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A obra “Compliance Criminal como pre-
venção da Lavagem de Dinheiro e do 
Terrorismo Transnacional”, de autoria 
do professor James Walker Jr., descons-
trói uma tendência contemporânea de 
se creditar, ao Compliance, um rótulo 
que afeta os contornos do instituto.
O “rótulo” de que o Compliance se li-
mitaria a um mecanismo de combate 
à corrupção, o que não é verdade, sa-
bendo-se que o mesmo deve prevenir e 
detectar, também, qualquer tipo de não 
conformidade de pessoas jurídicas, 
incluindo-se aqui as questões traba-
lhistas, tributárias, fiscais, entre outras.
Nesta linha, a presente obra, pelas 
mãos do autor, desenvolve uma cuida-
dosa pesquisa sobre a relação do Com-
pliance com a detecção e prevenção 
de delitos outros, que não somente a 
corrupção, desenhando os contornos 
protetivos para pessoas físicas e ju-
rídicas, relativamente às práticas da 
Lavagem de Dinheiro e do Terrorismo.
O livro destaca os principais instru-
mentos internacionais de controle, a 
legislação pertinente ao tema, fazen-
do uma especial comparação sobre as 
perspectivas governamentais e legais 
do Compliance em sua aplicabilida-
de no Brasil e em Portugal, sobretudo 
como instrumento de prevenção à 
Lavagem de Dinheiro e ao Terrorismo.
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Penso que o livro de James Walker, para 
além de ser uma referência obrigatória 
em termos de definição e conceitua-
ção, em sintonia fina com a realidade 
empresarial, serve ainda como adver-
tência contra os riscos que uma socie-
dade de controle no limite oferece à 
democracia e à dignidade das pessoas. 
Sinto-me particularmente honrado em 
prefaciar este trabalho e convidar o lei-
tor a compartilhar o prazer de ler além 
de tudo um texto muito bem escrito. 
Felicito o autor pelo bem-sucedido 
resultado final de sua investigação.”

GERALDO PRADO
Professor da UFRJ e advogado criminal
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PREFÁCIO

CONSIDERAÇÕES SOBRE UMA  
OBRA NECESSÁRIA

A produção acadêmica no campo jurídico no Brasil se ressente, 
ao menos na área criminal, de trabalhos de fôlego que inspirem os 
profissionais do direito, como juristas práticos aos quais incumbe a 
imensa responsabilidade de resolver os conflitos concretos, a em-
pregar ferramentas teóricas e critérios adequados às demandas que 
se apresentam no mundo da vida. 

Em geral muito mais voltadas ao universo dos estudantes uni-
versitários, as obras jurídico-penais têm uma dívida para com os 
que necessitam conhecer institutos e categorias jurídicas bastante 
específicos, com nuances que revelam a fragilidade de um isolamento 
conceitual do «penal» que ignore problemas que, projetando-se na 
esfera criminal, não são estrita ou exclusivamente problemas penais. 

Por essa razão merece ser recebido com aplausos o livro do 
acadêmico e advogado criminal James Walker, COMPLIANCE 
CRIMINAL COMO PREVENÇÃO DA LAVAGEM DE DI-
NHEIRO E DO TERRORISMO TRANSNACIONAL, fruto de 
competente pesquisa em âmbito binacional, que toma por objeto 
o regime de integridade das empresas, em um contexto de autor-
regulação incentivada – quiçá exigida – pelos órgãos e leis estatais. 

O primeiro e mais importante papel que uma obra do gênero 
deve cumprir há de ser o de delimitação conceitual e significação 
histórica da categoria jurídica que se propõe a examinar. 
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Neste sentido, sem dúvida alguma o autor é muito bem-suce-
dido, pois situa o tema da autorregulação e integridade corporati-
vas no marco do capitalismo contemporâneo, mostrando como o 
corpus conceitual do Compliance é atravessado por saberes e regras 
oriundos da economia, da política, do universo laboral, do direito 
administrativo etc. 

O entendimento claro do instituto, inscrito em um horizonte 
que no médio prazo busca suas origens no crash da Bolsa de Nova 
York, em 1929, lembra Walker, requisita domínio seguro de noções 
que atravessam todos estes campos e que fracassariam se interpre-
tadas de modo isolado. 

Ainda entre os méritos inequívocos da pesquisa ressaltam as 
indicações dos princípios que norteiam o instituto do Compliance, a 
percepção de sua finalidade declarada e análise dos elementos que ca-
racterizam, de forma específica, o denominado Compliance criminal. 

O leitor beneficia-se com a referência aos estatutos jurídicos 
norte-americanos, europeus, brasileiros e transnacionais que, criados 
sob o duplo fundamente de colaborar para o equilíbrio do mercado 
e evitar as práticas de corrupção, podem ensejar confusão na esfera da 
aplicação e também nas decisões de desenhar e implementar órgãos 
que executem as políticas próprias de um ambiente orientado por 
boas práticas empresariais. 

Ao avançar em sua análise, James Walker visita os caminhos 
percorridos pelo Compliance, particularmente o criminal, na am-
pliação de suas metas e funções, tratando da «lavagem de dinheiro», 
o «branqueamento de ativos de origem ilícita» português, e do ter-
rorismo, uma preocupação maior no país irmão dada sua ubiquação 
na União Europeia. 

O foco declarado na prevenção é articulado com os movimen-
tos de globalização e com a hegemonia neoliberal deste período, 
compondo o pano de fundo de uma abordagem diferenciada, de 
muita qualidade, que merece a atenção leitor. 

Inspirado pelo belo livro COMPLIANCE CRIMINAL 
COMO PREVENÇÃO DA LAVAGEM DE DINHEIRO E 
DO TERRORISMO TRANSNACIONAL retomo preocupa-
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ção exposta em palestra que proferi na Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra, receio que presumo convergente com o 
temor revelado na pesquisa de Walker, em especial ao alertar para o 
regime de responsabilidade penal do Compliance Officer, a conversão 
de advogados em sujeitos obrigatoriamente controladores da lega-
lidade do fluxo monetário de seus clientes e mesmo no tocante à 
previsão do processo penal das pessoas coletivas em Portugal e no 
Brasil, no caso dos crimes ambientais. 

A ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO,  
O DIREITO E O PROCESSO PENAL

O enfoque de prevenção de infrações penais por meio da 
adoção de um conjunto de práticas empresariais de autorre-
gulação e fiscalização interna, coordenado com informações a 
serem fornecidas a agências públicas, aponta para uma tendência 
inequívoca do direito penal contemporâneo, subdividida entre 
a antecipação da intervenção penal, sob a veste de interferência 
processual-preventiva, e o deslocamento dos deveres de vigilância 
do Estado para o particular. 

A globalização em sua faceta jurídica provoca mudança quase 
imperceptível no âmbito do direito processual penal. Este, a rigor 
dedicado à investigação de fato pretérito e à apuração da responsa-
bilidade do presumido autor, converte-se em direito penal aplicado, 
com viés nitidamente preventivo. O «fato futuro» e a sua «evitação», 
sob a modalidade da prevenção de riscos, passam a ser objeto in-
direto do processo penal. 

Por sua vez, o direito penal é reelaborado quer quanto à figura 
do «garante», quer no que concerne à extraordinária relevância 
jurídica conferida à «omissão», encontrando no «processo penal 
preventivo» instrumento poderoso de antecipação da intervenção 
estatal sob a forma de coerção e controle. 

A transposição de deveres de vigilância da órbita pública à 
privada, a pretexto de aperfeiçoar os direitos de liberdade econô-
mica no círculo das grandes corporações internacionais, termina 
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por contender com clássicas garantias liberais do processo penal que 
sempre se supôs estarem na base do Estado de Direito. 

A tendência, que se revelou de maneira seminal no direito penal 
econômico, espraia-se pelas demais áreas de incriminação, apoiada 
no discurso da efetividade da «repressão a título preventivo», contra-
dição em termos que apela à perigosidade social do terrorismo, do 
tráfico de drogas e outros crimes e maneja a tipicidade ambígua da 
lavagem de dinheiro para estender o braço estatal do controle social. 

Por este ângulo é de todo conveniente defender que as novas 
instituições e seus institutos jurídicos devem dar vida a práticas 
eticamente indispensáveis no universo das relações econômicas 
entre sujeitos privados e entre estes e o poder público, no entanto 
não se deixando seduzir pela ambição de um «controle absoluto das 
condutas» por um poder privado que é exercido em uma espécie 
de delegação do dever público típica do «poder de polícia». 

Garantias inerentes à autodeterminação informativa, proteção 
das esferas da privacidade e intimidade, proteção das comunicações, 
tutela contra a autoincriminação compulsória, o direito de defesa e 
a presunção de inocência igualmente devem ser deslocadas para este 
novo campo, ajustando às condutas de autorregulação e integridade 
das empresas aos ditames daqueles valores inalienáveis em uma so-
ciedade democrática vocacionada a assegurar a dignidade das pessoas. 

Penso que o livro de James Walker, para além de ser uma re-
ferência obrigatória em termos de definição e conceituação, em 
sintonia fina com a realidade empresarial, serve ainda como adver-
tência contra os riscos que uma sociedade de controle no limite 
oferece à democracia e à dignidade das pessoas. 

Sinto-me particularmente honrado em prefaciar este trabalho 
e convidar o leitor a compartilhar o prazer de ler além de tudo um 
texto muito bem escrito. 

Felicito o autor pelo bem-sucedido resultado final de sua 
investigação. 

Geraldo Prado 
Professor da UFRJ e advogado criminal 
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resultado final de sua investigação.”
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