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RESUMO

Aliado ao cenário político desestabilizado pelos recentes casos de fraude e corrupção descobertos no Brasil, a economia se retraiu, agravando vários problemas sociais. Com

isso, verificou-se no âmbito jurídico e legislativo uma concentração de esforços no combate à corrupção. O caso Lava Jato ganhou repercussão nacional ao desafiar o caso

crônico de impunidade, ao investigar e processar empresários e políticos do alto escalão. Em consonância com este movimento pela busca da justiça social, o legislativo reformou

e criou leis que dificultaram a prática de ilícitos. Inserido dentro destas novas legislações, se encontra o programa intitulado criminal compliance, que assegura a mitigação dos

riscos da responsabilização penal da pessoa jurídica, por meio da adoção de práticas éticas e legais na condução da atividade econômica. O instituto, nosso objeto de estudo,

demonstra se tratar de uma ferramenta eficaz na autonomia da economia e na prevenção da prática de crimes econômicos. Para tanto, ao desenvolver a pesquisa utilizou-se o

método dialético, que possibilita a analise da realidade em constante movimento e mudança. Como resultado parcial, constatou-se que por meio da globalização, o Direito sofreu

grandes pressões internacionais, aproximando princípios e normativas, de modo a facilitar o comércio internacional e o combate às disfunções que alcançam os países de

economia interligada. Outrossim, a finalidade normativa do criminal compliance e sua evolução como instrumento anticorrupção causaram eficientes resultados práticos.

Entretanto, como o programa surgiu em países de sistema common law, no qual o direito se concretiza na forma de precedentes, diferentemente do Brasil, de sistema civil law,

muitos contrastes puderam ser facilmente constatados, um deles se refere à recente admissão no ordenamento da punibilidade de entes societários, sem a devida

regulamentação, outro diz respeito à moderna visão preventiva do programa, que inova o Direito Penal.

Projeto 1


