
 
 

Informações sobre o evento: 
 

• Encontro internacional “Estratégias Globais para Reduzir a Corrupção – como e por que o 

compliance importa” será promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) na próxima 

segunda-feira (23/11), das 14h às 19h30. 

• Compliance é uma “auditoria de conformidade” e tem como objetivo avaliar evidências para 

verificar se os atos e fatos da gestão obedecem às condições, às regras e aos regulamentos 

aplicáveis. 

• O evento terá transmissão pelo canal do CNJ no YouTube 

• Ministro Luiz Fux fala na abertura, ao lado da presidente da Associações dos Magistrados 

Brasileiros (AMB), Renata Gil, e do presidente da Associações de Juízes Federais (Ajufe), 

Eduardo Brandão. 

• Das 14h20 às 15h10, tem palestras do ministro da Justiça e Segurança Pública, André 

Mendonça, e do ministro da Controladoria Geral da União (CGU), Wagner do Rosário. Mesa 

será coordenada pelo secretário-geral do CNJ Valter Shuenquener. 

• Das 15h às 16h10, mesa com o conselheiro do CNJ Luiz Fernando Keppen e com o 

doutorando da Universidade de Frankfurt (Alemanha) Matheus Puppe, tendo como 

moderador o desembargador do TJMG Henrique Abi-Ackel. O tema é “Compliance no 

Judiciário” 

• Das 16h20 às 17h10, mesa 1 com o tema “Experiências internacionais: o quanto a regulação 

realmente importa?”, com o diretor de compliance da Petrobras, Marcelo Zenkner, e a 

professora da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto (SP) Juliana Domingues. Mesa 

será presidida pelo conselheiro do CNJ André Godinho e moderada pelo secretário especial 

de Programas, Pesquisas e Gestão Estratégica do CNJ, Marcus Livio Gomes 

• Das 17h20 às 17h55, mesa 2 com o tema “Experiências internacionais: o quanto a regulação 

realmente importa?”, com o professor da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto (SP) 

Eduardo Saad-Diniz e a doutora e professora titular da Universidade Federal do Extremo 



Oriente, na Rússia, Olga Miroshnichenko. A mesa será moderada por Julia Gracia, 

doutoranda na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, em Portugal 

• A partir das 18h, última mesa, com o tema “A necessidade da aplicação ativa da lei”, com o 

diretor-executivo da Transparência Internacional no Brasil, Bruno Brandão, o promotor de 

Justiça de Minas Gerais, Christiano Gonzaga, e o procurador federal da Argentina, Patrício 

Sabadini. Mesa será moderada pelo Diretor da Escola Nacional do Ministério Público em MG, 

Marcelo Azevedo. 

 

Luiz Fernando Keppen (conselheiro do CNJ): 
 

• “O movimento do compliance tem notória identificação com o Poder Judiciário brasileiro 

que tem sido, nos últimos tempos, o estuário de inúmeras ações que dizem respeito aos 

temas do agir ético, da fraude e da corrupção pública. Esses episódios, largamente 

conhecidos por todos, envolveram setores empresariais e agente públicos, que 

estabeleceram relações impróprias, ilegais e criminosas, cada um a seu modo, mas por todos 

condenadas.” 

• “Em relação à gestão administrativa de tribunais, o CNJ possui uma Comissão Permanente 

de Auditoria, que coordena e supervisiona diversas iniciativas relativas a auditoria interna 

no Poder Judiciário. Também, em 2020 foram aprovados dois atos normativos importantes: 

a Resolução CNJ 308, que organiza as atividades de auditoria interna do Poder Judiciário, sob 

a forma de sistema, e cria a Comissão Permanente de Auditoria; e a Resolução CNJ 309, que 

prevê Diretrizes Técnicas das Atividades de Auditoria Interna Governamental do Poder 

Judiciário – DIRAUD-Jud, a serem observadas pelos conselhos e tribunais sujeitos ao controle 

do Conselho Nacional de Justiça, as quais estabelecem os princípios, os conceitos e os 

requisitos fundamentais para a prática profissional da atividade de auditoria interna.” 

• “Assim, assimilação do compliance pelo Poder Judiciário, de forma orgânica, poderá gerar 

bons frutos ao reafirmar a importância de uma cultura de probidade e integridade, sendo 

mais uma feliz iniciativa da gestão do Ministro Luiz Fux voltada à transparência, ética e 

comportamentos adequados dos atores judiciais.” 

 

Eduardo Saad-Diniz (professor da USP): 
 

• “Nos últimos anos, a agressividade retórica do combate à corrupção se somou às grandes 

operações conduzidas por autoridades fiscalizadoras e reguladoras, mobilizando os agentes 

de mercado em torno de um novo ‘produto’: a criação de mecanismos de prevenção à 

corrupção na empresa, também conhecidos como compliance”, que virou “uma lucrativa 

estratégia de negócios. Não se sabe exatamente como, mas se multiplicaram em todo o país 

especialistas em ética e corrupção.” 

• “Nem a lei anticorrupção nem a lei de responsabilidade das estatais oferece utilidade para a 

prevenção de infrações econômicas nas empresas, elas pouco contribuem para regular de 

forma mais inteligente o comportamento ético na empresa. As investigações baseadas na 

‘comunicação de operações suspeitas’ apresentaram rendimento insatisfatório, em grande 

medida por causa do excesso de informação irrelevante e da falta de clareza quanto aos 

limites entre o que é suspeito e o que é ilícito.” 

• “De um lado, temos autoridades fiscalizadoras e reguladoras desorientadas e obsessivas pela 

punição; do outro, empresas e empresariado que se recusam à postura cooperativa. Quanto 

mais se distanciam reguladores e regulados, tanto mais crescem a sensação de impunidade, 



a incerteza institucional e as operações contingentes, fortemente inclinadas à vulneração de 

liberdades pessoais.” 

• “As autoridades fiscalizadoras e reguladoras nem sequer têm condição de endereçar às 

corporações a reprovação social de sua conduta (no Brasil, a imputação penal às empresas 

está limitada a crimes ambientais), insistindo em investigações contra determinados 

indivíduos.” 

• “Mais desolador ainda, o debate nacional sobre corrupção não consegue superar análises 

superficiais a respeito de custos e benefícios, da lógica perversa dos incentivos ou do já 

bastante anacrônico conceito de ‘apropriação do público para fins privados’. Há 

desconhecimento generalizado em relação às formas modernas de captura regulatória e à 

extraordinária dependência comunitária diante da influência econômica das grandes 

corporações.” 

 

Diálogos entre o MPSP/Gaeco e o CNJ 
 

• Evento realizado nesta quinta (19) e sexta-feira (20/11) debateu a união de esforços no 

Sistema de Justiça para o combate à corrupção, crime organizado e lavagem de dinheiro. 

• O conselheiro do CNJ Mário Guerreiro destacou o importante papel das varas especializadas 

nesses tipos de crimes e para as discussões que tem ocorrido no âmbito da Estratégia 

Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (Enccla) 

• O secretário especial de Programas, Pesquisas e Gestão Estratégica do CNJ, Marcus Lívio 

Gomes, anunciou que o CNJ deve lançar, no início do próximo ano, uma pesquisa nacional 

sobre o tema. 

• Marcus Lívio também afirmou que o CNJ está formatando um sistema nacional de combate 

à corrupção que possa ser utilizado por todo o Sistema de Justiça, sem entrar em detalhes. 

 

Audiência pública – PL que altera a Lei 9613/1998: 
 

• O conselheiro do CNJ Mário Guerreiro, que é presidente da Comissão Permanente de Justiça 

Criminal, Infracional e de Segurança Pública do CNJ, participou de audiência pública na 

Câmara dos Deputados em 6 de novembro último, para debater modificações à Lei nº 

9.613/98, que trata de crimes de ocultação de bens, direitos e valores. 

• No encontro, ele chamou a atenção para as disparidades: “Se a gente somar as penas por 

crimes contra o patrimônio, roubo e furto, principalmente, e crimes de tráfico de drogas e 

associação para o tráfico, isso corresponde a 70% da população carcerária brasileira. Agora, 

se formos ver crimes praticados por particular contra administração pública, segundo dados 

do Departamento Penitenciário Nacional, eles são 0,18% dos presos. Nós temos um sistema 

punitivo no Brasil que é bastante eficiente contra a população empobrecida, não se 

verificando o mesmo quanto à criminalidade de colarinho branco.” 

• Ele defendeu, entre outros pontos, a permanência da lavagem de dinheiro como crime 

autônomo independentemente da prática de outros crimes, como já é hoje e o PL propõe 

alterar, o que seria um retrocesso legislativo. 

• Também destacou a necessidade de adequação das penas para que a penalização do crime 

de lavagem seja proporcional à infração anterior a qual a operação de capitais esteja 

atrelada. 



• Guerreiro ainda defendeu como necessária a manutenção da modalidade “ocultação” da 

lavagem de dinheiro, inclusive com a sua caracterização como crime permanente, sem a 

necessidade de um dolo específico de dar aparência de licitude ao dinheiro sujo. 

 

Cartório em Números 2020 (Anoreg/BR) 
 

• “784.067 foi o total de atos suspeitos comunicados pelos Cartórios brasileiros ao Conselho 

de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), do Ministério da Economia, dando efetividade 

ao Provimento nº 88/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que incluiu os notários e 

registradores no combate à corrupção, lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.” 

 

 


