melhoria para o meio ambiente ou para a 

comunidade, valorizando aspectos ligados à cidadania, valorização dos 

trabalhadores, atividade empresarial com foco na sustentabilidade. 

O conceito de responsabilidade social está muitas vezes, erroneamente, 

associado à prática filantrópica, pois é muito comum a mídia divulgar que 

determinada empresa participou de determinada ação ou deu apoio a projetos 

sociais, através de doações. No entanto, a questão da responsabilidade social 

abrange muito mais do que simples doações financeiras ou materiais. Uma vez que 

o termo filantropia, do “philos” (amigo) + “anthropos” (homem) significando amizade 

pelo homem, possui caráter assistencialista. Trata-se de uma ação externa à 

empresa, beneficiando a sociedade e tornando-se, assim, medida paliativa para uma 

grave conjuntura social.  

Ponchirolli afirma que “houve uma mudança de paradigma, a administração 

ética toma o lugar das condutas antiéticas”34, a responsabilidade social ocupa lugar 

de destaque na direção das grandes corporações, que não dispensam a ética em 

todas as suas ações, políticas e práticas, sejam elas voltadas para seu público 

interno ou externo.  

Continua Ponchirolli afirmando que  

uma alta moralidade organizacional cria um ambiente capaz de 
corrigir as decisões do executivo, ações estas que, embora 
empreendidas com sinceridade, acabam transformando em erros 
táticos e estratégicos com impactos negativos na esfera econômica. 
Cada executivo, ainda que talentoso, comete enganos de tempos em 
tempos, que são percebidos como lapso pelos colaboradores na 

organização.
35
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A postura de responsabilidade social, não é, necessariamente, instrumento de 

resultado econômico positivo. A verdadeira responsabilidade importa em uma forma 

de as empresas conduzirem seus negócios de modo a se tornarem parceiras e 

corresponsáveis pelo desenvolvimento social. A empresa socialmente responsável é 

aquela que equilibra o resultado econômico, que implica na sua própria preservação, 

no respeito à cidadania; à ética e foco na sustentabilidade na exploração dos 

recursos naturais. 

Para Melo Neto e Froes em dissertação sobre o tema: 

a elevada consciência social de uma empresa, o exercício pleno da 
sua cidadania empresarial e o volume dos seus investimentos sociais 
constituem o que denominamos de tripé da autopreservação 
empresarial; dotada de uma elevada consciência social, a empresa 
capacita-se para o exercício pleno da cidadania empresarial. E, ao 
investir em projetos sociais, a empresa exercita esta capacidade e 

consolida a sua imagem de empresa cidadã.
36

 

 

As empresas se conscientizaram que uma das maneiras de se manterem no 

jogo do mercado, está associada a uma postura ética, com foco na responsabilidade 

social, para Osmar Ponchirolli,  

a responsabilidade social de uma organização está relacionada à 
decisão de participar mais diretamente das ações comunitárias na 
região em que está presente e minorar possíveis danos ambientais 
decorrentes do tipo de atividade que desenvolve, significa apoiar o 
desenvolvimento da comunidade e, ter consciência de que somente 
isto não basta para ser socialmente responsável.37 

 

7. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA 

 

Como vimos, cabe ao direito coordenar os arbítrios na vida social, impondo 

regras de natureza cogente aos membros de uma sociedade. Desta maneira, as 

inevitáveis agressões aos bens de outrem, fato, logicamente natural, em especial em 

sociedades complexas, que contam com um elevado número de relações sociais 

                                            
36

 MELO NETO, F. P.; Froes, C. Responsabilidade social e cidadania empresarial: a administração do 
terceiro setor. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1999. p.33. apud PONCHIROLLI, Osmar. Op.cit. p. 65. 
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entre os seus membros. É que em todos os atos jurídicos, lícitos ou ilícitos, há o 

risco de cometer e, mesmo de sofrer consequências de, ações danosas. Tal fato, 

uma vez ocorrido, reclama a aplicação de norma disciplinadora da reparação do 

patrimônio injustamente lesado. Não por outro motivo, onde se constata a existência 

do homem, revela-se a existência da sociedade e do direito que a regula. 

O Código Civil de 1916, de inspiração francesa, que separou a 

responsabilização civil da responsabilidade penal, adota a forma clássica de 

responsabilidade civil, a teoria da culpa ou subjetivista. Contudo, conforme menciona 

Gonçalves, “o surto do progresso, o desenvolvimento industrial e a multiplicação dos 

danos acabaram por ocasionar o surgimento de novas teorias, tendentes a propiciar 

maior proteção às vítimas.”38 

Pela teoria subjetivista, há de se notar, entretanto, que apenas as lesões 

injustas tem relevância jurídica em matéria de responsabilidade civil, é que o 

exercício regular de um direito, a princípio, não dá vazão a indenização por 

eventuais danos ocorridos no patrimônio de outrem. Desta forma, os atos precisam 

ser voluntários e causadores de danos injustos, cumpre notar que tais fatos devem 

ser necessariamente ilícitos, vale dizer, fruto da violação de um dever jurídico pré-

existente, de um bem protegido juridicamente. 

Para Gonçalves, “a responsabilidade destina-se a restaurar o equilíbrio moral 

e patrimonial provocado pelo autor do dano. Justamente o interesse em restabelecer 

a harmonia e o equilíbrio violados pelo dano constitui a fonte geradora da 

responsabilidade”.39 

No dizer do emérito professor Carlos Roberto Gonçalves: 

Nos últimos tempos ganhou força a teoria do risco, que sem 
substituir a teoria da culpa, cobre muitas hipóteses em que o apelo 
às concepções tradicionais se revela insuficiente para a proteção da 
vítima. Adiante completa o seu raciocínio: na teoria do risco subsume 
a ideia do exercício de atividade perigosa como fundamento da 
responsabilidade civil. O exercício de atividade que possa oferecer 
algum perigo representa um risco, que o agente assume, de ser 
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obrigado a ressarcir os danos que venha a resultar a terceiros dessa 

atividade.
40

 

 

Rodrigues, dissertando sobre a teoria subjetivista, afirma que ato ilícito é 

aquele praticado com infração de um dever legal ou contratual e do qual resulta 

dano para outrem.  

Quando alguém descumpre uma obrigação contratual, pratica um 
ilícito contratual e o seu ato provoca uma reação do ordenamento 
jurídico que impõe ao inadimplente o dever a obrigação de reparar o 
prejuízo causado. Adiante, aduz sobre responsabilidade aquiliana, 
complementando: aquele que infringiu uma norma legal por atuar 
com dolo ou culpa, viola preceito de conduta de onde resultou 

prejuízo para outrem, deve, portanto, indenizar.
41

 

 

Como visto, a responsabilidade civil se assenta, segundo a clássica teoria 

subjetivista, ou teoria da culpa, em três pressupostos: um dano, a culpa do autor e a 

relação de causalidade entre o fato culposo e o mesmo dano. Ocorre que, o 

elemento subjetivo, culpa, muitas vezes, é de difícil constatação, determinando a 

impunidade de inúmeros danos. Fato que leva o legislador a fixar determinadas 

hipóteses legais nas quais a reparação ocorrerá independentemente da culpa do 

autor do dano.  

Neste diapasão, assinala Gonçalves que:  

a teoria da responsabilidade civil, em matéria de identificação dos 
fatos geradores do dever de reparar, filia-se a tese subjetivista, fato 
inferido do artigo 186, do Código Civil, que erigiu o dolo e a culpa 
como fundamentos para a obrigação de reparar o dano, contudo 
adverte o autor que a responsabilidade objetiva é adotada em 
dispositivos  vários e esparsos.42 
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Conclui-se que o Código Civil segue a orientação da bipartição da 

antijuridicidade geradora da reparação em dois aspectos: o objetivo (decorrente do 

resultado danoso decorrente de atividade perigosa e em princípio lícita) e subjetivo 

(por força da natureza ilícita da conduta lesiva).  

Neste sentido, Reale, sobre a orientação seguida na elaboração da Lei civil 

de 2002, sob sua supervisão. Vejamos: 

responsabilidade subjetiva, ou responsabilidade objetiva? Não há 
que fazer esta afirmativa. Na realidade, as duas formas de 
responsabilidade se conjugam e se dinamizam. Deve ser 
reconhecida, penso eu, a responsabilidade subjetiva como norma, 
pois o individuo deve ser responsabilizado, em princípio, por sua 
ação ou omissão, culposa ou dolosa. Mas isto não exclui que, 
atendendo à estrutura dos negócios, se leve em, conta a 

responsabilidade objetiva. Este é o ponto fundamental
43

 

 

Desta maneira, percebe-se que o enfoque exclusivo no sujeito que realiza a 

ação causadora do dano, mostra-se ultrapassada. Pode-se afirmar que a moderna 

teoria da responsabilidade civil não impõe limites aos fatos geradores da 

responsabilidade pelo ressarcimento do dano, o direito constata que ao lado das 

condutas subjetivamente ilícitas, há atividades humanas de risco que, não obstante 

lícitas, podem ocasionar danos, sendo, portanto, reconhecidas por si só, como 

fundamento do dever de reparação de eventuais lesões que causem.  

É o valor atribuído pelo direito ao bem jurídico violado e a natureza da lesão 

perpetrada que a caracteriza como fundamento da responsabilização pelo 

ressarcimento, de maneira tal, que abarque tanto o fundamento da culpa como o 

fundamento do risco. Sobre este último aspecto Gonçalves leciona:  

fala-se, assim da responsabilidade decorrente do risco proveito, do 
risco criado, do risco profissional, do risco da empresa. Quem cria 
riscos deve responder pelos eventuais danos aos usuários ou 
consumidores.44  
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É no campo de atuação da empresa que se verifica com muito mais relevo a 

responsabilização objetiva. É que dentre as diversas relações jurídicas das quais a 

empresa participa, no maior número ela se encontra em posição privilegiada, 

atraindo para a mencionada relação regras de equilíbrio das partes. É o que ocorre 

nas relações da empresa com os seus empregados, com os consumidores, entre 

outros. 

 

8. NORMA PREMIAL 

 

No contexto exposto, podemos falar em norma premial e, conforme aduz 

Bobbio, há uma distinção entre prêmio e incentivo, na medida em que apenas o 

prêmio integra a categoria de sanção positiva – assim como a sua antítese, a pena 

representa a sanção negativa. Dessa forma, a sanção, seja negativa ou positiva, 

pressupõe a existência de uma norma primária, que estabelece uma conduta, a 

qual, se observada ou transgredida, acarretará sua atuação.45 

Nesse sentido, o prêmio é uma consequência da realização de uma boa ação, 

enquanto o incentivo é uma maneira de se obter boa ação. Neste diapasão, Álvaro 

Melo Filho, propõe a seguinte estrutura normativa:46 

 

                          P      deve ser            S Pm 

Cd                                                     ou 

                         ñ-P    deve   ser    S Pn e/ou CV 

 

Onde as condutas humanas (Cd) exercem efeitos na esfera jurídica, e podem 

se consubstanciar numa prestação (P) ou numa não prestação (ñ-P). 
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Na primeira hipótese de estrutura normativa (Cd = P deve ser S Pm), as 

condutas ocorridas de acordo com os preceitos legais correspondem à prestação (P) 

que, por representar cumprimento de obrigações, acarretará o surgimento da sanção 

premial (S Pm), que por sua vez, pode ser expressa ou tácita. 

Explica Álvaro Melo Filho que 

A sanção premial (S Pm) tácita  (...) seria uma técnica de motivação 
indireta, fundando-se no reforço social subjacente, portanto a pessoa 
que cumpre suas obrigações, que se conduz satisfatoriamente e 
realiza a prestação (P), embora, em muitos casos, não receba um 
incentivo ou estímulo visível e quantificável, como opostamente 
acontece na sanção premial expressa, igualmente recebe prêmios e 
recompensas, seja em forma de elogios que aumentam a sua 
autoestima, seja em forma de respeito e prestigio diante do grupo ou 

comunidade a que pertence.
47

 

Para Sebastião,  

a segunda hipótese de estrutura da norma (Cd = ñ-P deve ser S Pn 
e/ou Cv) apresenta uma conduta (Cd) consubstanciada numa não 
prestação (ñ-P) a partir da qual deve ser aplicada uma sanção penal 
(S Pn) e/ou uma sanção civil (Cv), deixando, assim, patente seu 

caráter repressivo e punitivo, ou ressarcitório, conforme o caso.
48

 

 

Desta maneira, a estrutura da norma premial não a afasta da análise funcional 

do direito, apenas os seus efeitos são distintos: Na estrutura da norma negativa, 

uma sanção, a ser aplicada em caso de descumprimento; na estrutura da norma 

positiva, o prêmio, a ser atribuído na hipótese de realização da conduta descrita na 

norma. 

Logo, a função promocional da norma jurídica altera a função tradicional, que 

estabelece uma sanção em caso de descumprimento, de modo a desencorajar a 

conduta indesejada. Para Bobbio: 

A importância dada ao vertiginoso aumento de normas de 
organização que caracteriza o estado contemporâneo não Põe, 
necessariamente, em crise a imagem tradicional do direito como 
ordenamento protetivo-repressivo. Ao invés disso, o que Põe em 
crise esta imagem é a observação de que, no estado 
contemporâneo, tem-se como muito maior frequência o uso das 

                                            
47

 MELO FILHO, Álvaro. Teoria e prática, p. 129/130. Apud. SEBASTIÃO, Simone Martins. Tributo 
ambiental. 1ª Ed. (ano 2006), 3ª reimp. Curitiba: Juruá, 2008, p. 52 e 53. 

48
 SEBASTIÃO, Simone Martins. Tributo ambiental. 1ª Ed. (ano 2006), 3ª reimp. Curitiba: Juruá, 2008. 

p. 53. 



    33 
  

técnicas de encorajamento. Não somente se começa a considerar o 
uso dessa técnica, como se é obrigado a abandonar a imagem 
tradicional do direito como ordenamento protetivo-repressivo, dessa 
forma, tem-se uma nova imagem: aquela do ordenamento jurídico 

como ordenamento de função promocional.
49

 

 

Podemos afirmar que as normas encorajadoras se contrapõem às normas 

desencorajadoras, por conter uma promessa de um bem. Destarte, estas normas 

estimulam comportamentos necessários à sociedade, caracterizados pelo 

cumprimento da lei em troca de um prêmio. 

 

9. DIREITO PENAL E A RESPONSABILIDADE SOCIAL DA EMPRESA 

 

Conforme visto, o fato social é sempre o ponto de partida na formação da 

noção do Direito, que surge em razão da necessidade de se regular as relações 

humanas, como condição essencial à própria sobrevivência da espécie humana.  

O fato social realizado de forma proibida pelo Direito é denominado ilícito 

jurídico, cuja forma mais séria é o ilícito penal, vez que no campo do Direito Penal 

são tutelados os bens jurídicos mais importantes da vida social. 

Para o professor Damásio de Jesus: 

O Estado estabelece sanções, procurando tornar invioláveis os bens 
que protegidos pelas normas penais. Ao lado dessas sanções 
punitivas, o Estado fixa outras medidas com o objetivo de prevenir ou 
reprimir a ocorrência de fatos lesivos dos bens jurídicos dos 
cidadãos. A mais severa das sanções é a pena restritiva de 
liberdade, estabelecida para o caso de inobservância de um 
imperativo. Dentre as medidas de repressão ou prevenção 

encontramos as medidas de segurança. 
50

 

 

Continua o aclamado penalista afirmando que “já dizia Carrara que a função 

específica do Direito Penal é a tutela jurídica”. Visa o direito penal a proteger os 

bens jurídicos. 
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Bem é tudo aquilo que pode satisfazer as necessidades humanas. 
Todo valor reconhecido pelo Direito torna-se um bem jurídico. Os 
bens jurídicos são ordenados em hierarquia. O Direito Penal visa a 
proteger os bens jurídicos mais importantes, intervindo somente nos 
casos de lesão de bens jurídicos fundamentais para a vida em 

sociedade.
51

 

 

As sanções previstas na norma penal têm como função punir o agente do 

ilícito penal, bem como prevenir a ocorrência destes fatos jurídicos ilícitos, 

fortalecendo na consciência social o valor dos bens jurídicos tutelados. 

Para Von Liszt, apud Jesus, Direito Penal é o conjunto das prescrições 

emanadas do Estado que ligam ao crime, como fato, a pena como consequência”52.  

 

9.1. Caracteres do Direito Penal 

 

O Direito Penal regula as relações do indivíduo com a sociedade. Por isso, 

não pertence ao ramo do direito privado, mas sim do público. 

A característica do direito penal que primeiro salta aos olhos é o seu fim 

preventivo, conforme assevera Toledo, antes do punir, ou com o punir, quer evitar os 

crimes. O autor cita, neste aspecto, Radbruch, fazendo a seguinte afirmação: “[...] 

importa não esquecer que o direito não pretende somente julgar a conduta humana; 

pretende também determiná-la em harmonia com os seus preceitos e impedir toda 

conduta contrária a eles.”53 

Assim sendo, o legislador descreve condutas que são rigorosamente 

proibidas, ou que condutas que não podem deixar de serem realizadas. Para Toledo  

O legislador, por meio da legislação penal, visa intimidar as pessoas, 
ou atingir o sentimento ético das mesmas, a fim de que seja evitada 
a conduta proibida (prevenção geral). Falhando esta ameaça, ou este 
apelo, transforma-se a pena abstratamente cominada, com a 
sentença criminal, em realidade concreta, e passa, na fase de 
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execução, atuar sobre a pessoa do condenado, ensejando a sua 

possível emenda ou efetiva neutralização (prevenção especial).
54

  

 

Por outro lado, o Estado se cerca de mecanismos intimidatórios na persecutio 

criminis, trazendo um reforço no campo da prevenção dos crimes, é claro que só a 

edição de leis, não teria o condão de per se, inibir totalmente a atividade criminosa. 

Por seu turno, Jesus, citando Magalhães Noronha, assevera que:  

O Direito Penal é ciência cultural normativa, valorativa e finalista. 

É ciência cultural porque pertence à classe das ciências do “dever 
ser” e não à do “ser”. 

É ciência normativa porque tem a finalidade de estudar a norma. 
Realmente, o objeto da Ciência do Direito Penal é o conjunto de 
preceitos legais que se refere à conduta dos cidadãos, bem como às 
conseqüências jurídicas advindas do não-cumprimento de suas 
determinações. 

E também ciência valorativa. Ensinava Magalhães Noronha: o 
direito não empresta às normas o mesmo valor, porém, esse varia, 
de conformidade com o fato que lhe dá conteúdo. Nesse sentido, o 
Direito valoriza suas normas, que se dispõem em escala hierárquica. 
Incumbe ao Direito Penal, em regra, tutelar os valores mais elevados 
ou preciosos, ou, se quiser, ele atua somente onde há transgressão 
de valores mais importantes ou fundamentais para a sociedade. 

E, ainda, ciência finalista, porque atua em defesa da sociedade na 
proteção de bens jurídicos fundamentais, como a vida humana, a 
integridade corporal dos cidadãos, a honra, o patrimônio etc. A 
consciência social eleva esses interesses, tendo em vista o seu 
valor, à categoria de bens jurídicos que necessitam de proteção do 

Direito Penal para a sobrevivência da ordem jurídica.
55

 

 

9.2.  Bem Jurídico 

 

Como visto, a tarefa primordial do ordenamento penal é a tutela de 

determinados bens jurídicos, Toledo argumenta que o termo se refere a “tudo o que 
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se nos apresenta como digno, útil, necessário, valioso. (..) são objetos dotados de 

valor, isto é, coisas materiais e imateriais que, além de serem o que são, ‘valem’” 56 

Azevedo comenta em artigo sobre o tema que:  

O bem jurídico veio ocupar um lugar o centro metodológico do direito 
penal a partir das conhecidas reflexões de Binding, Von Liszt e, 
principalmente, Birnbaum, tendo passado por uma fase inicial de 
subjetivização e normativização, para alcançar a devida concreção 
como bem ou interesse de tutela. Erigida a categoria referencial da 

teoria do delito, os trabalhos de destaque. 
57

 

 

A noção de bem jurídico serviu para nortear as políticas-criminais do 

Estado, tratando-se a proteção a estes bens a base para a aplicação da norma 

penal. Azevedo nos mostra que:  

No plano político-criminal, o bem jurídico desempenhou diversos 
papeis: primeiramente o de fundamentar o direito punitivo; o segundo 
de legitimar o magistério punitivo, o terceiro de limitar a intervenção 
e, finalmente, o de dispensar a punição do fato. O bem jurídico 
fundamentou o direito penal, quando se concluiu dever ser este ramo 
do ordenamento jurídico tutelar bens jurídicos. Afastava-se a 
concepção, segundo a qual, a geração do modelo incriminado, a 
intervenção estatal com a aplicação da sanção criminal, poderia 
dirigir-se a fatos e objetos ligados a meras convicções subjetivas. A 
mundiavisão moral tornara-se irrelevante ou secundária para o direito 

sancionador, voltando exclusivamente à proteção de bens jurídicos.58
 

 

Azevedo conclui o pensamento acima, afirmando que:  

Nesse sentido o bem jurídico legitimou a intervenção estatal. Não 
são apenas concepções morais, mas bens concretos e interesses 
sociais emergentes; não são todos os bens tutelados juridicamente, 
mas comente os fundamentais, não são todas as modalidades de 
ataque que convocam o magistério punitivo, mas apenas aquelas 
intoleráveis autorizam o Estado a intervir com o instrumental 

sancionador.
59
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O bem jurídico é aquele protegido por uma norma jurídica, dada a sua 

relevância social, contudo, somente aqueles bens que, sendo importantes, não 

dispõem de proteção efetiva por outros meios jurídicos, normas outras que não as 

penais, atarem a proteção deste ramo do direito, até mesmo por isto, dito 

subsidiário. A seguir, Azevedo demonstra a importância para o modelo jurídico-

penal: 

O bem jurídico, ao conferir identidade ao modelo jurídico-penal, 
extrema-o de outros modelos, singulariza-o como norma aplicável. 
Daí porque o recurso ao bem jurídico é o melhor e mais adequado 
para operacionalizar a escolha ou identificação do modelo a luz do 
fato concreto da via. Os critérios ou ferramentas de resolução do 
conflito dependem necessariamente ao bem objeto de proteção 
jurídico penal, que tem primazia sobre os critérios outros, como da 
quantidade da pena, o do modo de execução da infração ou do 
instrumento de execução, ou mesmo os critérios conectados 
exclusivamente à finalidade do agente. Trata-se da função 

teleológica ou interpretativa do bem jurídico.
60

 

 

9.3.  Princípio da Intervenção Mínima 

 

O princípio de legalidade impõe limites ao arbítrio judicial, não há crime sem 

lei anterior que o preveja, contudo não impede que o Estado crie tipos penais 

iníquos e comine sanções cruéis e degradantes. Por isso, impõe-se a necessidade 

de limitar a atividade legiferante. 

O princípio da intervenção mínima, também conhecido como ultima ratio, 

orienta e limita o poder incriminador do Estado, preconizando que a criminalização 

de uma conduta só se legitima se constituir meio necessário para a proteção de 

determinado bem jurídico.  

É certo que o ilícito penal em nada difere do ilícito civil, no sentido ontológico, 

ambas as condutas transgridem determinada norma jurídica, o que diferencia uma 
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da outra é a sanção imposta pela lei, uma pena é cominada ao ilícito penal e uma 

sanção civil é aplicada ao transgressor de norma civil61. 

Desta maneira, se outras formas de sanção ou outros meios de controle 

social revelarem-se suficientes para a proteção de determinado bem jurídico, a sua 

criminalização é inadequada e não recomendável. Se para o restabelecimento da 

ordem jurídica violada forem suficientes medidas civis ou administrativas, são estas 

que devem ser empregadas e não as penais.  

Por isso, o Direito Penal deve ser a ultima ratio, isto é, deve atuar somente 

quando os demais ramos do Direito revelarem-se incapazes de dar a tutela devida a 

bens relevantes na vida do indivíduo e da própria sociedade.  

 

9.4.  Princípio da Fragmentariedade 

A fragmentariedade do Direito Penal é corolário do princípio da intervenção 

mínima e da reserva legal. Nem todas as ações que lesionam bens jurídicos são 

proibidas pelo Direito Penal, como nem todos os bens jurídicos são por ele 

protegidos.  

O Direito Penal limita-se a castigar as ações mais graves praticadas contra os 

bens jurídicos mais importantes, decorrendo daí o seu caráter fragmentário, uma vez 

que se ocupa somente de uma parte dos bens jurídicos protegidos pela ordem 

jurídica. 

O “caráter fragmentário” do Direito Penal significa que este não deve 

sancionar todas as condutas lesivas dos bens jurídicos, mas tão somente aquelas 

condutas mais graves e mais perigosas praticadas contra bens mais relevantes. 

Cabe ao Poder legislativo estabelecer quais bens jurídicos devem ser 

tutelados pela norma penal e quais são as agressões a estes bens que devem ser 

criminalizadas. 

Desta maneira, somente algumas condutas ilícitas são objeto de proteção 

penal, sendo certo que algumas delas se situam no campo empresarial. Vejamos a 

opinião de Reale:  
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A legislação penal recorta das ilicitudes previstas nas normas de 
direito societário apenas algumas condutas, na linha de que o direito 
penal deve ser a ultima ratio, subsidiário e, portanto, altamente 
seletivo, tão somente trazendo para seu âmbito as condutas que 
mais diretamente afrontam os valores e os interesses que devem 

presidir a vida societária.
62

  

 

Contudo, resta clara a necessidade de intervenção Estatal, mesmo na esfera 

criminal, na atividade das empresas, haja vista a sua importância na sociedade 

moderna. Neste sentido, afirma Requião que:  

a empresa deixou de ser apenas uma máquina de fazer lucros, 
sujeita a valores de ordem ética, pelo que possui “graves deveres 
para com a coletividade em cujo meio atua” respondendo às 
exigências do bem público e à sua função social.63 

 

É claro que a honestidade nos negócios e a conduta ética dos dirigentes de 

empresas representam um bem jurídico de considerável relevância, já que o crédito, 

a confiança, o respeito pelo aspecto social, pelo consumidor são bens jurídicos de 

indiscutível importância social, daí haver diversas disposições penais cominadas 

para ilícitos contra estes mencionados bens.  

A exemplo, podemos citar o capítulo VII, da Lei de Falências, que em seus 

artigos 168 a 188, descreve condutas e estabelece procedimentos penais 

correspondentes.64  

Vale, ainda, comentarmos que, com o advento da Lei 9.605/98, as pessoas 

jurídicas passaram a condição de criminalmente imputáveis, especificamente no que 

se refere aos danos ao meio ambiente. Ademais, é digno de nota que, até mesmo o 

Texto Magno prevê a criminalização de condutas lesivas ao meio ambiente,65 
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consagrando a punibilidade tanto das pessoas físicas quanto das pessoas jurídicas 

responsáveis por danos ambientais.66 

Por outro lado, a Carta Magna, em dispositivo constante do Capítulo da 

Ordem Econômica, prevê que  

sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa 
jurídica, a lei estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a a 
punições compatíveis com a sua natureza, nãos atos praticados 
contra a ordem econômica e financeira e contra a economia 

popular.
67

 

 

É de se notar que a responsabilização da empresa é do tipo objetiva, nos 

crimes ambientais, com base na teoria do risco do negócio, independe de ter havido 

uma conduta culposa, bastando haver dano ao meio ambiente e nexo de 

causalidade entre tal dano e a conduta da empresa. Vimos que o direito penal é 

aplicado com o intuito de tutelar diversos bens jurídicos de especial relevância 

social, trazendo um fortalecimento da conscientização destes bens, por parte da 

empresa. 

 

10. DIREITO PENAL ECONÔMICO 

 

Os chamados crimes contra a ordem econômica abrangem diversos 

conjuntos de delitos, como os crimes contra o sistema financeiro nacional (Lei 

7.492/1986); crimes contra a ordem tributária (artigos 1º e 2º da  Lei 8.137/1990), 

crimes contra a ordem econômica (artigos 4º a 6º da Lei 8137/1990 e, a partir da Lei 

12.529/2011, apenas artigo 6º); crimes licitatórios (Lei 8.666/1993); crimes contra a 

ordem previdenciária (artigos 168‐A e 337‐A do Código Penal); e lavagem de 

dinheiro (Lei 9.613/1998), dentre vários outros.  

O Direito Penal Econômico costuma ser definido como “crime de colarinho 

branco”, reproduzindo os termos white collar criminality, criminality of the upper 
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world, delitos del cuello blanco, entre outros, que agrupam os crimes relacionados às 

atividades das empresas.68 

Para Sutherland, o termo white collar crime caracterizaria a criminalidade dos 

poderosos, pelo fato de seus autores pertencerem às classes sociais mais altas, 

com considerável influência política e poder econômico, praticando os referidos 

ilícitos no exercício da própria atividade empresarial, causando danos consideráveis 

à sociedade.69  

Desta forma, o Direito Penal Econômico integra o sistema jurídico de dada 

sociedade, de maneira a fornecer respostas frente à criminalidade econômica, 

bastante singular quanto às características dos referidos delitos e de difícil 

persecução penal, em virtude do poder econômico e político dos infratores 

denominados de “colarinho branco”. 

Para tanto, o Direito Penal Econômico transcende a natureza meramente 

individualista, visando tutelar os bens jurídicos supra-individuais, como patrimônio 
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 Estas violaciones de la ley por parte de personas de la clase socioeconómica alta, son por 
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público e livre concorrência, tipificando esta, não tão nova, forma de delinquir, tão 

presente na sociedade atual. 

É certo que os ditos crimes de colarinho branco movimentam verdadeiras 

fábulas pelo sistema financeiro, vultosas somas de dinheiro, muitas vezes superiores 

ao PIB dos países por onde circulam, causando graves danos às economias 

destes.70 

Vale dizer que os recursos financeiros oriundos de atividades ilícitas, uma vez 

limpos, ingressam no sistema financeiro, dificultando, ainda, mais o esclarecimento 

dos delitos que lhes deram origem, no mais das vezes com a conivência de 

empresários que exercem atividades, aparentemente, lícitas. 

É claro que o objetivo dos delinquentes de colarinho branco é desfrutar do 

dinheiro amealhado por meio das atividades delitivas, de maneira que cresce o 

número de consultores especializados na lavagem de dinheiro, geralmente “doleiros” 

e, até mesmo, pasmem, empresas do sistema financeiro, na medida em que 

aumenta a ocorrência dos delitos de colarinho branco. Claro que a lavagem de 

dinheiro também se aplica aos recursos advindos de outras espécies de crimes, tais 

como tráfico de drogas ou de armas, etc. Mas o intuito deste trabalho é focar nos 

crimes de colarinho branco, até mesmo em virtude das enormes quantias que tais 

práticas geram para os criminosos de “colarinho branco”. 

Desta maneira, é de importância curial o estabelecimento de mecanismos 

capazes de coibir estas práticas delituosas, seja por meio de tipificação destas 

condutas delitivas de maneira a enquadrá-las como delitos penais, de maneira clara, 

sem margem de impugnação por parte dos hábeis advogados contratados a peso de 

ouro pelos referidos delinquentes, seja pelo emprego de técnicas avançadas de 

rastreamento de movimentações financeiras, auditorias contábeis criteriosas e 

cruzamento de dados que possam mostrar, por exemplo, evolução patrimonial 
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suspeita, riquezas sem lastro. Na verdade, a utilização dos mais recentes avanços 

tecnológicos no combate aos crimes de colarinho branco mostra-se primordial, vez 

que estes mesmos avanços são utilizados na própria pratica delitiva.  

É de se notar que, com apenas um click, bilhões de dólares são 

movimentados de uma conta para outra, entre bancos situados em países distintos, 

operação que se repete inúmeras vezes. Outras atividades envolvem dinheiro em 

espécie, pedras preciosas, etc., tornando o rastreamento do produto destes crimes 

extremamente difícil. 

Desta forma, a criação de normas jurídicas modernas que estimulem a 

denunciação por parte de pessoas, que, por qualquer motivo, tenham conhecimento 

destas práticas delitivas é tão importante. Por exemplo, o emprego do consagrado 

internacionalmente instituto do whistlerblowing, objeto de estudo deste trabalho, 

sobre o qual discorreremos mais adiante. 

 

11. DIREITO INTERNACIONAL 

 

É certo que o direito faz parte das comunidades humanas, também não há 

dúvida que, quanto mais complexo for este grupo, maiores serão as possibilidades 

de conflitos, é que nos grupamentos de pessoas que vivem dentro de determinado 

espaço, as relações sociais aumentam de forma exponencial, em número e em 

forma, na medida em que cresce o número de indivíduos neste grupo, com 

implicação direta no número de conflitos de interesses entre tais indivíduos. O 

próprio Estado decorre da necessidade de normatização das condutas morais 

necessárias ao convívio harmônico nestas comunidades.  

Ocorre que o Estado não existe por si só, trata-se, antes de tudo, de uma 

criação humana, resultado de um processo cultural, assim, admite-se a existência 71 

do direito antes mesmo do Estado, até mesmo, segundo os jusnaturalistas, de um 
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direito superior ao Estado, de todo modo, não há dúvidas quando a existência do 

Estado como ideia, é o que afirma Burdeau.72 

 Percebe-se, desta maneira, que muitos e variados fatores contribuem para a 

formação dos Estados, para Strenger,  

estes fatores criam nos homens perspectivas diversas, exigindo-lhe a 
observância de certas regras, de certos comportamentos que 
determinam a diferenciação das sociedades e a formação das 
nações, que se distinguem por seus costumes, por suas 
perspectivas, por seu direito próprio. Essas nações elaboram suas 

regras e constituem os Estados.
73

 

 

Também constatamos que a realidade de cada grupo, seus aspectos 

culturais, nível de desenvolvimento político e econômico reclamam determinado 

conjunto de regras de convivência, que, até mesmo por isto, se distinguem entre um 

Estado e outro. Desta maneira, mesmo em um ambiente cosmopolita, cada Estado é 

um, há uma estanqueidade normativa entre os diversos Estados, contudo, há, 

também, muitas similitudes, o que leva à adoção de normas jurídicas bem 

estruturadas e validadas em determinado Estado, por outros integrantes da 

comunidade internacional. 

Rigaux salienta, brilhantemente, que podemos ver na organização dos 

homens em Estados algo como o “estado de natureza”, descrito por Hobbes, então, 

citando Spinoza, compara as sociedades organizadas em Estados, “como uma 

desorganização das relações internacionais”. Continua o autor asseverando “que o 

direito internacional em formação é como um laboratório que nos permite 

acompanhar o lento desenvolvimento de uma natureza afastando-se do estado 

natural, ou seja, de uma natureza não pacificada pelas instituições humanas”.74 
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Neste sentido, não há, como aduz Strenger, “um conjunto de normas que 

possa valer indistintamente para um ou outro grupo organizado, ou durante certo 

período como durante outro, porque há um sentido de historicidade”.75 Quanto mais 

intensas forem as relações sociais, mais numerosas serão as possibilidades de 

ocorrência de conflitos sociais. 

O fenômeno da globalização traz inúmeras vantagens para os diversos 

grupamentos de pessoas, as mais variadas comunidades se interpenetram, 

costumes alienígenas são assimilados, surgem novos modos de vida. 

O objeto de estudo do direito internacional é guiado justamente pela 

pluralidade dos ordenamentos jurídicos existentes na comunidade internacional e a 

relação de similitude fática verificada entre os diversos Estados, o que leva a 

aplicação de regras jurídicas que efetivamente produziram resultados na contenção 

dos delitos em Estados em que estes mesmos delitos são igualmente perpetrados. 

O direito internacional, conforme aduz Rigaux,  

mistura uma proporção inversa os elementos de adesão e coação, 
com predomínio do primeiro. Os Estados são assim qualificados 
indevidamente como “sujeitos” na ordem jurídica internacional, 
entendendo-se que lhes estão sujeitos. Os Estados, continua o autor, 
são ao mesmo tempo destinatários e os autores das regras de direito 
internacional. Deste fato decorre a natureza voluntarista deste ramo 
do direito. Isso se verifica tanto nos tratados, principal fonte do direito 
internacional, quanto nos costumes, que se forma de modo 
progressivo e insensível graças a uma prática tida como obrigatória 

(opinio iuris) pelos próprios Estados.
76

  

 

11.1. Globalização 

 

Atualmente, observamos uma intensificação do fenômeno denominado 

globalização; ocorre que os avanços tecnológicos trazidos pela industrialização, 

especialmente no campo da comunicação, tornaram o mundo muito menor, as 

fronteiras entre os países não é mais tão dura, tornaram-se permeáveis e, assim, 
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com raras exceções, assistimos a uma movimentação pelo mundo de pessoas e 

bens nunca antes vista.  

No aspecto que tange ao direito, houve uma gradual e constante 

europeização do direito mundial, que se irradiou dos Estados exploradores para os 

Estados explorados, como imposição, caso das colônias, e como influência, caso 

dos parceiros comerciais.77 

Note que, enquanto a lei é fonte do direito interno, tal não acontece no campo 

internacional: aqui as normas consuetudinárias possuem primordial destaque. É 

claro que existem tratados bilaterais e multilaterais entre Estados, bem como 

decisões de organizações internacionais, temos, ainda, o Tribunal Internacional de 

Justiça, o Tribunal Europeu, entre vários outros. Mesmo não havendo a natureza 

cogente nas normas de direito internacional público, haja vista a soberania dos 

Estados que compõe a comunidade das nações, há previsão de sanções 

econômicas e militares na Carta das Nações Unidas.  

Por outro lado, a autoridade das normas não cogentes se baseia na qualidade 

nelas reconhecida de modernidade, liberdade e justiça contratuais e de segurança 

jurídica.78 Por isto, estas normas, ditas soft law, são incorporadas aos sistemas 

jurídicos dos diversos países da comunidade internacional, seja por meio de 

convenções ou mesmo como modelo legislativo utilizado como parâmetro na 

elaboração das leis nestes Estados.  

Na verdade, não somos tão estranhos ao outro, todo homem aspira 

liberdades, condições de realizar-se plenamente como criatura racional, 

predestinada a uma existência plena. Então, não é de se estranhar que os homens 

ultrapassassem as fronteiras dos Estados buscando tal ideal, o bem comum. Para 

Strenger “os livres ideais do homem não têm nem limites nem fronteiras. O mundo é 
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o cenário e por ele peregrina, ultrapassando territórios e atravessando mares, em 

busca da felicidade e bem-estar”.79 

O fenômeno da globalização apresenta-se como uma espécie de união de 

todos em um só mundo, contudo, constata-se que, longe de trazer apenas a 

harmonia e integração, situação utópica de plena realização da justiça social, traz 

consequências nefastas, o que se percebe, segundo Castells, 

é que em razão da extensão de seu alcance global, a integração dos 
mercados e a maximização das vantagens comparativas da situação, 
o capital, os capitalistas e as empresas capitalistas em seu conjunto 
aumentaram grandemente a sua rentabilidade nas últimas décadas, 
sobretudo na de 1990, restaurando até o momento as condições 
prévias para o investimento do qual depende uma economia 

capitalista.
80

 

 

A atuação empresarial não pautada em princípios éticos, a lucratividade a 

qualquer preço está produzindo gravíssimas consequências à sociedade como um 

todo, a drenagem de recursos públicos para empresas fornecedoras de serviços e 

bens ao Estado provoca uma aguda distorção do sistema, precarizando os serviços 

públicos oferecidos, fato que coloca em risco o estabelecimento do bem comum, 

aqui como situação almejada na formação do próprio Estado, justo no momento em 

que os progressos científicos em diversas campos, alcança níveis nunca antes 

verificados. O espetacular avanço tecnológico não tem sido empregado, de forma 

sensata, para que a humanidade atinja níveis mais dignos de plenitude de vida, de 

igualdade de oportunidades, em suma, de justiça social. 

Como vimos, os ganhos econômicos decorrentes do processo de 

internacionalização não são para o benefício da maioria dos homens, o espetáculo 

que assistimos mostra-se como um show de horrores: guerras étnicas ou motivadas 

pela escassez de recursos naturais; movimento migratório de milhões de pessoas 

que saem dos campos para as metrópoles, de Estados em guerra ou sem recursos 

econômicos que possibilitem a absorção da mão de obra excedente, inchando as 

periferias, formando favelas em grandes áreas urbanas, as quais abrigam um 

                                            
79

 STRENGER, Irineu. Direito Internacional Privado. 2. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
1991. p. 7. 
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Petrópolis, RJ: Vozes, 2000. p.68. 
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percentual significativo dos habitantes destas cidades, sem condições mínimas de 

existência humana digna.  

Campo propício ao crescimento da violência, fato verificado em todos os 

níveis e espaços sociais, tratando-se de um problema endêmico dos Estados em 

desenvolvimento e subdesenvolvidos, locais onde mais claramente se reclama a 

adoção de políticas criminais de relevo, adoção de modernas e efetivas formas de 

combate à criminalidade empresarial, visto que a mesma drena para si os preciosos 

e escassos recursos do Estado, que seriam, não fossem vilipendiados, utilizados na 

implementação de políticas de desenvolvimento econômico e social, resultando em 

benefícios a toda sociedade. 

 

11.2. Uniformidade Legislativa 

 

Uma situação ideal seria aquela onde houvesse um único direito 

internacional, ou melhor, supranacional, com normas de aplicação global, a mesma 

lei regulando situações similares, ocorridas em diversos territórios. Haveria, se assim 

fosse, uma certeza jurídica, não existiriam conflitos de normas em razão da 

territorialidade ou da nacionalidade das partes de determinada relação jurídica. 

Ora, tal situação ideal é apenas utópica, a diversidade cultural e política dos 

povos, não permite, atualmente, que tal situação ocorra. Contudo, sabemos, que 

com o avanço da globalização, a intensificação dos meios de comunicação, mais e 

mais países se filiam a organismos internacionais, especialmente à ONU – 

Organização das Nações Unidas, fortalecendo o papel desta organização 

internacional no fomento a um direito universal, ao menos nos aspectos mais 

relevantes, tais como direitos humanos, direito comercial, direito do trabalho, 

proteção ao idoso e à criança, normas de proteção ao meio ambiente, etc. 

É que, por meio das soft laws, o direito dos diversos Estados que compõe a 

comunidade internacional assimila as orientações emitidas pela ONU, incorporando 

novas e modernas formas de proteção dos direito supramencionados, adequando, 

todavia, tais normas aos aspectos culturais locais, uma vez que a diversidade 
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cultural é uma das maiores riquezas da humanidade. Não se pode correr o risco da 

europeização cultural do globo terrestre.81 

Höffe assevera que este direito pode ser criado na medida em que ele 

representa a vantagem recíproca para os indivíduos de determinado grupo. Para o 

autor, duas questões precisam ser respondidas para a fundamentação do imperativo 

jurídico moral de validade universal: primeiro é necessário esclarecer quem faz parte 

daquele grupo cujo consentimento e cuja vantagem são importantes. Em segundo 

lugar, resta saber por que motivo a capacidade de ação deverá ocorrer em uma 

relação de coexistência. 

A primeira indagação é respondida negativamente frente à possibilidade de 

ser realizada uma “pré-seleção dos indivíduos deste grupo, é necessário”, segundo 

Höffe,  

que todo e qualquer indivíduo deva ser aceito, desde que preencha 
duas condições: a capacidade de ação e as ameaças a ele impostas 
por outros indivíduos, ou seja que o indivíduo possua capacidade 
jurídica para aderir ao contrato jurídico. E que este indivíduo, 
adicionalmente, necessite de um. 

 

A outra questão refere-se ao fato de que,  

para o contrato jurídico original, o indivíduo necessita de duas 
prestações prévias: uma honradez jurídica original, que se afirma 
contra outros indivíduos, e uma disposição – também original – para 
a imputabilidade, que se afirma contra o próprio indivíduo enquanto 
sujeito de direito. Juntas, designamos essas duas prestações prévias 
como a auto afirmação jurídica original.82 

  

Continua o conceito do “princípio da protojustiça”:  

                                            
81

 Kant afirma que “o anseio de cada Estado é transpor-se ao estado de paz permanente, de modo 
que ele, sempre que possível, domine o mundo inteiro. Mas a natureza quer de outra maneira. – ela 
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guerra, mas conduz pela cultura crescente e aproximação gradual dos homens, á maior harmonia em 
princípios, para a concordância da paz que não seja engendrada e assegurada, como no despotismo 
(no cemitério da liberdade), pelo enfraquecimento de todas as forças, mas por seu equilíbrio na sua 
mais vívida emulação.” In KANT, Immanuel. À paz perpétua. Tradução: Marco Zingano. Porto Alegre: 
L&PM, 2008. p. 52/53. 
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através de um auto reconhecimento original e um reconhecimento 
alheio original, todos os membros da espécie de seres imputáveis 
deverão reconhecer a si próprios e as seus iguais como membros do 
direito.83  

 

Kant, nesta mesma linha, afirma que a paz entre os Estados depende de que 

todos estes devam possuir uma constituição civil republicana.  

A constituição instituída primeiramente segundo os princípios da 
liberdade dos membros de uma sociedade (como homens), em 
segundo lugar segundo os princípios da dependência de todos a uma 
única legislação comum (como súditos) e, terceiro, segundo a lei da 
igualdade dos mesmos (como cidadãos) – a única que resulta da 
ideia do contrato originário, sobre a qual tem de estar fundada toda a 
legislação jurídica de um povo – é a constituição republicana.84 

 

 Logicamente, tal fenômeno pode ser observado no campo penal, a 

internacionalização das sociedades, com a interação de diferentes culturas, a 

propagação de avanços tecnológicos, em especial destacamos o alcance da 

internet, atualmente presente em quase todos os lugares do planeta. O direito penal 

não se mostrou refratário a tais mudanças, no ensinamento de Silveira: 

vemos uma alteração do foco de atuação das normas penais, para 
todo este estado de coisas entra em ebulição quando ocorreu a 
quebra de fronteiras nacionais dada nos fins do século passado, 
convertendo-se no processo conhecido como globalização, que 
implicou uma significativa alteração de óptica também do Direito. 
Assim a conhecida mudança de um Direito Penal que cuidava de 
danos ex post, para um Direito Penal que cuida de prevenções ex 
ante, ou de um Direito Penal repressivo para um Direito Penal 
preventivo, também acaba por observar uma lógica econômica que 
tende a incomodar os clássicos.85 
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12. FOREIGN CORRUPT PRACTICES ACT (FCPA) 

 

Promulgado em 1977, nos Estados Unidos, o Foreign Corrupt Practices Act, 

ou FCPA, proíbe o pagamento de subornos a funcionários públicos estrangeiros e 

aborda dois assuntos principais: medidas antissuborno e provisões contábeis86. 

Suas regras possuem alcance extraterritorial, podendo, assim, ser aplicadas 

em qualquer lugar do mundo e se estendem a empresas de capital aberto e seus 

diretores, funcionários, acionistas e agentes, podendo abranger, também, agentes 

de terceiros, consultores, distribuidores, parceiros de joint venture, entre outros. 

Nesse sentido, empresas americanas, empresas domésticas ou estrangeiras 

que estejam em território americano ou, ainda, empresas listadas em bolsas norte-

americanas localizadas em outros países (bem como suas subsidiárias, empresas 

afiliadas ou indivíduos e organizações que atuem em nome desta) podem ser 

autuados pelo FCPA ao subornarem qualquer autoridade estrangeira em troca de 

assistência para87:  

a) celebrar ou manter negócios; 

b) direcionar negócios a qualquer pessoa em particular;  

c) influenciar funcionário de governo estrangeiro a realizar ou deixar de 

realizar um ato, constituindo violação de seu dever; 

d) influenciar funcionário de governo estrangeiro a intervir em ato ou 

decisão de um governo estrangeiro.  

No que tange às provisões contábeis, o FCPA exige que empresas 

mantenham registros precisos e que possuam um sistema de controle interno 

                                            
86

 The FCPA uses a multi-faceted approach to tackle foreign bribery.35 The law combines accounting 
provisions with anti-bribery provisions.36 Both sections amend the Securities and Exchange Act of 
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Int'l & Comp. L. Rev. 37, 2014, p. 423. 
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suficientemente bom para, entre outras coisas, fornecer garantias razoáveis de que 

as transações são executadas e os ativos acessados e contabilizados, de acordo 

com a autorização da administração. 

Também é considerado crime que empresas norte-americanas de capital 

aberto realizem quaisquer tipos de pagamentos sem registrá-los adequadamente em 

seus livros contábeis, já que subornos quase sempre são disfarçados nos livros 

como outras despesas de negócios.  

Isso reduz a carga probatória do governo, posto que a própria evidência que 

este precisará em processos judiciais pode ser encontrada nos livros e registros 

internos de tais empresas. Desta forma, o Ministério Público não precisa provar que 

houve suborno, mas simplesmente apontar a ocorrência de pagamento que não foi 

registrado adequadamente nos livros contábeis da empresa. 

As penalidades pecuniárias impostas pelo FCPA podem chegar a até US$ 2 

milhões por violação e pessoas físicas podem estar sujeitas a até cinco anos de 

prisão e pagamento de multas de até US$ 250.000.  

As penalidades civis podem ser aplicadas contra a empresa, os emissores 

(issuers) e seus diretores, funcionários, acionistas e agentes que cometam atos que 

violem suas disposições antissuborno ou contábeis e podem incluir: 

a) Proibição de contratar com o governo norte-americano; 

b) Proibição de contratar com organizações internacionais, como Banco 

Mundial; 

c) Proibição de receber licenças de exportação; e 

d) Individualmente: responsabilidade da pessoa jurídica e dos diretores 

nos boards, tanto da empresa target como da adquirente (no caso de 

continuação das condutas). 

Importante notar que o Departamento de Justiça norte-americano (DOJ) é 

competente para apreciar violações de suborno do FCPA, enquanto o Securities and 
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Exchange Commission (SEC) lida com violações concernentes a livros contábeis e 

registros88. 

O FCPA requer que o indivíduo que realiza o pagamento corrupto ou solicita 

que este seja realizado tenha intenção corrupta. Assim, o pagamento deve ser 

realizado com a finalidade de fazer com que o recebedor do pagamento corrompa 

sua posição de autoridade dentro do governo e forneça alguma espécie de benefício 

comercial para o pagador do suborno ou a entidade pela qual o suborno está sendo 

pago89.  

Da mesma forma, um suborno não precisa ser pago para que haja uma 

violação do FCPA. É apenas necessário que haja oferta ou promessa de pagamento 

de suborno a um funcionário estrangeiro, como o objetivo de influenciar uma decisão 

oficial. 

Os chamados pagamentos de facilitação (facilitation or expediting payments), 

ou seja, pequenos pagamentos realizados com o intuito de acelerar ou facilitar o 

desempenho de uma ação rotineira governamental, não são proibidos pelo FCPA.  

Para ser considerado um pagamento de facilitação, contudo, é necessário 

que este seja pago regularmente, com a finalidade de obter um serviço regular. 

Exemplos típicos incluem taxas de licenciamento, taxas de processamento de 

documentos e serviços governamentais, como proteção policial e inspeções 

alfandegárias. 

Devido ao seu alcance extraterritorial e às severas multas que estabelece, é 

importante que empresas estejam em conformidade com o FCPA. Algumas medidas 

a serem adotadas por estas são90: 

a) Reavaliar políticas de doações, hospitalidade e brindes; 
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b) Reconsiderar políticas que permitam "pagamentos de facilitação", em 

virtude do risco adjacente trazido por tais transações, bem como 

estabelecer metas a fim de reduzir esses pagamentos; 

c) Formalizar ou rever seus processos de avaliação de riscos; 

d) Ampliar o escopo de seus programas anticorrupção, a fim de incluir 

neste todos os seus associados, bem como rever seus cuidados em 

relação a terceiros, à proteção contratual e o monitoramento; e 

e) Realização de processo de due diligence anticorrupção em terceiros. 

 

13. A LEI DO REINO UNIDO - UK BRIBERY ACT (UKBA) 

 

É uma lei de combate e prevenção à corrupção adotada pelo Parlamento 

Britânico, em vigor desde julho de 2011, sendo considerada uma das legislações 

mais rígidas do mundo no tocante ao combate à corrupção nas empresas91. 

O UKBA apenas versa acerca do suborno, ou seja, oferecer a outrem 

vantagem financeira indevida, encorajar alguém a desempenhar suas funções de 

maneira indevida ou recompensá-lo por ter agido de tal maneira. Assim, os demais 

crimes de colarinho branco, como fraude, roubo e infrações contábeis não são por 

ele abrangidos. 

Muitos de seus critérios são tidos como mais estritos do que os estabelecidos 

por sua lei equivalente nos EUA, o FCPA, especialmente pelo fato de que essa 

apresenta vocação transnacional, se aplicando, assim, a pessoas coletivas, com 

sede (ou, no limite, com representação societária) no Reino Unido (Inglaterra, País 

de Gales, Escócia e Irlanda do Norte), mas também àquelas que realizam negócios 

com pessoas coletivas estabelecidas no Reino Unido92. 

O UKBA disciplina os seguintes delitos: 

Seção 1: Corrupção ativa de sujeitos públicos ou privados  
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Seção 2: Corrupção passiva de sujeitos públicos ou privados  

Seção 6: Corrupção de funcionários públicos estrangeiros  

Seção 7: Falha da organização comercial na prevenção da corrupção  

 

Um de seus pontos de inovação foi a introdução do crime relativo à falha das 

empresas na prevenção de práticas corruptas, estabelecendo a responsabilização 

criminal da pessoa jurídica em virtude de ações realizadas por suas associated 

persons, ou seja, quaisquer de seus representantes, agentes, distribuidores, etc., 

que venham a se envolver em atos de corrupção, em qualquer lugar do mundo.  

Neste caso, restaria a empresa demonstrar que adotou todos os 

procedimentos adequados para a prevenção de práticas corruptas, enfatizando, 

assim, o caráter pedagógico de tal medida, já que enfatiza os benefícios da 

prevenção ao invés de meramente punir, levando as empresas a adotarem normas e 

procedimentos internos anticorrupção93. 

 

13.1. Procedimentos adequados: principios 

 

O UKBA confere “defesa legal completa” à empresa que implementar os 

chamados "procedimentos adequados" antes da incidência de um ato ilícito, o que 

pode ser estabelecido através da adesão de seis princípios, de acordo com os 

guidances do governo britânico94:  

 

13.1.1. Princípio 1: procedimentos proporcionais 

 

Os procedimentos de uma organização a fim de evitar casos de corrupção 

devem ser proporcionais aos riscos aos quais esta empresa está sujeita e devem 

estar de acordo com a natureza, escala e complexidade de suas atividades.  
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Tais procedimentos devem ser claros, práticos, acessíveis e implementados 

de maneira efetiva, garantindo, assim o seu cumprimento. 

 

13.1.2. Princípio 2: compromisso oriundo do topo 

 

Os empregados da alta hierarquia de uma organização (seja um conselho, os 

proprietários ou outros equivalentes) devem estar comprometidos a evitar casos de 

corrupção, incentivando uma cultura no sentido de que a propina jamais é aceitável. 

É o famoso tone at the top. 

 

13.1.3. Princípio 3: avaliação de risco 

 

Uma organização deve avaliar a natureza e a extensão de sua exposição a 

riscos potenciais externos e internos de corrupção em seu nome. Tal avaliação deve 

ser periódica, documentada e bem informada. 

 

13.1.4. Princípio 4: due diligence 

 

A empresa deve aplicar processos de due diligence, empregando uma 

abordagem baseada em riscos (risk-based approach – RBA) em relação às pessoas 

que executam ou executarão serviços em seu nome, com o objetivo de mitigar os 

riscos identificados de corrupção. 

 

13.1.5. Princípio 5: comunicação (incluindo treinamentos) 

 

A organização deve buscar garantir que suas políticas e procedimentos de 

prevenção estejam incorporados (embedded) e sejam compreendidos por toda a 

organização, através de comunicação interna e externa, incluindo treinamentos, que 

deve ser proporcional aos riscos que a empresa está sujeita. 
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13.1.6. Princípio 6: monitoramento e revisão 

 

A organização deve monitorar e rever os procedimentos designados com o 

intuito de prevenir a corrupção por parte do pessoal associado e efetuar as 

melhorias necessárias. 

 

14. UKBA E FCPA: PRINCIPAIS DIFERENÇAS 

 

Ao contrário do Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), o UKBA não realiza 

qualquer espécie de diferenciação entre pequenos e grandes pagamentos de 

suborno, o que significa que proíbe, também, os chamados “pagamentos de 

facilitação”95. 

O FCPA não versa acerca do suborno realizado no âmbito privado, ao 

contrário do UKBA e, embora o UKBA preveja a infração envolvendo suborno de 

funcionário público estrangeiro, tal ofensa não exige uma intenção corrupta por parte 

do corruptor, ao contrário do previsto no FCPA. 

O FCPA apenas abrange o suborno ativo, ou seja, a prática de oferecer 

suborno. Em contrapartida, o UKBA proíbe a corrupção ativa e passiva, isto é, o ato 

de aceitar suborno96. 

Tanto o UKBA quanto o FCPA ensejam a responsabilização corporativa por 

controles fracos ou inadequados que não evitam um caso de corrupção, portanto, a 

gerência sênior não precisa estar envolvida ativamente na transação.  

Por fim, indivíduos condenados por infringir o UKBA poderão ser condenados 

a até 10 anos de reclusão97. Já o FCPA prevê penalidades criminais máximas de até 

5 anos98. 
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Diferentemente do FCPA, segundo as regras trazidas pelo UKBA, uma 

empresa pode evitar completamente a responsabilização se comprovar que adotava 

procedimentos adequados para evitar casos de corrupção, provando que tal 

situação foi uma completa exceção ou anormalidade dentro da empresa. Contudo, a 

própria falha em se adotar uma política efetiva anticorrupção por parte da empresa é 

considerada uma infração99. 

 

15. A LEI ANTICORRUPÇÃO BRASILEIRA (LEI 12.846/2013) E O DECRETO Nº 

8.420/2015 

 

Publicada mais de trinta anos após a promulgação do FCPA e cerca de três 

anos após o UKBA, a Lei Federal nº 12.846/2013, Lei anticorrupção brasileira, 

destina-se a punir pessoas jurídicas envolvidas em práticas relacionadas à 

corrupção, com a aplicação de multas de até 20% do faturamento destas, bem como 

publicação da decisão condenatória em meios de comunicação.  

A Lei estabeleceu, pela primeira vez no ordenamento jurídico brasileiro, a 

responsabilização objetiva, ou seja, independente da aferição de dolo ou culpa, no 

plano administrativo e civil, de pessoas jurídicas que praticam atos lesivos contra a 

administração pública nacional ou estrangeira100. 

Prevê, também, severas punições, como multas administrativas, que podem 

chegar a até 20% do faturamento bruto da empresa, bem como a possibilidade de 

celebração de acordo de leniência, permitindo que a reparação dos danos gerados 

ocorra de maneira mais célere e eficaz. 

O Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) é o 

órgão que possui competência em relação à maioria dos procedimentos previstos na 

Lei, como instauração e julgamento dos processos administrativos de 

                                                                                                                                        
98

 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Anti-Bribery and Books & Records Provisions of the Foreign 
Corrupt Practices Act. Current through Pub. L. 105-366, Nov. 1998. Disponível em 
https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal-fraud/legacy/2012/11/14/fcpa-english.pdf.  

99
 THE BRIBERY ACT 2010 – Quick start guide. Disponível em 

<https://www.justice.gov.uk/downloads/legislation/bribery-act-2010-quick-start-guide.pdf>. 

100
 UNIÃO, Controladoria Geral da. Lei Anticorrupção. Disponível em: 

<http://www.cgu.gov.br/assuntos/responsabilizacao-de-empresas/lei-anticorrupcao> 
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responsabilização e celebração dos acordos de leniência no âmbito do Poder 

Executivo Federal. 

 

15.1. Acordos de Leniência 

 

No que tange a Lei nº 12.846/2013, os acordos de leniência, no âmbito do 

Poder Executivo federal, são de competência exclusiva da Controladoria-Geral da 

União (CGU) e devem ser celebrados com pessoas jurídicas investigadas pela 

prática de atos lesivos contra a Administração Pública101. 

Assim, as empresas devem colaborar efetivamente com a investigação e o 

processo administrativo e, em troca, recebem a extinção ou redução das sanções às 

quais estariam sujeitas em virtude da prática dos atos ilícitos previstos na Lei. 

Para que o acordo de leniência seja considerado efetivo, é necessário que a 

empresa identifique os demais envolvidos no ato ilícito e ceda provas que 

comprovem a ocorrência de tal ilícito. Além disso, a empresa deve ressarcir os 

valores desviados dos cofres públicos e se comprometer a adotar ou aperfeiçoar 

seus mecanismos internos de integridade e compliance, evitando, assim, a 

ocorrência de novos casos de corrupção102. 

 

15.2. Decreto nº 8.420/2015 

 

O Decreto nº 8.420/2015 regulamenta diversos aspectos da Lei 

Anticorrupção, tais como critérios para o cálculo da multa, parâmetros para 

avaliação de programas de compliance, regras para a celebração dos acordos de 

leniência e disposições sobre os cadastros nacionais de empresas punidas.  
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 Art. 16, § 10º, da Lei 12.846 de 2013. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm> 
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 Art 16, §§ 2 e 3, da Lei nº 12846, de 01 de agosto de 2013. Disponível em: 
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Segundo o Decreto em questão, a penalidade de multa aplicada poderá obter 

um desconto de 1% a 4% no caso de comprovação pela pessoa jurídica da 

existência e aplicação de um programa de integridade103. 

O Decreto traz, em seu artigo 42104, os parâmetros de avaliação de tais 

programas de integridade, sendo eles: 

I. Comprometimento da alta direção da pessoa jurídica; 

II. Padrões de conduta, códigos de ética, políticas e procedimentos de 

integridade, aplicáveis a todos os empregados e administradores; 

III. Padrões de conduta, código de ética e políticas de integridade 

estendidas, quando necessário, a terceiros; 

IV. Treinamentos periódicos sobre o programa de integridade; 

V. Análise periódica de riscos; 

VI. Registros contábeis concernentes às transações da pessoa jurídica; 

VII. Controles internos que atestem a precisão dos relatórios e 

demonstrações financeiros da pessoa jurídica; 

VIII. Procedimentos específicos para prevenir fraudes e ilícitos no âmbito de 

processos licitatórios, na execução de contratos administrativos ou em 

qualquer interação com o setor público; 

IX. Independência, estrutura e autoridade da instância interna responsável 

pela aplicação do programa de integridade e fiscalização de seu 

cumprimento; 

X. Canais de denúncia de irregularidades, abertos e amplamente 

divulgados a funcionários e terceiros, e de mecanismos destinados à 

proteção de denunciantes de boa-fé; 

XI. Medidas disciplinares em caso de violação do programa de integridade; 
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 Art. 18, V, BRASIL. Decreto n° 8.420, de 18 de março, de 2015. Disponível em: 
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XII. Procedimentos que assegurem a pronta interrupção de irregularidades 

ou infrações detectadas e a tempestiva remediação dos danos 

gerados; 

XIII. Diligências apropriadas para contratação, inclusive de terceiros; 

XIV. Verificação, durante os processos de fusões, aquisições e 

reestruturações societárias, do cometimento de irregularidades ou 

ilícitos ou da existência de vulnerabilidades nas pessoas jurídicas 

envolvidas; 

XV. Monitoramento contínuo do programa de integridade; e 

XVI. Transparência da pessoa jurídica quanto a doações para candidatos e 

partidos políticos. 

 

15.3. Sanções previstas na Lei nº 12.846/13 

 

Como vimos, um dos maiores pontos de inovação da Lei Anticorrupção foi o 

estabelecimento da possibilidade de responsabilização de pessoas jurídicas, visto 

que, antes, apenas era possível responsabilizar pessoas físicas, frente a casos de 

corrupção.  

Assim, a pessoa jurídica pode ser objeto de processo administrativo e civil, a 

fim de que arque com os danos relacionados à corrupção que ocasionou. Importante 

notar que a referida responsabilidade sempre será objetiva, ou seja, a condenação 

não requer comprovação de culpa do agente que praticou o ato ou da própria 

pessoa jurídica.  

A Lei prevê a aplicação de penas administrativas e judiciais105, que podem ser 

aplicadas concomitantemente, sendo elas: 
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 UNIÃO, Controladoria Geral da. Sanções e cálculo da multa. Disponível em: 
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15.3.1. Esfera Administrativa 

 

a) Pena de multa de até 20% do faturamento bruto da empresa, ou até 60 

milhões de reais, quando não for possível calcular o faturamento bruto. As penas 

serão aplicadas pelo órgão ou entidade que sofreu a lesão, e, no caso de suborno 

transnacional, pela Controladoria-Geral da União. 

b) Publicação extraordinária da decisão condenatória em meios de grande 

circulação, a expensas da pessoa jurídica. 

 

15.3.2. Esfera Judicial 

 

a) Perdimento de bens. 

b) Suspensão de atividades e dissolução compulsória. 

c) Proibição de recebimento de incentivos, subsídios, subvenções, 

doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de 

instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público, por 

prazo determinado. 

 

16. PROJETO DE LEI ANTICRIME 

 

Norteado pelo combate à corrupção, ao crime organizado e aos crimes 

violentos, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, elaborou o 

Projeto de Lei Anticrime, já encaminhado ao Congresso Nacional. 

Uma das medidas trazidas pela proposta diz respeito à instituição do 

whistleblowing no ordenamento pátrio, através da introdução da figura do 

“informante do bem” na Lei 13.608/18.106 
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 BRASIL. Projeto de Lei Anticrime. Página 33. Disponível em 
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Importante ressaltar que diversos projetos de lei tratando acerca do assunto já 

tramitaram no Congresso Nacional, todos arquivados. A referida Lei 13.608/18, que 

essencialmente versa sobre a implementação de disque-denúncias em 

investigações policiais, bem como institui o pagamento de recompensa por 

informações que auxiliem em tais investigações,107 é a figura mais próxima do 

whistleblowing no direito brasileiro, ainda que distante dos padrões internacionais.  

Assim, a proposta do ministro Sergio Moro prevê a alteração dos seguintes 

pontos na Lei 13.608/18: 

a) ampliação do rol de entes sujeitos às suas disposições; 

b) implementação de unidade de ouvidoria ou correição para receber 

denúncias de informantes, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal 

Municípios, bem como suas autarquias e fundações, empresas públicas e 

sociedades de economia mista; e 

c) as informações fornecidas podem ser concernentes a crimes contra a 

administração pública, a ilícitos administrativos ou a ações ou omissões 

lesivas ao interesse público. 

Ainda, no que tange à fixação de recompensa, a proposta prevê que, caso as 

informações prestadas resultem em recuperação de produto de crime contra a 

administração pública, poderá ser fixada recompensa, em favor do informante, de 

até 5% do valor recuperado. Como vimos, essa é uma ideia inspirada no direito 

norte-americano, onde os whistleblowers, ou informantes, podem receber prêmios 

da Securities and Exchange Commission (SEC), caso suas denúncias ensejem 

aplicações de sanções, superiores a US$ 1.000.000, à empresa infratora.  

No que diz respeito à proteção ao denunciante, a proposta assegura o direito 

ao anonimato a este, bem como proteção contra ações praticadas em caráter de 

retaliação, como demissão arbitrária, alteração injustificada de funções ou 

atribuições, imposição de sanções, de prejuízos remuneratórios ou materiais de 
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 Lei nº 13.608, de 10 de janeiro de 2018. Disponível em 
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qualquer espécie, retirada de benefícios, diretos ou indiretos, ou de negativa de 

fornecimento de referências profissionais positivas.108 

Por fim, ainda que traga previsões bastante pertinentes, a proposta carecerá 

de maior aprofundamento no que concerne sua regulamentação. Há pontos que 

ainda necessitam da previsão de critérios objetivos, como a flexibilização do 

anonimato do denunciante, permitida em casos de relevante interesse público ou 

interesse concreto para a apuração dos fatos.109 

Dessa forma, é essencial que, durante a tramitação da proposta, especialistas 

em compliance e governança corporativa participem dos debates no Congresso 

Nacional, afim de que as medidas por ela trazidas constituam concretos avanços no 

âmbito de integridade corporativa no ordenamento jurídico nacional.  

 

17. WHISTLEBLOWING   

 

A figura do whistleblower, ou em tradução literal: “soprador do apito” 

representa uma figura bastante utilizada no direito norte americano, “o denunciante”, 

associada àquele que denuncia infrações e violações cometidas por uma empresa 

em relação aos seus stakeholders.  

Historicamente, atribui-se ao Rei anglo-saxão Withred, de Kent, a primeira lei 

escrita tratando sobre o whistleblowing, a qual se estima tenha sido publicada no 

ano 695 e que tinha cunho eminentemente religioso, ao afirmar que, em tradução 

livre, “se alguém ‘livre’ trabalhasse durante o sábado sabático, perderia todo o lucro 

daquele dia e, como premiação, o denunciante receberia metade da multa e os 

lucros do trabalho.110 
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Desta forma, o whistleblowing consiste em um instituto de política criminal que 

visa colocar cidadãos na posição de denunciantes em favor do Estado, por meio de 

incentivos financeiros, espécie de norma premial, presumindo-se a denúncia de boa-

fé para que o denunciante seja digno de proteção legal contra eventual retaliação 

das empresas denunciadas.  

No que tange medidas de whistleblowing nos Estados Unidos, tanto a Lei 

Sarbanes-Oxley, promulgada em 2002, quanto a Lei Dodd-Frank, em vigor desde 

2010, trazem disposições que dizem respeito a denunciantes que reportam 

violações do FCPA.  

A Sarbanes-Oxley proíbe emissores (issuers) de retaliar denunciantes e prevê 

que aqueles que sofrerem retaliação por relatar possíveis violações da Lei de 

valores mobiliários podem apresentar uma queixa ao Departamento do Trabalho, 

podendo se tornar elegíveis para receber reembolsos, salários retroativos e outras 

compensações. A Sarbanes-Oxley também considera a retaliação contra 

funcionários denunciantes como obstrução da justiça. 

Em 2010, a Lei Dodd-Frank acrescentou a Seção 21F ao Securities Exchange 

Act of 1934, abordando os incentivos e proteções aos denunciantes. A Seção 21F 

autoriza a Comissão de Títulos e Câmbio dos Estados Unidos (Securities and 

Exchange Commission, ou, simplesmente SEC) a fornecer recompensas monetárias 

a indivíduos elegíveis que, voluntariamente, apresentarem informações originais de 

alta qualidade que, por sua vez, levem a uma ação de execução da SEC que 

envolva mais de US $ 1.000.000 em sanções111.  

                                                                                                                                        
The earliest example of this type of ruling dates to 695, in the declaration of King Wihtred of Kent, 
which explained that “if a freeman works during [the Sabbath], he shall forfeit his [profits], and 
the man who informs against him shall have half the fine, and [the profits] of the labor.” This 
declaration represented the first example of a law that allows private individuals to collect a bounty for 
reporting a violation of their country’s legislation. More similar statutes arose during the next few 
centuries, due to the effectiveness of their reward provisions in incentivizing citizens to report 
lawbreakers. WISTLEBLOWERS INTERNATIONAL. Whistleblowing History Overview. Disponível em:  
https://www.whistleblowersinternational.com/what-is-whistleblowing/history/. 

111
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“Securities Whistleblower Incentives and Protection.” Section 21F directs the Commission to make 
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successful Commission enforcement actions resulting in monetary sanctions over $1 million and 
successful related actions. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION. 2018 Annual Report to 
Congress Whistleblower Program U.S. Disponível em: <https://www.sec.gov/sec-2018-annual-report-
whistleblower-program.pdf> 
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As recompensas monetárias oferecidas variam entre 10% e 30% das sanções 

monetárias recuperadas pelo governo. O maior prêmio já pago pela SEC foi 

concedido a funcionários do Bank of America Merrill Lync, no valor de oitenta e três 

milhões de dólares. O escritório de advocacia que representou os denunciantes 

indicou que estes informaram a agência sobre o uso indevido de fundos de clientes 

pelo setor de corretagem112.  

A Lei Dodd-Frank também busca impedir que empregadores retaliem os 

denunciantes e garante um direito de ação privado para os funcionários que são 

retaliados. 

Além disso, as empresas que praticam retaliação contra denunciantes 

também pode estar sujeitas a medidas de descumprimento previstas em leis 

estaduais, locais e estrangeiras que contenham mecanismos de proteção aos 

denunciantes.  

Indivíduos que possuam informações sobre possíveis violações da Lei federal 

de valores mobiliários, incluindo violações do FCPA, devem submeter tais 

informações à SEC através de seu sistema on-line ou enviando por correio ou por 

fax um formulário preenchido ao Gabinete da Comissão do Denunciante.  

Os denunciantes podem enviar informações anonimamente. No entanto, a fim 

de ser considerado elegível para o recebimento de recompensa, as informações 

devem ser apresentadas em nome de um denunciante anônimo através de seu 

advogado. Sem prejuízo de a denúncia ser realizada de modo anônimo ou não, a 

SEC se compromete a proteger a identidade do denunciante o máximo possível113.  
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18. CONCLUSÃO 

 

Como visto, a responsabilidade social da empresa é tema central da 

atualidade, tempos de globalização do mercado. A empresa se firmando como o 

“leme” da vida social no planeta. A par deste fato, têm-se as consequências da 

atividade empresarial no meio social. O planeta atravessa uma fase na qual se 

ajustam os rumos da dominação pelas empresas, marcha iniciada com a revolução 

burguesa do século XVII, cujo ápice é, justamente, a globalização. 

O viver em sociedade é algo inerente ao homem, não como indivíduo, mas 

como sócio. Na sociedade, o homem se realiza, atinge os seus fins. A sociedade é, 

no magistério do Professor Jacy Mendonça:  

A sociedade é o instrumento necessário à realização da obra humana, 
pelo que está a serviço dos fins últimos do homem; por outro lado, deve 
o homem respeitá-la, como garantia de sua auto realização. O bem do 
todo (que envolve o bem pessoal) deve ser preservado, pois como 

condição do acabamento ontológico do homem.114    
 

O homem é, indubitavelmente, um ser social, sendo o direito essencial à 

formação e manutenção da sociedade humana, pois, então, é fundamental que o 

legislador capture os valores imanentes ao ser humano, regras fundamentais para o 

convívio harmônico. O direito é, neste aspecto, mandado da natureza humana, 

segundo o qual, nas relações com os outros, devem ser respeitados os fins do 

convívio, com a condição da possibilidade de todos atingirem seus fins últimos.115 

Vê-se que a sociedade não existe sem o direito, regras de conformação dos 

arbítrios ao interesse da coletividade, sem as quais seria impossível o convívio entre 

os homens. Por outro lado, nesta mesma sociedade, a classe burguesa, conforme 

pondera Marx, em sua batalha pela apropriação de riquezas, marca do sistema 

capitalista, gera, com a produção em massa de bens e serviços, um incrível 

superávit nos balanços de resultados destas empresas, ditas transnacionais, 

símbolo máximo deste sistema; fato que pode beneficiar as economias dos Estados 

onde se estabelecem, seja por meio de derivação de renda ao poder público, por 
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meio de tributos, seja por meio da geração de milhares de postos de trabalhado, ou, 

por outro lado, podem trazer miséria, desigualdade social e caos em função do 

desvirtuamento da função da empresa, sucumbindo o sistema em um mar de 

ilicitudes, tais como corrupção de governantes, sonegação fiscal, formação de 

cartéis, crimes praticados contra o consumidor, crimes ambientais, etc. 

Ocorre que, no dizer de Almeida, a globalização do sistema capitalista e do 

mercado mundial (neoliberalismo globalizado), atua no sentido de unir o poder 

econômico, materializando uma ordem convenientemente capitalista dentro da qual 

o político está totalmente subjugado pelo econômico.116 Eis aqui o grave problema, a 

pratica de ilícitos empresarias termina por drenar dos cofres públicos preciosos 

recursos que seriam, de outra forma, utilizados em políticas sociais, acentuando as 

barreiras à realização do bem estar social.   

É certo que o fenômeno da mundialização, ou globalização, traz inúmeras 

vantagens para os diversos grupamentos de pessoas. As mais variadas 

comunidades se interpenetram, costumes são assimilados, surgem novos modos de 

vida, riquezas são geradas.  

Contudo, como visto, nessa nova fase da economia mundial, o mercado 

ocupa a posição de regente na vida social. O problema situa-se justamente neste 

aspecto do movimento de integração mundial, uma vez que o mercado assume 

prioridade sobre as questões humanas. É como se ainda prevalecessem as regras 

do capitalismo dito selvagem, típico do início da revolução industrial, começo do 

século XIX, sobretudo na Inglaterra, que tantos malefícios trouxe à sociedade em 

geral, com destaque para a degradação ambiental, das condições de trabalho e de 

moradia das classes menos favorecidas da sociedade. Frente à impossibilidade de 

dissociar a economia de mercado da economia natural, já que ambas estão 

intimamente interligados, é a natureza que fornece a matéria prima empregada na 

indústria e outro aspecto a esse fato relacionado é a intensificação da exploração do 

trabalho humano, que atingiu níveis alarmantes, dando azo, inclusive, a movimentos 

de proteção do trabalhador e regulação do mercado. 
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Denúncia contundente ao lucro foi feita por Karl Marx, utilizando o conceito de 

mais valia.  Para ele, o lucro representava o desvio genético característico das 

sociedades capitalistas, conforme Santos.117 Contudo, acontecimentos como a 

queda do muro de Berlim, por exemplo, colocaram países socialistas em posição 

desconfortável. O lucro, fim último do capitalismo, fomenta incrível progresso 

tecnológico e científico, nunca antes visto pela humanidade. O que é necessário, 

então, é a instituição de normas reguladoras do mercado, de modo a coibir 

excessos, sem, contudo, engessar a livre iniciativa. 

Daí a importância vital dos mecanismos de controle e regulação da atividade 

econômica. Com relação a ordem constitucional econômica, nesta perspectiva 

histórica, não podemos compreender a publicização das normas jurídicas relativas 

às relações privadas fora da análise das transformações desencadeadas a partir da 

revolução burguesa iniciada do século XVI, período que abriga o marco inicial da 

idade moderna, no século XVIII. 

Todo o sistema jurídico atual está erigido em torno da distribuição dos bens 

da vida e em torno da ideia de justiça social, ou seja, a preocupação com a tarefa de 

generalizar o bem estar na sociedade, a fim de que este não seja privilégio de 

poucos, mas possibilidade existencial de todos. Tal preocupação surge ante a 

necessidade de compensar as deficiências de alguns membros da sociedade. 

Aqueles menos aquinhoados com os bens econômicos, os menos favorecidos 

economicamente, na linguagem mais atual; a estes se procura oferecer de forma 

extraordinária aquilo que é espontaneamente acessível às pessoas mais abastadas, 

mais favorecidas: condições estas reveladoras de uma existência digna, a exemplo: 

oportunidades de educação, acesso à saúde, previdência, habitação, transporte, etc.  

 

Para Rawls, apud Fleischacker:  

deste modo, as pessoas podem concordar que o conceito de justiça 
envolve algum tipo de igualdade socioeconômica, ao passo que 
algumas delas desenvolvem a concepção segundo a qual a igualdade 
de oportunidades, enquanto outros supõem que a justiça requer a 

igualdade de resultados.118 
                                            
117

 VARES, Luiz Pilla e SANTOS, Francisco Araújo dos. Lucro e ética. São Paulo: Editora Unisinos, 
2003. p.53.  

118
 Ibidem, p. 20. 
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Um sistema que leve em conta a justiça social, abrindo aos menos 

aquinhoados oportunidades de acesso a bens, de acordo com suas condições 

pessoais, ao mesmo tempo em que preserva o direito à propriedade privada, é o 

ideal. Ocorre que não se pode ter o melhor dos dois polos acima referidos, ora 

temos um Estado liberal demais, demasiadamente condescendente, deixando que 

os detentores do capital ditem as regras, descambando, inclusive, para a prática de 

ilícitos como forma de majorar as margens de lucro; ora tendemos à intromissão 

excessiva do Estado na propriedade privada, seja estabelecendo limites ao direito 

de propriedade, seja derivando receita da propriedade particular por meio da 

imposição tributária. É preciso que haja um equilíbrio. 

Ora, como visto, o direito de apropriação privada de bens é o cerne da 

atividade empresarial, produto da revolução burguesa, que teve como frutos as 

revoluções industriais, tecnológicas, a globalização e o incremento da economia 

mundial, com a saída de bilhões de seres humanos da linha da miséria. Uma maior 

e melhor distribuição destes frutos é o que a justiça almeja, que reclama, também, 

por empregos e bens em quantidade suficiente para todos, condições de vida digna, 

que passam pelo culto da propriedade privada, uma vez que o Estado mostrou-se 

insuficiente no cumprimento deste desiderato. 

A empresa moderna “globalizada” tem a responsabilidade social de construir 

relações salutares no meio no qual está inserida, relações baseadas em valores 

compartilhados por todos indivíduos deste meio, gerando confiabilidade e 

integridade entre os stakeholders. 

Ela precisa estabelecer uma agenda permanente com os stakeholders, 

mantendo seus canais de comunicação abertos, de modo a identificar os problemas 

e preocupações do seu público interno e externo, e trabalhar de forma a resolver tais 

problemas, lidando com eles de maneira proativa, ao invés de reativa (agir 

preventivamente, não apenas “apagar incêndios”).  

A empresa, portanto, deve utilizar de sinergia no trabalho de estabelecimento 

de melhorias das condições de vida dos stakeholders, agir com ética, destacando a 

transparência da organização por meio de gerenciamento comprometido com sua 

missão e valores. 
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A globalização influi no direito exatamente por ser um fenômeno social e este 

não está alheio às mudanças de comportamento, ao contrário, ele se adapta à nova 

realidade. Aspecto interessante é saber que, com a globalização, ampliam-se os 

direitos humanos, à medida que mais e mais países passam a fazer parte de 

organizações internacionais de integração e cooperação. 

Por meio das normas de direito internacional e adequação dos sistemas 

jurídicos nacionais, as modernas concepções oriundas dos organismos 

internacionais de cooperação, integração e prevenção de ilícitos praticados por 

empresas, mantém-se a boa ordem nas relações internas e internacionais, preserva-

se os direitos fundamentais, inclusive o direito de um povo de manter sua riqueza 

cultural, no processo de inserção neste mundo globalizado, mantendo as 

individualidades próprias de cada povo.   

Para isto, mostra-se vital a adoção de modernos institutos jurídicos de 

repressão aos crimes econômicos, ditos crimes de colarinho branco. O Estado 

necessita de ferramentas que possibilitem a efetiva proteção do bens comuns à 

coletividade, dos direitos transindividuais, aqueles de natureza indivisível.  

  Assim, o estabelecimento de fóruns internacionais com o encaminhamento 

de propostas e a implantação de metas na busca por soluções para os velhos 

problemas que ainda afligem a humanidade, tais como a miséria em que vivem 

bilhões de seres humanos, a má distribuição das riquezas, o acúmulo de lixo gerado 

pelos países desenvolvidos, e, ainda, encontrar soluções para os novos problemas 

que se apresentam, como a degradação do meio ambiente e suas terríveis 

consequências para o clima e na econômica se mostra muito eficaz.  

Neste cenário, o instituto jurídico do whistleblowing mostra-se como referência 

na produção de resultados, seja pelo volume de recursos recuperados pelos 

Estados que o adotam, seja pelo caráter didático e inibidor da prática de crimes 

econômicos. A insegurança e intranquilidade gerada por esta ferramenta faz com 

que dirigentes de empresas fraudadores da lei, repensem suas atitudes, traçando 

novos caminhos para a obtenção da lucratividade lícita. 

É claro que o senso de ética e a moralidade dos colaboradores destas 

empresas é estimulado pela perspectiva do recebimento do prêmio, estatuído na lei. 

Tal fato, por si só, revela o motivo da incrível resistência que o Congresso, alguns 
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membros do Poder Executivo e outros do meio empresarial opõem à aprovação de 

leis neste sentido. 
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