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 Objeto da apresentação 



Análise da repercussão penal de certas cláusulas 

contratuais que disciplinam as obrigações das partes 

relativas a (i.) condutas que possam configurar crimes 

contra a Administração Pública; (ii.) implementação e 

atuação de programas de compliance (iii.) submissão 

à fiscalização pela outra parte. 

 

 
 
 
 
 



Recursos político-criminais para 

o tratamento da criminalidade 

não convencional 



Recursos político-criminais 

1. Recurso à hipercriminalização 

 

REALE JÚNIOR: “um pensamento crítico do Direito Penal 

remete, obrigatoriamente, à questão da criminalização e 

descriminalização 

 

2. Excesso de crimes de perigo abstrato 

BETTIOL: recomenda que a diferença entre os crimes de 

perigo (abstrato e concreto) não deveria ser acolhida, uma 

vez que um perigo meramente abstrato não existe, porque o 

perigo é sempre probabilidade de um evento temido. 

 Todo perigo, pois, é sempre perigo concreto. 

 



Recursos político-criminais 

3. Uso imoderado de normas penais em branco 

 LUISI: “o abuso de edições de normas penais em branco, constitui, 

induvidosamente, uma indisfarçável violação ao princípio da estrita 

legalidade penal. 

  

4. Responsabilidade penal de pessoa jurídica 

JESCHECK: o recurso da responsabilidade de órgãos e representantes é 

dirigido, em primeiro lugar, à luta contra a criminalidade econômica 

(“atuar por outro”). 

 

DOTTI: “a culpabilidade da pessoa jurídica é expressão manifestamente 

incompatível não apenas com a realidade ontológica das pessoas coletivas 

mas, também, com o conceito minucioso de culpa.” 

 



Recursos político-criminais 

 

 

 

5. Privatização ou delegação da 

persecução penal  

 

6. Prevalência de delitos omissivos sobre 

delitos comissivos 
 



 Autorregulação 

empresarial 



Autorregulação empresarial 

 

• Compliance interno  “não corrompo e minha empresa não 

corromperá” 

• Compliance com projeção externa em face de sujeitos “simples”  

“não corrompo, minha empresa não corromperá e meus 

terceirizados também não” 

• Cláusulas contratuais em face de sujeitos “complexos” ou 

“heterogêneos” (p.ex. investidor vs. detentor de know how e 

executor), com declarações de (i.) não corrupção (ii.) adoção de 

programas de compliance e (iii.) mecanismos de ingerência: “a.) 

não corrompo, b.) minha organização não corromperá, c.) meu 

contratante (p.ex. financiado) também não corromperá”; d.) os 

terceirizados do meu contratante (e meus terceirizados) não 

corromperão.” 

 



O problema 



O problema 

 

Se não adotadas cautelas, especialmente na construção das 

CLÁUSULAS DE INGERÊNCIA, a “soma” das tendências I e II poderá 

acabar por ampliar a responsabilidade penal das pessoas físicas 

encarregadas do controle (e de seus superiores), em caso de práticas 

de atos de corrupção ligados ao contrato.  

Cláusulas demasiado fortes de ingerência – sobretudo se mal 

executadas posteriormente - poderão ensejar a responsabilização, a 

título de crime omissivo impróprio destes sujeitos, na medida em que 

há espaço para considerá-los “garantes”, nos termos do art. 13, § 2º, 

do Código Penal. 



Art. 13, CP 

 

Art. 13, § 2º - A omissão é penalmente relevante quando o 

omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O 

dever de agir incumbe a quem: 

a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou 

vigilância;  

b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir 

o resultado;  

c) com seu comportamento anterior, criou o risco da 

ocorrência do resultado.  

 



Exemplos 



Exemplos de cláusulas 

 

“Mediante notificação prévia, a CONTRATANTE concorda que a empresa XXXX terá o direito de 

realizar procedimento de auditoria para certificar-se da conformidade contínua com as declarações 

e garantias dadas pela CONTRATANTE no item 13.1. e 13.1.1. desta Cláusula. A CONTRATANTE deve 

cooperar plenamente em qualquer auditoria realizada nos termos deste item ou do presente 

Acordo.” (Cláusula de Ingerência, de uma grande empresa brasileira, retirada da internet). 

 

“Caso uma Parte, em resultado do exercício de um direito de auditoria, contratualmente previsto, 

aos registos financeiros e contabilísticos da outra Parte, ou de qualquer outra forma, obtenha 

indícios de que outra Parte tem falhado materialmente ou em várias ocasiões repetidas com o 

cumprimento dos Pontos 2.1 e 2.2 acima, deverá notificá-la e requerer que esta adote as medidas 

corretivas necessárias em tempo razoável e que a informe sobre as mesmas.” 

 

O espírito do documento: “A obrigação das Partes é absoluta, sendo que a obrigação relativa 

aos seus subcontratantes, agentes ou outros terceiros, sujeitas ao seu controlo ou influência 

determinante, se encontra limitada à adoção de “medidas razoáveis” a fim de prevenir que 

estes de se envolvam em práticas de corrupção.” (ICC) 



Leitura penal das  

cláusulas 



Leitura penal 

 

A depender da forma como estiver redigida a cláusula, pode-se 

entender que o dispositivo dá a uma das partes: (i.) acesso 

contínuo, em bases periódicas, a informações da outra parte 

capazes de lhe propiciar indícios e/ou provas da prática de atos 

de corrupção; (ii.) capacidade e poderes para não só detectar 

como para determinar a cessação de tais práticas. 

 

Se assim for, certas pessoas físicas da parte colocam-se na 

posição de “garantes” da lisura da conduta da outra parte, por 

força da incidência do art. 13,§ 2º do CP. 



Casos recentes 



Casos recentes 

AP 470 (Mensalão – Compliance Officer do Banco Rural) 

 

Consórcio Norte- Sul: a denúncia alegou que a Engevix tinha dever de vigilância e controle 

pelos atos da executora durante a obra e, em virtude da omissão por não informar as 

irregularidades constatadas ao contratante, deveria ser conjuntamente denunciada. 

 

Caso Deloitte/Panamericano - A Deloitte foi acusada de cogestão fraudulenta por não relatar 

os casos de operação fraudulenta que deveria ter verificado quando auditou o banco. Segundo 

o Banco Central, a Deloitte não teria adotado “procedimentos adequados e suficientes de 

auditoria que permitissem detectar grave irregularidade contábil praticada de forma 

sistemática e contínua” pelo banco. Em outras palavras, a consultoria deu seu aval para a 

contabilidade que se mostrou, posteriormente, fraudulenta. Ambas empresas responderam 

processo administrativo junto ao Banco Central e foram posteriormente denunciadas. 

 

Caso Bradesco no Carf – Denúncia contra o Presidente do Bradesco Luiz Carlos Trabuco que, 

reconhecidamente, não participou de atos de corrupção no CARF. “Tinha, ou deveria ter 

conhecimento do que estava ocorrendo e poderia ou deveria ter tomado providências para 

evitar”. 



Requisitos para  

Responsabilidade por 

omissão 



Requisitos 

FONTE DO DEVER DE GARANTE: o contrato entre as partes, ao conferir poderes de vigilância (controle sobre as “fontes de 

risco” – Kaufmann, cfe. art. 13, § 2º, b ou c).  

 

EXTENSÃO POSSÍVEL DA GARANTIA (QUEM PODE RESPONDER?): depende do exame do caso (redação da cláusula, delimitação de 

competências, cadeia de delegações, procedimento e fluxo de comandos etc.). Grosso modo: 

 

Garante primário: responsável pela vigilância ou o gestor do contrato (p.ex., compliance officer). 

Garantes secundários:  

Superiores hierárquicos do responsável (“cadeia de garantia vertical”) 

Eventualmente, sujeitos com competências laterais, necessárias à execução da vigilância 

 

REQUISITO SUBJETIVO: dolo, com tendência à atenuação: 

Dolo eventual 

Culpa consciente 

Willfull blindness 

Recklessness 

 

OUTROS REQUISITOS:  

Resultado fora da área do risco tolerável (imputação objetiva) 

Requisitos ligados à antijuridicidade 

Requisitos ligados à culpabilidade 



Medidas de mitigação 



Medidas de mitigação 

Uma avaliação da necessidade de incluir as cláusulas de ingerência. 

Uma construção realista (exequível) das cláusulas de ingerência:  

Qual a real capacidade de vigilância que uma empresa tem sobre a outra? 

Avaliação de mão dupla: empresa “vigiada” e empresa “vigilante”. 

Por onde começar: a qualidade do fluxo de informações. 

Por onde terminar: red flags. 

Uma execução diligente dessas cláusulas (evitar o window dressing) 

Uma precisa determinação de competências de execução:  

Definição de uma organização específica destinada ao exercício da 

vigilância. 

Definição dos poderes internos desta organização, em face dos seus 

superiores hierárquicos dentro da empresa 

Uma política de proteção aos executores. 
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