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Sabe-se que os programas de 
compliance estão relaciona-
dos ao estado de conformi-
dade das organizações e que, 
por meio de esforços insti-
tucionais, visam a, em regra, 
prevenir, detectar e responder 
a possíveis problemas de des-
vios entre as normas estabe-
lecidas pelas organizações e 
as condutas praticadas pelas 
pessoas físicas ou jurídicas. 
A presente obra discute além 
da utilização dos programas 
de compliance no âmbito das 
instituições bancárias, e o seu 
reconhecimento dentro do 
sistema regulatório do SFN, as 
prerrogativas emanadas pela 
Lei Federal nº 4.595/1964, 
que legitimou a interferência 
do CMN e do Bacen no funcio-
namento e na constituição das 
instituições bancárias, a ponto 
de obrigá-las a aplicar, em seu 
âmbito interno, as políticas de 
conformidade “compliance”.

A presente obra nasce pela necessidade de 
tratar de forma específica os programas 
de compliance no âmbito das instituições 
bancárias, com o objetivo de demonstrar a 
adequação dos programas de integridade ou 
programas de compliance como mecanismos 
de proteção da rede de segurança no 
âmbito das instituições bancárias. Sabe-
se que os programas de compliance estão 
relacionados ao estado de conformidade das 
organizações e que, por meio de esforços 
institucionais, visam a, em regra, prevenir, 
detectar e responder a possíveis problemas 
de desvios entre as normas estabelecidas 
pelas organizações e as condutas praticadas 
pelas pessoas físicas ou jurídicas. Nesse 
norte, no âmbito das instituições bancárias, 
a presente obra tratou sobre a adequação 
e, principalmente, o reconhecimento dos 
programas de compliance dentro do sistema 
regulatório do Sistema Financeiro Nacional.
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“Nunca falte com o respeito a ninguém. Que a inte-
gridade seja a regra a guiar sua vida e carreira. Tenha 

mais medo da severidade do seu próprio ditame do que 
dos ensinamentos das pessoas em geral. Deixe de fazer 

o indecente, mais pelo temor da sua inteligência, do 
que pelo rigor de qualquer autoridade ou lei. Chegue 

mesmo a temer a si mesmo e não vai necessitar do 
látego imaginário com que se castigava”. 

Lucius Annaeus Sêneca (15-65 d. C).





Agradecimentos

O tempo, o esforço e a dedicação despendidas nesta 
obra para que se alcançasse o resultado almejado, não te-
riam sido possíveis sem que diversas pessoas, de maneira 
direta ou indireta, contribuíssem para sua produção e 
conclusão. Assim, é inevitável tecer as devidas homena-
gens àqueles que colaboraram no decorrer desta árdua e 
gratificante obra, em especial:

A Deus, porque, sem Ele, nada é possível.
Aos meus pais, Ana Maria Silva Custódio Costa 

e Amarildo Custódio Costa, que lutaram pela minha 
educação e que sempre propiciaram as melhores con-
dições de estudos.

À minha irmã, Fernanda Cristina Silva Custódio, 
pelo amor e pelo apoio incondicional nesta caminhada, 
e pelo incentivo ao longo de minha vida acadêmica 
e profissional.

Ao professor e orientador do mestrado em Direito 
na Faculdade de Direito Milton Campos, Felipe Fer-
nandes Ribeiro Maia. A presente obra é fruto de suas 
considerações em minha dissertação de mestrado, as quais 
foram fundamentais para o resultado desta obra.



Por fim, à minha querida Família Silva e Família 
Custódio, aos colegas e amigos, bem como àqueles que de 
alguma maneira contribuíram para a realização desta obra.



Sumár io

Lista de tabelas 13

Lista de abreviaturas e siglas 15

Prefácio 19

1. Introdução 23

2. O Sistema Financeiro Nacional 27
2.1. Conceito de Sistema Financeiro Nacional 31

2.2. A Constituição Federal de 1988 e a regulação  
do SFN: análise das diretrizes constitucionais  
para o funcionamento e a organização 35

2.2.1. Organização estrutural do SFN 38

2.3. As instituições financeiras no  
cenário econômico brasileiro 44

2.3.1. Conceito de instituição financeira  
na Lei nº 4.595/1964 e em outros 
regramentos aplicados ao SFN 51

2.3.2. Instituições financeiras bancárias e  
o Conselho Monetário Nacional 59



2.3.3. Instituições financeiras não  
bancárias e as entidades equiparadas  
às instituições financeiras 63

2.4. Aspectos gerais da Lei nº 7.492/1986 e os  
Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional 66

2.4.1. O bem jurídico tutelado  
pela Lei nº 7.492/1986 73

2.5. Regulação do mercado financeiro e do SFN 77

2.6. Os programas de compliance e a regulação  
sistémica e prudencial do SFN 84

3. Compliance 95
3.1. A ética nas instituições financeiras bancárias 95

3.1.1. Conceito de ética 96

3.1.2. A ética e os códigos de conduta  
no âmbito empresarial 99

3.2. Antecedentes históricos dos  
Programas de Compliance 104

3.3. Definição de Compliance 107

3.3.1. Principais iniciativas internacionais  
contra os atos de corrupção –  
FCPA, UK Bribery Act e as  
Convenções Internacionais 111

3.3.2. Parâmetros nacionais para os  
programas de Compliance 124

3.4. Os Programas de Compliance como  
mecanismo de cumprimento de normas  
e proteção institucional no âmbito  
da legislação brasileira 149



3.4.1. A atuação dos programas de  
Compliance na prevenção e na  
mitigação dos atos de corrupção 155

3.5. Os programas de Compliance no âmbito das 
instituições financeiras bancárias nacionais 163

3.5.1. As principais instituições bancárias  
nacionais e os seus programas  
de compliance 168

3.6. Governança corporativa no cenário  
das instituições bancárias 183

4. Conclusão 191

Referências 197





13

Lis ta  de tabelas

Tabela 1 

Composição atual do Sistema Financeiro brasileiro 39

Tabela 2 

Quantidade de clientes por banco em milhões 45

Tabela 3 

Quantidade de agências bancárias por Estado brasileiro 47

Tabela 4 

Quantidade de instituições financeiras  

específicas por Estado Brasileiro 49

Tabela 5 

Os cinco pilares de um programa de  

integridade pelas diretrizes da CGU 152

Tabela 6 

Nível de maturidade dos programas  

de compliance por seguimento de mercado 161



14

Tabela 7 
Maiores bancos em atividade  
na economia brasileira 169

Tabela 8 
Pilares do Programa de Compliance  
do Banco do Brasil 174



15

Lis ta  de abrev iaturas  
e  s ig las

§ Parágrafo

Art. Artigo

AGU Advocacia Geral da União

BB Banco do Brasil

BCB Banco Central do Brasil

BACEN Banco Central do Brasil

BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento  
 Econômico e Social

CADE Conselho Administrativo de  
 Defesa Econômica

CARED Carteiras de Redesconto

CAMOB Caixa de Mobilização Bancária

CC Código Civil

CEF Caixa Econômica Federal



16

CF Constituição Federal

CGU Controladoria Geral da União

CLT Consolidação das Leis do Trabalho

CMN Conselho Monetário Nacional

CNEP Cadastro Nacional de Empresas Punidas

CNPS Conselho Nacional de Seguros Privados

CNPC Conselho Nacional de  
 Previdência Complementar

COAF Conselho de Controle de  
 Atividades Financeiras

COPOM Conselho de Política Monetária

CP Código Penal

CVM Comissão de Valores Mobiliários

EM Emenda Constitucional

EPP Empresa de Pequeno Porte

EUA Estados Unidos da América

FCPA Foreign Corrupt Practices Act

FDA Food and Drug Administration

FED Federal Reserve System

IF Instituições Financeiras

JK Juscelino Kubitschek



17

Lei Anticorrupção Brasileira Lei Federal nº  
 12.846/2013, de 1º de  
 agosto de 2013

LC Lei Complementar

Lei de Licitações Lei Federal nº 8.666,  
 de 21 de junho de 1993

Lei das Sociedades por Ações Lei Federal nº 6.404,  
 de 15 de dezembro  
 de 1976

Lei do Mercado de Capitais Lei Federal nº 4.728,  
 de 14 de julho de 1965

Lei do SFN Lei Federal nº 4.595,  
 de 31 de dezembro de 1964

Lei dos Crimes Contra o SFN Lei Federal nº  
 7.492, de 16 de junho  
 de 1986

LSA Lei das Sociedades por Ações

OCDE Organization for Economic  
 Cooperation and Development

OEA Organização dos Estados Americanos

ONU Organização das Nações Unidas

PAEG Plano de Ação Econômica do Governo

PGR Procuradoria Geral da República

PJ Pessoa Jurídica



18

PREVIC Superintendência Nacional  
 de Previdência Complementar

PROER Programa de Estímulo e Reestruturação  
 do Sistema Financeiro Nacional

S/A Sociedade por Ações

SBPE Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo

SFN Sistema Financeiro Nacional

STF Supremo Tribunal Federal

STJ Superior Tribunal de Justiça

SUSEP Superintendência de Seguros Privados

SUMOC Superintendência da Moeda e do Crédito

UK United Kingdom

UK BriberyAct Lei de Suborno do Reino Unido

URV Unidade Real de Valor



Felipe Augusto  
Silva Custódio

Mestre em Direito pela Facul-
dade de Direito Milton Campos 
- FDMC. Pós-graduado em 
Direito Tributário pela Ponti-
fícia Universidade Católica de 
Minas Gerais. Pós-graduado 
em Direito do Trabalho e Pro-
cesso do Trabalho pelo Cen-
tro Universitário UNA de Sete 
Lagoas/MG. Graduado em Di-
reito pelo Centro Universitário 
Monsenhor Messias de Sete 
Lagoas/UNIFEMM. Professor 
de Direito do Trabalho e Pro-
cesso do Trabalho do Centro 
Universitário Monsenhor Mes-
sias de Sete Lagoas/UNIFE-
MM. Advogado com atuação 
no âmbito do Direito do Traba-
lho, Empresarial e Tributário.

Sabe-se que os programas de 
compliance estão relaciona-
dos ao estado de conformi-
dade das organizações e que, 
por meio de esforços insti-
tucionais, visam a, em regra, 
prevenir, detectar e responder 
a possíveis problemas de des-
vios entre as normas estabe-
lecidas pelas organizações e 
as condutas praticadas pelas 
pessoas físicas ou jurídicas. 
A presente obra discute além 
da utilização dos programas 
de compliance no âmbito das 
instituições bancárias, e o seu 
reconhecimento dentro do 
sistema regulatório do SFN, as 
prerrogativas emanadas pela 
Lei Federal nº 4.595/1964, 
que legitimou a interferência 
do CMN e do Bacen no funcio-
namento e na constituição das 
instituições bancárias, a ponto 
de obrigá-las a aplicar, em seu 
âmbito interno, as políticas de 
conformidade “compliance”.

A presente obra nasce pela necessidade de 
tratar de forma específica os programas 
de compliance no âmbito das instituições 
bancárias, com o objetivo de demonstrar a 
adequação dos programas de integridade ou 
programas de compliance como mecanismos 
de proteção da rede de segurança no 
âmbito das instituições bancárias. Sabe-
se que os programas de compliance estão 
relacionados ao estado de conformidade das 
organizações e que, por meio de esforços 
institucionais, visam a, em regra, prevenir, 
detectar e responder a possíveis problemas 
de desvios entre as normas estabelecidas 
pelas organizações e as condutas praticadas 
pelas pessoas físicas ou jurídicas. Nesse 
norte, no âmbito das instituições bancárias, 
a presente obra tratou sobre a adequação 
e, principalmente, o reconhecimento dos 
programas de compliance dentro do sistema 
regulatório do Sistema Financeiro Nacional.

ISBN 978-65-5589-080-8




