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RESUMO 

 
Este trabalho traz à baila a relação entre o Compliance e o Direito Penal, 

identificando os principais fatores relacionados a importância desta área e do 

profissional de Compliance nas organizações. Nesse contexto, analisa este novo 

modelo de imputação baseado na culpabilidade corporativa e como estes 

programas podem figurar como fator de mitigação da responsabilidade criminal das 

pessoas jurídicas.  

 

INTRODUÇÃO 

 
No contexto moderno global os frequentes casos de corrupção, problemas 

sociais e ambientais, escândalos de governança e crises financeiras, tem 

provocado uma maior necessidade em buscar padrões éticos, transparentes e 

legais nas organizações.  

Nesta perspectiva, em que a postura ética das empresas tem ganhado 

maior visibilidade, destaca-se a função do Compliance, que vai além do simples 

cumprimento da lei e da ética, mas também está voltado para a boa conduta 

profissional e seu aperfeiçoamento.  

 

OBJETIVOS 

 
O objetivo geral deste trabalho é analisar a relação entre o Compliance e o 

Direito Penal, identificando a importância do Compliance e do profissional desta 

área nas organizações para a mitigação da responsabilização criminal da pessoa 

jurídica.  

 

METODOLOGIA 

 
A metodologia adotada para este trabalho é a de pesquisa bibliográfica e 

documental, resultante da análise de livros de especialistas, revistas, artigos e 

publicações em sites na Internet, contando com o apoio de legislações 

correlacionadas ao tema no ordenamento jurídico nacional. Para isto, servindo-se 

da análise do Compliance, elementos e funções que constituem o instituto e suas 

possíveis consequências às organizações em caso de não aplicação. 



DESENVOLVIMENTO 

 
Com o surgimento do interesse da implementação do Compliance nas 

organizações modernas, tem-se percebido certa confusão sobre sua aplicabilidade 

em relação a outras áreas, funções ou responsabilidades. Frequentemente é 

confundido com o departamento jurídico, com a auditoria interna ou o controle 

interno nas organizações.  

A auditoria, da mesma maneira que o Compliance, é uma importante 

ferramenta da governança corporativa, que promove a consolidação do sistema de 

controle interno na empresa. Já o departamento jurídico está mais voltado para a 

conferência das leis aplicáveis as condutas e atividades da empresa. E 

substancialmente, os controles de internos são formados pelos procedimentos e 

políticas que fazem parte do ambiente organizacional. 

Neste cenário, a partir da concepção e entendimento da função do 

Compliance, as organizações poderão determinar os seus objetivos e a sua 

atuação de forma mais precisa.  

Assim sendo, esta pesquisa justifica-se por trazer luz ao esclarecimento 

destes conceitos e evitar conflitos e incertezas sobre o termo, não provocando 

confusões com áreas que são aliadas ao Compliance, além de contribuir para 

debates sobre o tema, seja no meio coorporativo ou acadêmico, partindo da 

premissa que o profissional de Compliance possui função decisiva na prevenção 

de fraudes e prejuízos organizacionais. 

 
RESULTADOS PRELIMINARES 

 
Este trabalho parte da premissa que a implementação do Compliance é 

fundamental para a prevenção da corrupção e das práticas indevidas nos 

processos organizacionais de uma instituição, assim como evita prejuízos 

financeiros e a responsabilização penal da pessoa jurídica nestas situações. A 

revisão bibliográfica foi efetuada e o desenvolvimento do trabalho já foi iniciado. 
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