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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: A política, tema de primeira necessidade em
todas as democracias, sofre invariavelmente com males como o da corrupção, que acomete o cenário
brasileiro nos últimos anos, estando em evidência na mídia, com enfoque nos políticos investigados
em esquemas de desvio de verbas e nos partidos políticos que os abrigam. Por sua vez, os partidos
políticos gozam de baixa confiança por parte da população, que não se vê representado nestes, bem
como não crê que ofereçam solução para os problemas cotidianos da sociedade. Verifica-se, desta
forma, a necessidade de uma reforma nas instituições político-partidárias, como a analisada neste
caso em tela, da instituição de medidas autorreguladoras reguladas, representados principalmente pela
instituição de programas de compliance. Desta forma, propõe o presente trabalho verificar a
possibilidade de aplicação de programas de criminal compliance na estrutura interna dos partidos
políticos, bem como, caso a constatação da sua aplicabilidade, verificar a sua efetividade como um
instrumento de combate à corrupção. MATERIAL E MÉTODOS: A pesquisa será realizada por
meio de uma busca sistematizada abrangendo artigos de periódicos, dissertações, teses, livros,
legislação e projetos de lei envolvendo o assunto, utilizando-se do método hipotético-dedutivo para
avaliação do conteúdo. O tema aqui abordado possui relevância devido à busca de formas alternativas
e efetivas de combate à corrupção enfatizado dentro dos órgãos do Estado brasileiro, advindo de
pressões da sociedade, que clamam uma alternativa para a solução deste problema. RESULTADOS
E DISCUSSÕES: O delito de corrupção passiva, entendido como o recebimento de vantagem
indevida em troca de ato de ofício, praticado por funcionário público, lesando a coletividade de modo
gravoso, com o desvio de valores do erário. Geralmente praticado por pessoas de classes sociais
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elevadas, não estereotipados como o criminoso no Brasil, se beneficia da cultura corporativa instalada
no país, com um mercado financeiro que busca excessivamente lucros a qualquer preço, sendo
condescendente a prática de crimes e atos de corrupção. Nos últimos anos têm sido tema comum no
âmbito empresarial a aplicação de programas de compliance na estrutura interna das empresas,
especialmente após a promulgação da Lei n° 12.846, conhecida como Lei Anticorrupção, que prevê
a responsabilidade administrativa e civil objetiva da pessoa jurídica ao cometer algum ilícito penal
contra a Administração Pública previsto na referida lei. O termo compliance surge do verbo em língua
inglesa to comply (with), significando cumprir ou agir de acordo com, ou seja, diz respeito aos
cuidados empregados para prevenir a ocorrência de infrações e, da incidência destas, proporcionar
meios de combate e denúncia para o Poder Público. O meio empregado para alcançar o objetivo é
através de um programa implementado na estrutura interna da empresa, geralmente implantado por
um órgão ou equipe de pessoas independentes, que se reportam somente à alta direção da empresa,
fiscalizam e controlam o cumprimento das normas de conduta internas (códigos de ética e conduta)
e leis positivas do Estado (legislação aplicável ao ramo de atuação da empresa). Nesta seara, temos a
possibilidade do criminal compliance, que, aplicado no âmbito empresarial, visa evitar o cometimento
de ilícitos nas atividades realizadas pela empresa, e caso ocorram, que sejam devidamente
denunciados e investigados para as autoridades do Poder Público. Conectando o problema da
corrupção que assola o Brasil desde o seu descobrimento, em especial em maior evidência após a
promulgação da Constituição da República de 1988, que conferiu poderes de liberdade de
investigação maiores ao Ministério Público e à Polícia Federal, com a situação da falta de
legitimidade dos partidos políticos no país, é necessário entender o liame entre os dois. Há, segundo
Innerarity, uma “criminalização da política” com as denúncias de corrupção mirando principalmente
os agentes políticos, gerando desinteresse da população e descrédito da instituição. Ademais, mister
ressaltar que os partidos políticos são essenciais para o exercício da democracia, tendo em vista a
impossibilidade de lançar uma candidatura avulsa no pleito eleitoral, sendo essencial reformar
algumas estruturas internas dos partidos, respeitando sua autonomia interna garantida
constitucionalmente. CONCLUSÃO: Realizada análise prévia sobre o tema ainda em estudo, dada
a sua importância para a sociedade brasileira, constata-se da possibilidade afirmativa de aplicação do
compliance partidário, porém com adaptações, tendo cautela para não frustrar o exercício
democrático. Dentro das benesses de sua aplicação, exibem-se a autorregulação partidária, com o
combate à corrupção dentro da própria estrutura do partido político, colaborando com os órgãos
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públicos nas denúncias de ilícitos, bem como posteriormente agregando maior confiança à instituição
política pela sociedade.
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