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O estudo dos delitos de corrupção privada e seus mecanismos de imputação penal inserem-se 

no contexto do desenvolvimento das transações de mercado, da dinamicidade com quem estão 

organizados os meios empresariais e das diversas crises econômicas internacionais vividas 

pela economia mundial nos últimos anos, cujos impactos regulatórios acabam por trazer sérios 

danos ao modelo constitucional brasileiro de proteção da ordem socioeconômica. Os delitos 

de corrupção privada, apesar de objeto de um grande debate recente, têm seus pressupostos 

surgidos ao longo da evolução histórica do mercado de capitais. Os elementos que permeiam 

esta classe de delitos nasceram em tempos primórdios, atualizaram-se e se aperfeiçoaram. 

Podemos destacar: 1) o desenvolvimento da economia liberal, a partir dos anos 90, com o fim 

da Guerra Fria, avanço da política de liberalização da economia e a evolução para a formação 

de um forte mercado único global; 2) entrada do capital privado nos setores “estratégicos” da 

economia; 3) mudança dos paradigmas estatais. Por esses motivos surge um novo debate no 

que diz respeito à danosidade social e delimitação do bem jurídico afetado pela corrupção no 

setor privado, tendo a doutrina sugerido diferentes respostas. Alguns consideram ser uma 

ofensa à ordem econômica, à livre iniciativa, à lealdade na concorrência, à propriedade 

privada, à economia popular, ou, ainda, à integridade do sistema normativo. Miguel Reale 

Júnior acrescenta como valores a serem tutelados a confiança, a probidade e a fidelidade 

(valores reafirmados pela Governança Corporativa). Encontra-se aqui a primeira dificuldade 

em tratar da chamada “moderna criminalidade”, por não termos, como na delinquência 

tradicional, um bem jurídico individual, pois os interesses atingidos são supra-individuais, 

indetermináveis em um primeiro momento, assumindo consequências de forma difusa na 

sociedade – de risco (com referência a Ulrich Beck e o caráter supra-individual dos delitos, 

Renato de Mello Jorge Silveira, 2003).Os objetivos do trabalho são: 1) Observar e analisar o 

atual debate que envolve a criminalização dos atos de corrupção privada; 2) Identificar qual a 

postura político-criminal brasileira frente a esta nova classe de crimes em comparação aos 

mecanismos político-criminais publicados nos marcos regulatórios europeus e demais 

medidas tomadas nos Estados Unidos, Reino Unido e Espanha; 3) Estabelecer uma relação de 

cooperação e complementação entre Direito Penal e a Governança Corporativa. Com recurso 

ao direito comparado, será verificada a postura político-criminal adotada pelo ordenamento 



jurídico-penal brasileiro, estabelecendo os possíveis vínculos com os marcos regulatórios 

norte-americano, britânico e espanhol, além das diretrizes estabelecidas por organizações 

internacional. Utilizar-se-á ainda o método dedutivo, para análise do material bibliográfico, e 

sistemático, estruturando o debate pelas tópicas debatidas. As conclusões encontradas até o 

presente momento foram de que a legislação americana, desde a grande depressão de 1930, 

sendo reforçado nas crises cíclicas do último século, tem servido de modelo para políticas 

econômicas pelo mundo todo. Da mesma forma, o Reino Unido é hoje uma grande referência 

em Governança Corporativa, apresentando possíveis diretrizes políticas a serem adotadas 

pelas empresas, visto por muitas vezes como alternativa ao Direito penal econômico, mas, 

visto aqui, como fonte material para sua maior eficácia. 


