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RESUMO: O presente artigo tem por objetivo demonstrar a possibilidade de
desvirtuação dos objetivos dos programas de Compliance nas empresas

privadas, transformando-os em uma polícia privada corporativa, paralela ao
poder policial estatal, pela sua natureza de autorregulação regulada,

apresentando as mesmas deficiências da Segurança Pública, sob o ponto de
vista dos direitos constitucionais dos colaboradores, que podem ser violados,

por conta de diversos abusos perpetrados em sua implantação pela
governança e durante o seu monitoramento pelo Compliance Officer.
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1-PROGRAMA DE COMPLIANCE NAS EMPRESAS E SUAS FINALIDADES 

O Compliance, como mecanismo de conformidade regulatória e de incentivo
às boas práticas em negócios, de forma a mitigar riscos que possam afetar
contratos, finanças e imagem de empresas, é essencial para qualquer
empreendimento e denota verdadeiro compromisso com a ética e a
legalidade no mercado.

Nesse sentido, o Compliance tem o papel de introduzir uma nova cultura no
ambiente empresarial, para que, principalmente, as rotinas fraudulentas e de
corrupção sejam erradicadas nas práticas comerciais. Vale lembrar que

É possível afirmar que a corrupção é uma verdade inerente às atividades empresariais,
que nem sempre é mal-vista pela população em geral: “a desproporção que pode existir

entre os fins culturalmente reconhecidos como válidos e os meios legítimos, à disposição
do indivíduo para alcançá-los, está na origem dos comportamentos desviantes”. (DAVID,

2015, p.205)

Além disso, o programa de Compliance seria a garantia de que a governança
corporativa fosse exercida dentro dos propósitos de negócios e com
responsabilidade social, e não apenas em benefício dos próprios gestores,
justamente para evitar abusos que possam criar problemas de diversas
ordens, como trabalhistas, cíveis e criminais. 

Básicamente, la idea del buen gobierno es «luchar» contra el abuso de poder dentro de
las corporaciones, generando, al igual que en los sistemas democráticos, un sistema de

checks and balances y herramientas de control del «pueblo» —los shareholders y
stakeholders— sobre los gobernantes-administradores (MARTÍN, 2013, p.174).

Com isso, o Compliance torna-se especialmente importante em controlar o
desempenho da gestão da empresa em vários aspectos, seja na
movimentação financeira, na circulação de informações, nas contratações e
outras questões relevantes, de forma a garantir-se que situações de risco não
venham a se concretizar e tragam graves prejuízos para um negócio.
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Frise-se que, o programa de Compliance também visa mitigar riscos criminais
que envolvam comportamentos ilícitos de dirigentes, colaboradores e
fornecedores, o que pode gerar ações penais relacionadas às atividades da
empresa, em casos de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, assédio sexual e
diversos delitos que podem comprometer a imagem corporativa.

Ocorre que, a consecução de tais objetivos precisa estar estruturada em
determinadas bases e deve estar fundada sempre na lei, conforme veremos a
seguir.

2- COMPLIANCE E DELEGAÇÃO ESTATAL DE PREVENÇÃO DE
CRIIMINALIDADE ECONÔMICA

 
O Estado atua na repressão de ilícitos (comportamento contrário à lei em
sentido amplo) mais graves, categorizando-os como crimes, dentre eles os
econômicos, definindo tipos penais e suas respectivas penalidades, bem como
realizando operações policiais e levando a julgamento os seus infratores.

Mesmo assim, as estatísticas da criminalidade demonstram que, por uma série
de fatores, (desigualdades sociais, crises políticas, problemas econômicos), o
Estado não tem condições de reprimir, em vários âmbitos e de forma
satisfatória, a prática de toda sorte de delitos, podendo valer-se de outras
alternativas, para a contenção da atividade criminosa. 
 
Neste cenário, destacamos o papel das empresas ao lado do Estado, dentro de
sua própria dinâmica de funcionamento. Ora, qualquer empresa atua no
mercado amparada no princípio constitucional brasileiro da livre iniciativa, o
que inclui a sua liberdade econômica, pelo que, desenvolve seu negócio dentro
das seguintes possibilidades, ou seja, 

 
a liberdade de escolher um ramo econômico para exploração (liberdade de escolha); a

liberdade de exercer a atividade econômica com a finalidade de obtenção de lucro e
todos os atos operacionais a ela relacionados (liberdade econômica em sentido estrito);

a liberdade de escolher o local no qual se estabelecer em termos territoriais e definir o
mercado relevante de atuação (liberdade de estabelecimento); a liberdade de organizar-

se e gerir suas atividades (liberdade de organização e gestão); e a liberdade de realizar,
não realizar ou deixar de realizar investimentos 
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(liberdade de investimentos)[. Enquanto a primeira conduta relaciona-se a uma liberdade
pessoal, as demais referem-se a direitos institucionais, ou seja, das empresas que

exploram a atividade econômica.(SARLET, 2021)
 
Destacando-se a liberdade de organização e gestão empresarial, vemos que
esta engloba a possibilidade de estabelecer suas regras de operação e de
fiscalização interna.

Assim sendo, a empresa adota uma série de regramentos internos que
objetivam mitigar a prática de fraudes e ilícitos, dentro da sua liberdade
negocial, de onde se extrai o programa de Compliance. 
 
Neste contexto, os programas de Compliance, então, são bastante
interessantes, porque, eles operam ao lado do Estado, no combate à
criminalidade empresarial, em um papel preventivo, ao monitorar pessoas e
processos no ambiente corporativo, de forma a coibir comportamentos ilícitos.
 
Assim sendo, ocorre, de certa forma, uma espécie de delegação extraoficial de
poderes de fiscalização por parte do Poder Público, na atividade empresarial,
que também estabelece suas regras e punições na esfera corporativa.
  
No entanto, tais regras de Compliance devem pautar-se na lei, que estabelece
o seu limite, o que significa a AUTORREGULAÇÃO REGULADA.

 
A mencionada adoção de regras privadas como forma de gerenciar riscos e evitar o

descumprimento da legislação aplicável é o que chamamos de "autorregulação
regulada" Os entes privados passam a ter a possibilidade de editar regras privadas

(regras essas que, em conjunto, formam o compliance program), mas há um limite: o que
impõe a legislação. Não há que se falar que os entes privados, a partir de seus

regramentos internos, possuem liberdade total e irrestrita para tratar de tudo e da
maneira como bem entendem: o limite é a própria legislação. Há, portanto, uma

responsabilidade compartilhada entre o ente público e o ente privado quanto a certas
temáticas: o combate à corrupção (pública e privada) e ao tráfico de influência são

exemplos (DEVEIKIS E BARBAS, 2021)
 

Com isso, o programa de Compliance deverá nortear o seu desenvolvimento
dentro da lei, ou seja, suas regras devem estar fundadas no que o
ordenamento jurídico estabelece e autoriza, para adequada mitigação dos
riscos detectados na atividade empresarial.

  

https://www.conjur.com.br/2021-mar-28/direitos-fundamentais-notas-aliberdade-economica-direito-fundamental#_ftn6
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3- PILARES DE COMPLIANCE E VIGILÂNCIA CORPORATIVA
 

Neste contexto de criação de suas próprias regras, o programa de Compliance
necessitará de estabelecimento de sua estrutura, que são os pilares que dão
suporte à atividade do Compliance Officer, como o apoio da alta
administração, análise de risco, código de conduta, treinamentos, controles
internos, canais de denúncia, due dilligence, auditoria, monitoramento e, agora
também, a diversidade.

No caso, um dos pilares mais importantes são os controles internos de
Compliance, que materializam as diretrizes éticas das empresas, em sua rotina
de trabalho, como autorização de pagamento de despesas, análise de novos
contratos conforme os objetivos de negócio, aprovação de fornecedores e etc.

                  Neste sentido, os controles internos caracterizam verdadeiros
“instrumentos destinados à vigilância, fiscalização e verificação de informações

e dados que permite prever, observar, dirigir ou governar os acontecimentos
dentro da empresa, refletindo em seu patrimônio” (FRANCO e MARRA, 2001, p.267).

Logo, os controles internos estabelecem, principalmente, normas
administrativas de vigilância dentro das empresas, conforme o desenho do
programa de Compliance, feito pela governança, em parceria com o
Compliance Officer.
 
Dentro do cenário da atividade corporativa, os controles internos de
Compliance serão aplicados, teoricamente, de forma indistinta, devendo ter
obrigatoriedade sobre todas as camadas de funcionários da empresa, o que
inclui a sua própria governança, que deverá dar o exemplo, pelo princípio do
Tone from the Top. 

Além disso, dos controles internos serão originadas regras de monitoramento do
programa de Compliance, em toda sua dimensão, que vão mapear os seus
pontos fracos, no dia a dia, e identificar e apontar pessoas que podem estar
cometendo irregularidades, fraudes e crimes.
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Ocorre que, toda esta vigilância corporativa, em alguns casos, se torna o cerne
do programa de Compliance de uma empresa, como se os agentes envolvidos
na sua gestão (Compliance Officer e sua equipe) fossem verdadeiros
carcereiros, de forma que o colaborador praticamente sente sua “respiração na
nuca”, causando mais medo do que aderência a ele.

Frise-se que os programas de Compliance de empresas de maior porte
estabelecem muitas estratégias sofisticadas de monitoramento de empregados
e suas rotinas, mas as utilizam com pesos e medidas muitas vezes diferenciados
entre os seus destinatários, prejudicando, ainda, a boa convivência no
ambiente laboral.

Como exemplo dessa diferença de tratamento, temos as revistas de
empregados na saída da empresa, que são abordados diariamente para
monitoramento de possível infidelidade funcional (furtos), onde ocorrem
diversos constrangimentos, ao lado de situações como aprovação automática
de despesas estranhas de diretores pelo setor financeiro, sem maiores
questionamentos.

 Vale resaltar que,

Na tentativa de introduzir os sofisticados instrumentos de accountability no ordenamento
jurídico brasileiro, muitas pessoas podem ser indevidamente punidas, especialmente se os

sistemas de delegação de deveres não estiverem juridicamente controlados pelos
mecanismos de proteção dos empregados da empresa (SAAD, 2014, p.117)

Este fenômeno torna o programa de Compliance muito semelhante a um
sistema penal que define muitas condutas como crime e aplica penas duras,
pune com mais eficiência e rigor os desfavorecidos, e não enfrenta o crime
corporativo nas mais altas esferas com o mesmo empenho, por obstáculos
colocados pela própria gestão, quando, por exemplo, tenta embaraçar
investigações internas.

Logo, o excesso punitivista corporativo não trará necessariamente uma
mitigação eficaz de fraudes, porque a criminalidade empresarial não pode ser
apenas contida por processos internos rigorosos, uma vez que os impulsos do
infrator laboral são determinados por uma série de circunstâncias, que nem
sempre dependem da vigilância interna rigorosa da empresa, senão vejamos:
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  4-CRIMINOLOGIA CORPORATIVA E COMPLIANCE

A Criminologia, como ciência
multisciplinar, sempre tentou
entender a causa raiz da
criminalidade:

Para Antonio García-Pablos de Molina, a
Criminologia é a ciência empírica e
interdisciplinar que tem por objeto o
crime, o delinqüente, a vítima e o
controle social do comportamento
delitivo; e que aporta uma informação
válida, contrastada e confiável, sobre a
gênese, dinâmica e variáveis do crime -
contemplado este como fenômeno
individual e como problema social,
comunitário assim como sua prevenção
eficaz, as formas e estratégias de reação
ao mesmo e as técnicas de intervenção
positiva no infrator. (MOLINA apud
CALHAU, 2009 p.8,).

Com isso, foram desenvolvidos
diversos estudos sobre o fenômeno
da criminalidade, podendo-se
destacar como um dos grandes
marcos da Criminologia a Escola de
Chicago e a Teoria da Associação
Diferencial.

No caso da Escola de Chicago, esta
analisou a criminalidade urbana
originada nas camadas mais
vulneráveis da sociedade, após a
grande crise econômica da década
de  30  nos  EUA, sendo  aquela  o  

 

produto de desorganização social
(TANGERINO, 2006, p.176), derivada
de várias falhas de controles sociais
(família, escola, amigos) e de
deficiências estruturais estatais
(saúde, saneamento básico e etc.). 

Sobre a criminalidade econômica,
destacou-se especialmente o
trabalho do sociólogo EDWIN
SUTHERLAND, que tratou dos casos
de colarinho branco e desenvolveu
a Teoria da Associação Diferencial,
onde ele demonstra que os delitos
praticados por executivos são
decorrentes de novas definições de
comportamento legítimo, que são
introjetados pelo ambiente
empresarial:

A hipótese da associação diferencial
indica que o comportamento criminoso é
aprendido em associação com aqueles
que definem de forma favorável tal
comportamento criminoso e em
isolamento daqueles que o definem de
forma desfavorável.

Pessoas da    classe socioeconômica
mais alta estão  engajadas  em  muitos
comportamentos   criminosos;  que  este
comportamento  criminoso difere do
comportamento  criminoso da classe 
 socioeconômica mais baixa,
principalmente  por conta de
procedimentos
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 administrativos usados para lidar com os
infratores, e as variações nos
procedimentos estatais não são
significantes do ponto de vista da
causação do crime. 

Essas violações da lei praticadas por
pessoas da classe socioeconômica mais
alta são, por conveniência, chamadas de
crimes do colarinho branco. Este
conceito não precisa ser definitivo, mas
meramente chamar atenção aos crimes
que não estão ordinariamente incluídos
no escopo da criminologia. Crime de
colarinho branco pode ser definido
aproximadamente como crime cometido
por uma pessoa de respeitabilidade e
alto status social no curso de sua
atividade (SUTHERLAND, 2015, p.33,
351).

Ao considerarmos os referidos
estudos criminológicos,
percebemos que tais conclusões
podem ser relacionadas a camadas
diferentes de destinatários dos
programas de Compliance, em
função das suas particularidades,
evidenciando a origem do
comportamento de muitos
infratores, que muitas vezes não é
reprimido no programa de
Compliance.

Torna-se claro que não se pode
tratar diversas esferas de
criminalidade em uma empresa da
mesma forma, havendo
necessidade de estratégias
específicas para mitigar o risco dos
delitos corporativos.

Em relação ao chamado “chão de
fábrica”, muitos colaboradores
cometem fraudes nas empresas por
conta de dificuldades financeiras,
falta de referências familiares,
esclarecimento sobre valores éticos
e etc., apesar das rotinas de
controles internos, o que não os
impede de delinquir, assumindo o
risco de serem pegos.

Sobre o colarinho branco, muitos
executivos passam a tolerar
situações que são praticadas por
colegas, como atos de corrupção,
para bater metas e mostrar a
produtividade exigida pela
governança, de forma incisiva,
conhecendo e explorando os
meandros dos controles internos, de
forma a poder burla-los.

Logo, não se pode colocar um
grande peso sobre todo o
arcabouço moderno de controles
internos para garantir o sucesso de
um programa de Compliance no
combate à criminalidade
corporativa, porque, ao final, não se
trata de controlar processos
internos e sim de controlar pessoas,
que são dotadas de vontade e
influenciadas por diversos fatores.

Nesta situação, o fator humano se
torna o ponto mais fraco do
programa de Compliance, que,
apesar de realizar seus
treinamentos e de divulgar regras a
todo momento, seja pelo Código de
Ética  ou  por  promover      eventos,                    
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para que se tenha noção da importância do tema e haja a certeza da punição,
em caso de falha por parte do colaborador ou gestor, não se consegue
“adestrar” empregados, como muitas empresas parecem querer.

Vale destacar que, não se pode exigir lealdade de empregados que veem seus
gestores agindo de forma ilegal, como se tivessem alguma espécie de
imunidade no programa de Compliance, onde somente os trabalhadores do dia
a dia são cobrados de forma mais contundente em suas atitudes.

E justamente na tentativa desesperada de controle de pessoas, são cometidas
muitas ilegalidades dentro de um programa de Compliance, como se fosse uma
polícia corporativa, por desvirtuação do seu sistema, como acontece com a
Segurança Pública, as quais serão descritas a seguir.

5- DESVIRTUAÇÃO DO PROGRAMA DE COMPLIANCE

Nesse ponto, vemos que os destinatários do programa de Compliance não
reconhecem as suas regras, dada a sua flexibilização para determinadas
pessoas, e passam a ignora-las, o que acarreta graves problemas no dia a dia e
aumenta a repressão no ambiente laboral.

No caso, o programa de Compliance passar a ser semelhante a um sistema
penal embrutecido e falho, como tantos que existem nos países em
desenvolvimento, como o Brasil, funcionando apenas como uma polícia
corporativa, podendo-se apontar na sua estrutura muitas vicissitudes, diante
das possíveis falhas em seus pilares:

suporte da alta administração – a governança da empresa pode implantar um
programa de Compliance com regras severas e não observa-las, como muitas
autoridades públicas o fazem, ao não respeitar a própria lei, em especial a
criminal, que deveria pautar sua atividade. No caso, agem como se não
houvesse regras e tem a certeza da sua impunidade.

análise de risco – a detecção de risco traz a lume certas situações que devem
ser vistas com maior preocupação, mas passam a ser ignoradas, por conta de
interesses maiores de negócio, passando-se a integrar o apetite de risco da
empresa, como fechar os olhos para os riscos de certos contratos com o
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Poder Público, em prol da maior lucratividade, tal qual o comportamento de
autoridade policiais que não coíbem certas situações, por conta de benefícios
advindos da corrupção.

código de conduta – edição de extenso conjunto de normas para a empresa
sobre ética, com muitos detalhamentos e termos jurídicos semelhantes a um
Código Penal, onde, em muitos pontos, se torna um apanhado de regras que
são ignoradas e mal compreendidas, num ambiente laboral tóxico, precisando-
se de várias alterações e atualizações, notadamente realizadas somente por
força das necessidades de mercado e não pelo compromisso da empresa com
o Compliance.

controles internos – elaboração de rotinas e processos muito rigorosos na
empresa, que podem ser desrespeitados por manobras de gestão, justificadas
nos objetivos de negócio, como resolver não pagar impostos para cobrir rombo
nas finanças, mas cobrar detalhadamente cada pedido de reembolso de
despesa de empregado, o que é semelhante à severidade da aplicação da lei
para o cidadão e abrandamento do seu rigor para policiais que cometem
crimes.

canais de denúncia – muitos canais de denúncia podem ser pouco
estruturados, por falta de investimento e interesse da empresa, que apenas os
mantém para constar do programa de Compliance, impedindo-se que
denúncias relevantes possam ser relatadas e apuradas, tal qual um
policiamento de bairro, que apenas atua como “enxugador de gelo” na
criminalidade. Por outro lado, há casos em que a apresentação do canal de
denúncias pela empresa usa um tom bastante agressivo sobre eventuais
consequências de sua utilização (sob pena de medidas criminais, cíveis e
administrativas contra o denunciante), justamente para desencorajar quem
decide utiliza-lo, temendo sofrer retaliações, caso a denúncia seja considerada
improcedente. O próprio nome canal de denúncias já é bastante intimidatório,
podendo ser rebatizado de canal de comunicação, o que poderia incentivar
mais o seu uso pelos empregados.

treinamentos – pode ocorre que muitos colaboradores sejam instados a
participar de diversos treinamentos de Compliance, sob pena de ameaças
veladas ou diretas de má avaliação pelo RH da empresa, o que compromete
severamente os seus resultados e a aderência ao programa, o que é
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t semelhante à política Stick&Carrots (espécie de estratégia motivacional !?)[1],
onde quem participa ganha elogios (o que certamente estimula somente a
pessoa que age por puro interesse de se destacar) e quem ousa recusar a
participação recebe castigo (punição e não comunicação). Esta situação
lembra muito a questão do trabalho do preso na carceragem (limpeza, cozinha
e etc..), que, caso crie problemas, é prejudicado em sua avaliação pela Vara de
Execuções Penais. 

auditoria – auditorias podem ser tolhidas em sua atuação nas empresas, de
forma que, ao perceber-se certas situações envolvendo contratos ou
movimentação financeira, alguns gestores, após solicitação de
esclarecimentos, alegam que as conclusões estão equivocadas e que o rumo
da atividade deve ser mudado, negando-se a fornecer os subsídios adequados
para o trabalho. Esta situação é semelhante às investigações policiais mal
conduzidas, que foram contaminadas por influências externas e gerando
resultados questionáveis.

due dilligence – a falta de medidas preventivas sobre compras, contratações
ou fusões e aquisições pode ensejar situações graves no futuro, envolvendo a
empresa em processos cíveis ou criminais, o que muitas vezes é relativizado nas
empresas por amizade entre colaboradores e parceiros de negócio, e ocorre
com muita frequência em fraudes relacionadas à fornecedores de sistema
prisional.

monitoramento - a avaliação das falhas do programa de Compliance deve ser
honesta e deve ensejar sua renovação, de acordo com as suas necessidades, o
que deveria incluir a opinião dos colaboradores sobre a própria gestão da ética
na empresa. Caso isso não ocorra, o Compliance transforma-se em um
programa de gaveta, sem mitigar riscos e coibir comportamentos criminosos,
parecendo uma Corregedoria de Polícia que não fiscaliza a própria atividade
de forma rigorosa e nem pune os maus agentes.

diversidade – empresas podem contratar pessoas transgênero, pessoas negras
ou portadoras de deficiência com objetivo de apenas cumprir uma cota exigida
pelo mercado, sem dar oportunidades reais a estes profissionais no ambiente
laboral e fingindo estar comprometida com o ESG, o que se assemelha à
criminalização da violência racial e contra a população LGBTQIA+, sem
investigação rigorosa das forças policiais em caso de homicídio ou agressões
contra pessoas destes segmentos sociais, o que enfraquece o combate à
discriminação e o preconceito.
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Jurisprudência

Diante das hipóteses acima aventadas sobre desvirtuação do programa de
Compliance, vemos em alguns julgados abaixo, onde elas se concretizam de
forma evidente, a seguir:

A – desvios de governança – acórdão AgRg no RHC 112868 / PR – STJ, Quinta
Turma, Relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, DJ 19/11/19

EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO PENAL. CRIME. LAVAGEM DE
DINHEIRO. TRANCAMENTO. INCOMPETÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
TERRITORIALIDADE. EXTRATERRITORIALIDADE. CRIME EM TESE COMETIDO EM
TERRITÓRIO NACIONAL. CRIME ANTECEDENTE. SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA FEDERAL. PREJUÍZO. RECONHECIDO. ENTENDIMENTO INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. DESCONSTITUIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
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I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
vergastada por seus próprios fundamentos.

 II - O trancamento da ação penal constitui medida de exceção, justificada
apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise
aprofundada de fatos e provas, inépcia da exordial acusatória, atipicidade da
conduta, presença de causa de extinção de punibilidade ou ausência de
indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade.

 III - O agravante, em tese, ocupando o cargo de Vice-Presidente para assuntos
da América Latina do Banco BSI, atuou na constituição de offshores em
paraísos fiscais, na abertura de contas bancárias em nome dessas offshores na
referida instituição financeira, na justificação de operações financeiras ilícitas,
no fornecimento de informações falsas ao setor de compliance e na
operacionalização de investimentos e outras formas de dissimulação e
ocultação dos valores ilícitos oriundos de crimes de corrupção que motivaram a
celebração de contrato entre a Petróleo Brasileiro S/A (PETROBRAS) e a
Compagnie Béninoise des Hydrocarbures Sarl (CBH) para aquisição, pela
primeira, de 50% (cinquenta por cento) dos direitos de exploração de gás e
petróleo de campo petrolífero (Bloco 4) na costa do Benim.

IV - A fixação da competência jurisdicional no direito processual penal deve ser
feita com base no conjunto de fatos evidenciados pelos elementos de
informação Documento: 103673014 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe:
26/11/2019 Página 1de 3 Superior Tribunal de Justiça colhidos na fase inquisitorial
e pela narrativa formulada na peça acusatória, in statu assertionis, ou seja, à luz
das afirmações do órgão acusatório.

 V - Havendo fundados indícios de que os crimes de lavagem de dinheiro foram,
ao menos parcialmente, cometidos em território nacional, consoante a
narrativa acusatória, acompanhada de documentação apta, em princípio, a
confirmar a tese deduzida, bem como segundo as decisões das instâncias
ordinárias, não falece competência à autoridade judiciária para processar e
julgar o feito, por aplicação das regras do art. 5º, caput, e 6º do CP, impondo-se
o prosseguimento da instrução processual para a apuração da
responsabilidade criminal do agente. 
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VI - Consoante entendimento já adotado por esta Corte, praticados os crimes
antecedentes ao delito de lavagem de dinheiro em prejuízo da Administração
Pública brasileira - especificamente, contra o patrimônio da Petrobras -, ainda
que porventura os atos de lavagem tenham-se realizado exclusivamente no
estrangeiro, subsiste a competência do Poder Judiciário brasileiro para
processar e julgar os fatos, a teor do art. 7º, I, "b", do CP. 

VII - O Brasil comprometeu-se em tratados e convenções internacionais a
combater o crime de lavagem de capitais oriundos de crimes de corrupção
(Convenção sobre Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em
Transações Comerciais Internacionais, incorporada pelo Decreto n. 3.678/2000, e
Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, ratificada pelo Decreto n.
5.687/2000). 

VIII - Desse modo, também se aplica, ao caso, a disposição do art. 7º, II, "a", do
CP (crime praticado no estrangeiro que, por tratado ou convenção, o Brasil se
obrigou a reprimir), porquanto os crimes imputados efetivamente teriam como
delito antecedente atos de corrupção já processados e julgados perante a
jurisdição brasileira.

IX - O interesse da Petrobras na reparação do dano decorrente do contrato
firmado com a Compagnie Béninoise des Hydrocarbures Sarl (CBH), para
alienação dos direitos de exploração do campo de gás e petróleo no Benim, foi
matéria reconhecida nos autos n. 5051606-23.2016.4.04.7000/PR. Por conseguinte,
o argumento de que a Petrobras Oil & Gas B.V, que figurou como parte do
aludido instrumento, não é sociedade de economia mista não se presta a
desconstituir o fato de que a Petrobras, sociedade de economia mista federal,
sofreu prejuízo decorrente das condutas ilícitas praticadas, o que permite
concluir, ao menos nos limites da cognição sumária, pela inequívoca
aplicabilidade do art. 7º, I, "b", do CP. 

X - A desconstituição do entendimento firmado nas instâncias ordinárias, que
admitiram, em princípio, a competência da jurisdição brasileira para o caso,
não prescinde de profundo revolvimento dos elementos até o momento
colhidos, o que é incompatível com o estreito âmbito de cognição e com a
celeridade da ação mandamental. Agravo regimental desprovido.
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No caso, o Vice-Presidente da pessoa jurídica envolvida na ação penal
repassou informações falsas ao setor de Compliance, de modo a facilitar as
operações ilícitas, em relação as quais tinha interesse pessoal, sendo elas
oriundas de atos de corrupção, em total desprezo ao compromisso com a ética
de negócios do banco em questão e certeza de impunidade.
        
Nesta situação vemos clara semelhança com atitudes de delegados de polícia
que são muito severos em suas ordens de prisão e investigações, mas utilizam a
importância e as facilidades do cargo que ocupam para praticar atos ilícitos.

B- controles internos excessivamente rigorosos - acórdão Recurso Ordinário
Trabalhista 000230.2014.114.03.007- TRT3, Relator Desembargador Emerson José
Alves Lage, DJ 15/02/16

EMENTA: PROGRAMADE COMPLIANCE. MONITORAMENTO  DA
CONTACORRENTE DO EMPREGADO. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, INCISOX, DA
CF/88. 

A adoção de programa de compliance  pelo empregador, não institui, em seu
beneplácito, carta branca que autorize o monitoramento diuturno da vida
bancária/financeira   do empregado e auditoria em sua conta bancária. As
instituições bancáriasou financeiras devem adotar medidas que lhes permitam o
controle das operações bancárias   e financeiras. No entanto, estas medidas devem
observar os limites e alcances da norma que instituiu esse tipo de monitoramento,
tendo em vista os fins nelas também previstos. 

As empresas que praticam esse método de gestão devem cuidar de estabelecer os
critérios ou parâmetros do programa de compliance de modo a preservar a
intimidade e a vida privada do empregado, tal como assegurado pela CF, no art. 5º,
inciso X. Não se pode olvidar que a “subordinação” do trabalhador  ao empregador
é “jurídica”, vale dizer, nos estritos limites e contornos da lei (e aqui se incluem não
só as cláusulas contratuais como também todo universo de normas ou regulamentos
atinentesà regulação da relaçãojurídica   empregado empregador). 
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Logo, no caso de adoção de programa de compliance, como um verdadeiro
código de conduta e procedimentos no âmbito empresarial, e como tal, com
roupagem de norma contratual, impõe se a observação dos limites
constitucionais e legais de proteção à privacidade da pessoa. Sendo o
empregador quem detém o poder de comandoda relação de emprego, a ele
compete comprovara observação da legalidade, sem a qual se conclui pela
abusividade inata da conduta.O abuso decorre, natural e conseqüentemente,
da ausência de comprovação da legalidade, e não o pensamento reverso:
presume se legal, se não se comprovou o abuso. Uma coisa é manter o registro
permanente das operações realizadas (por todo e qualquer correntistas); outra
é monitorar, diuturnamente, as movimentações financeiras do empregado,
inclusiveimpondo lhe restrições nas operações bancárias e até pessoais, em
evidente sistemade auditoria permanente sobre a vida privada (bancária e
financeira) do trabalhador. Nem mesmo na LC 105/2001  observa se tão amplo
poder de quebra de sigilo bancário, que se obtém, pelo critério legal,
medianteautorização judicial, caso presentes indícios e circunstâncias que
recomendem ou imponham a derrocada da proteção de que trata o art. 5º,
inciso X, da CF”.

Neste acórdão vemos o emprego abusivo de mecanismos de controles internos
em instituições financeiras, invadindo-se a privacidade dos funcionários de um
banco, tal qual uma unidade prisional em revista de celas.
Tal atitude viola frontalmente seus direitos constitucionais, conforme
reconheceu a referida decisão da Justiça do Trabalho do Brasil.

8 -CONCLUSÕES

Percebemos, então, que um programa de Compliance que se propõe realmente
a prevenir a criminalidade corporativa deve ser estruturado em bases legais e
ter as suas rotinas de atuação divorciadas de algumas práticas viciadas e
ineficientes da segurança pública, as quais apenas permitem a reprodução de
comportamento delituoso, bem como estimulam a burla à cultura de ética da
empresa, por se tratar de algo desacreditado e ilegítimo aos olhos de quem
deve segui-lo.
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