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RESUMO: Pretende-se com presente trabalho, com enfoque nos possíveis bens 
jurídicos por elas tutelados e na eventual idoneidade das mesmas, para a tutela 
de direitos humanos, analisar as duas propostas de criminalização da corrupção 
privada em trâmite no Brasil, quais sejam, os Projetos de Lei do Senado 236/12 
e 455/16. Observa-se que, remotamente, o fenômeno da corrupção se restringia 
ao âmbito da administração pública, se consubstanciando nos desvios 
condicionados pela obtenção de vantagens, cometidos por agentes dotados de 
poderes concedidos pelo Estado. Contudo, no decorrer do Século XX, a partir do 
protagonismo que as empresas foram alcançando na economia e da 
conscientização da sociedade de que aquelas deveriam não apenas almejar a 
obtenção de lucro, mas cumprir seus respectivos deveres e funções sociais, não 
mais se pôde olvidar da relevância das condutas corruptivas no setor privado, 
bem como de seus diversos efeitos deletérios, tais como o aumento dos preços 
e a queda da qualidade dos produtos e serviços que chegam aos consumidores. 
Salienta-se ainda, que em razão da globalização, as implicações destas 
condutas se potencializam e tendem a atingir escalas globais, podendo ter 
relevantes impactos em países subdesenvolvidos, nos quais a desaceleração da 
economia pode agravar o quadro de desigualdade social e o desequilíbrio na 
distribuição de renda. Apesar disso, e na contramão das tendências observadas 
em ordenamentos jurídicos estrangeiros e das orientações de normativas 
supranacionais, no Brasil, atualmente não são criminalizadas as condutas de 
corrupção entre particulares. Esta lacuna legislativa, porém, tende a ser 
superada nos próximos anos, com a iminente aprovação de algum dos projetos 
de lei supracitados. Contudo, há que se averiguar a adequação destes projetos 
no que toca aos interesses que visam tutelar e à sua idoneidade para tanto. 
Conforme observaremos no presente trabalho, não há harmonização entre os 
ordenamentos jurídicos, no que toca à criminalização da corrupção privada, 
sendo que cada Estado optou por um modelo de tipificação e por um bem jurídico 
objeto de tutela, dentre os quais, podemos elencar os interesses patrimoniais da 
empresa e do empregador, a relação de confiança no âmbito laboral e lealdade 
concorrencial. Além disso, há questionamentos doutrinários a respeito da 
dignidade penal destas condutas a partir de algumas destas concepções. Desta 
feita investigaremos no presente trabalho, inicialmente, de que forma as 
condutas de corrupção entre particulares podem afetar direitos humanos, a fim 
de traçar as bases para a identificação de quais interesses devem ser tutelados 
com a tipificação destas condutas. Feito isso, e a partir de uma análise de direito 



comparado, com especial enfoque nos ordenamentos jurídicos Português e 
Espanhol, nos debruçaremos sobre os Projetos de Lei 236/12 e 455/16, a fim de 
identificar, a partir dos possíveis bens jurídicos a serem protegidos com a 
criminalização destas condutas, aquele que o legislador brasileiro efetivamente 
procurou resguardar, e se esta seria uma opção adequada em face da tutela de 
direitos humanos. 
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