
TRANSPARÊNCIA DO BENEFICIÁRIO EFETIVO E O PRINCÍPIO 

ANTICORRUPÇÃO: CONQUISTAS E DESAFIOS NA PREVENÇÃO A 

CORRUPÇÃO 
 

Antonio Lopo Martinez 

Doutorando em Direito pela Universidade de Coimbra 

Secretaria da Receita Federal do Brasil – MF e Fucape Business School – ES – Brasil  

 lopo@fucape.br 

 

Simpósio: SISTEMA POLÍTICO, DIREITOS HUMANOS E COMBATE À CORRUPÇÃO 

 

RESUMO: O presente estudo tem como objetivo refletir sobre a transparência do beneficiário 

efetivo das empresas e arranjos legais e sua importância no combate a corrupção.  O uso de 

veículos corporativos anônimos para ocultar o produto de corrupção, num ambiente 

transnacional constitui-se num grave problema contemporâneo. Associa-se a isso o fato da 

grande corrupção tratar-se de um crime complexo de propagação internacional, tendo 

consequência direta na violação de direitos humanos. De acordo com o Banco Mundial, 

algumas das atividades mais destrutivas e ameaçadoras do mundo são levadas a cabo através 

de shell companies e outros arranjos legais anônimos. De fato, corporações anônimas têm 

causado bilhões em danos às nações, demonstrando o prejuízo de uma falta de transparência 

financeira. Nesse contexto, a hipótese central da pesquisa é que os Estados têm a obrigação de 

cooperação internacional e assistência técnica em matéria de transparência de beneficiários 

efetivos. Os Estados que contribuem em prol de uma maior transparência e de um intercâmbio 

eficaz de informações com os países em desenvolvimento - apoiam os direitos humanos. Isto é 

teoricamente justificado pelo princípio anticorrupção, enquadrado como um princípio 

constitucional e internacional estruturante de sociedade democrática que zela pelo estado de 

direito. A associação com os direitos humanos atrai apoio institucional e popular para medidas 

anticorrupção, pois chama a atenção para o sofrimento das vítimas da corrupção. Isto posto, os 

Estados têm a obrigação de cooperação para assegurar a transparência dos beneficiários 

efetivos. Nomeadamente, torna-se imperioso a identificação e troca de informações sobre o 

beneficiário efetivo para prevenção aos atos de corrupção, bem como para a recuperação de 

ativos e responsabilização penal.  Metodologicamente, o percurso da investigação passará 

primeiramente por discutir-se-á em mais detalhes, o conceito de beneficiário efetivo, os riscos 

da opacidade do beneficiário efetivo, bem como os limites da questão da transparência e da 

confidencialidade.  Na sequência investigar-se-á a genealogia dos instrumentos normativos e 

da prática na prevenção a corrupção no tocante a temática. Ainda nesse item será analisado as 

regulamentações internacionais na matéria, incluindo aí as de direito comunitário.  Esse item 

se conclui com uma exposição breve de como o direito interno em Portugal e no Brasil tem se 

ajustado as demandas internacionais. Como último ponto, far-se-á uma reflexão sobre os 

principais desafios para assegurar a transparência do beneficiário efetivo em face da grande 

corrupção, tais como: i) a constituição de registros centrais de beneficiários efetivos abertos, ii) 

a implementação de mecanismo automáticos de troca de informações de beneficiários efetivos, 

iii) a exigência de padronização e verificação de informações e iv) a postura proativa dos 

governos em prol da divulgação e acesso dessas informações a potenciais interessados no 

combate a corrupção. A grande corrupção é um problema transnacional que para lutar contra 

isso, precisamos de uma solução em rede e global. 
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