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1. Abordar o tema do direito penal económico é necessariamente
falar de globalização. Ela é o cenário de uma criminalidade económica protagonizada por novos atores da política num novo espaço:
grandes empresários em empresas internacionais à escala mundial.
A sua atividade desenvolve-se num cenário ideológico em que impera o neoliberalismo – não é por acaso que a globalização recebe
o ápodo de neoliberal –, que, num recorte descritivo, tem levado a
várias perversidades. A ausência de regulação pública efetiva – a
desregulação –, caraterística do mercado global, e o seu contrapolo,
que é o caráter transnacional e a financiarização da economia, são
caraterísticas da economia global, «que busca a rentabilidade de
quantidades ingentes de capital»[1].
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1 a 4, 2016, pp. 33, ss, que doravante se cita,
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Entretanto, a contrapartida das políticas económicas neoliberais e
da desregulação, a que se ligaram uma série de escândalos financeiros
que a supervisão não conseguiu evitar, foram propostas de autorregulação que se consubstanciaram nas orientações de corporate governance e de compliance. O imperativo desregulador aliado à escalada de
desenvolvimento tecnológico, que permite um fluxo de informação em
tempo real ao redor do Planeta, criou o que Zigmunt Bauman chamou de «proprietários ausentes»: os reais proprietários das empresas
(acionistas e investidores), que investem os seus recursos em atividades
económicas sobre as quais «não têm controlo administrativo e operacional direto e localizado».[2] O conflito de interesses e a separação
jurídica entre «propriedade» e «controlo» da empresa gerou os primeiros debates sobre corporate governance, isto é, «o sistema mediante
o qual as empresas devem ser dirigidas e controladas»[3]. E que tem
no recurso ao mecanismo de compliance o seu pilar garantidor. Sendo
um dos elementos essenciais do «capitalismo regulatório»[4] – uma
técnica de intervenção na atividade económica de «autorregulação
regulada», como a designou Ulrich Sieber, do lado dos penalistas[5]–,
surge, como resposta inovadora, uma estratégia de controlo do comportamento empresarial desviado para garantir a aplicação das múltiplas disposições que regulam a sua atividade.
Os programas de cumprimento – como vêm sendo chamados
no Continente europeu – constituem um produto híbrido, público
[2]
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e privado, do Estado e do mundo corporativo[6]. As normas que
traduzem a política das empresas, relativas aos mais variados
aspetos – podendo ir desde regulamentos internos no âmbito do
mercado de valores mobiliários, corrupção, branqueamento ou
concorrência até ao domínio ambiental, do trabalho, do consumo
ou da saúde –, são duplamente normas mistas, no seu conteúdo,
público-privado, e na sua génese, estadual-supraestadual. O primeiro instrumento legislativo a prever normas de autocontrolo e
autofiscalização típicas de programas de cumprimento é apontado
como tendo sido o Foreign Corrupt Practices Act, adotado em 1977,
nos Estados Unidos da América. Esta lei – subsequentemente
ampliada e atualizada – teve por finalidade moralizar as práticas
comerciais das empresas norte-americanas, evitando uma prática
que consistia na conquista de mercados internacionais através da
corrupção de autoridades públicas estrangeiras, ou seja, mediante
uma condenável forma de concorrência desleal[7]. E, em 2002, a lei
Sarbanes-Oxley (Sarbanes-Oxley Act) foi uma tentativa de restabelecer
a confiança dos investidores no mercado e uma resposta às megafraudes que entretanto tinham ocorrido, protagonizadas por grandes empresas, como a World-Com ou a Enron, do lado americano,
ou a Parmalat ou o Banco Barings, do lado europeu. O objetivo
foi o de proteger os acionistas, com a obrigação, para os dirigentes
executivos das empresas, de observar os «deveres gerais e especiais
de organização»[8].
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