
“The difference – and C.S. Lewis pointed this out as well 
– between those mythological gods and Christ was that 
there’s a historical representation of his existence as well. 
So what you have in the figure of Christ is an actual person 
who actually lived plus a myth, and, in some sense, Christ 
is the union of those two things.

The problem is I probably believe that but I’m amazed at 
my own belief, and I don’t understand it. Because I’ve seen, 
sometimes, the objective world and the narrative world 
touch – you know, that’s union synchronicity. And I’ve 
seen that many times in my own life and so, in some sense, 
I believe it’s undeniable.”

Jordan Peterson – The Jordan B. Peterson Podcast  
with Jonathan Pageau – 1 March 2021
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Exposição de Motivos

O termo compliance surgiu através da expressão inglesa “to comply”, que 
se traduz na adoção de um comportamento conforme uma determinada 
norma, comando ou instrução. Embora geralmente associado à atividade 
bancária e aos mercados financeiros, o compliance é um conceito presente 
na generalidade das atividades económicas, não sendo exclusivo destas. 
Diversas indústrias, como o caso dos seguros, das farmácias, do setor da 
energia, ou das telecomunicações, necessitam de meios adequados para 
garantirem o cumprimento das normas, tanto as que decorrem da própria 
lei, como das normas internas de uma estrutura empresarial de forma a 
identificar os riscos associados ao não-compliance1. A crescente legislação 
em matéria de branqueamento2 de capitais e combate ao financiamento do 

1 Como perfeitamente identifica Sebastião Nóbrega Pizarro, “na verdade, ignorar ou não 
aplicar o compliance significar estar em não-compliance”, in Manual de Compliance, Nova Causa 
Edições Jurídicas, 2016, p. 12. 
2 É importante a disposição contida no Código Penal Português.
Nos termos do art. 368º-A do CP (Branqueamento):
“1 – Para efeitos do disposto nos números seguintes, consideram-se vantagens os bens provenientes da 
prática, sob qualquer forma de comparticipação, de factos ilícitos típicos puníveis com pena de prisão de 
duração mínima superior a seis meses ou de duração máxima superior a cinco anos ou, independentemente 
das penas aplicáveis, de factos ilícitos típicos de:
a) Lenocínio, abuso sexual de crianças ou de menores dependentes, ou pornografia de menores;
b) Burla informática e nas comunicações, extorsão, abuso de cartão de garantia ou de crédito, contrafação 
de moeda ou de títulos equiparados, depreciação do valor de moeda metálica ou de títulos equiparados, 
passagem de moeda falsa de concerto com o falsificador ou de títulos equiparados, passagem de moeda 
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falsa ou de títulos equiparados, ou aquisição de moeda falsa para ser posta em circulação ou de títulos 
equiparados;
c) Falsidade informática, dano relativo a programas ou outros dados informáticos, sabotagem informática, 
acesso ilegítimo, interceção ilegítima ou reprodução ilegítima de programa protegido;
d) Associação criminosa;
e) Terrorismo;
f) Tráfico de estupefacientes e substâncias psicotrópicas;
g) Tráfico de armas;
h) Tráfico de pessoas, auxílio à imigração ilegal ou tráfico de órgãos ou tecidos humanos;
i) Danos contra a natureza, poluição, atividades perigosas para o ambiente, ou perigo relativo a animais 
ou vegetais;
j) Fraude fiscal ou fraude contra a segurança social;
k) Tráfico de influência, recebimento indevido de vantagem, corrupção, peculato, participação económica 
em negócio, administração danosa em unidade económica do setor público, fraude na obtenção ou des-
vio de subsídio, subvenção ou crédito, ou corrupção com prejuízo do comércio internacional ou no setor  
privado;
l) Abuso de informação privilegiada ou manipulação de mercado;
m) Violação do exclusivo da patente, do modelo de utilidade ou da topografia de produtos semicondutores, 
violação dos direitos exclusivos relativos a desenhos ou modelos, contrafação, imitação e uso ilegal de marca, 
venda ou ocultação de produtos ou fraude sobre mercadorias.
2 – Consideram-se igualmente vantagens os bens obtidos através dos bens referidos no número anterior.
3 – Quem converter, transferir, auxiliar ou facilitar alguma operação de conversão ou transferência de 
vantagens, obtidas por si ou por terceiro, direta ou indiretamente, com o fim de dissimular a sua origem 
ilícita, ou de evitar que o autor ou participante dessas infrações seja criminalmente perseguido ou submetido 
a uma reação criminal, é punido com pena de prisão até 12 anos.
4 – Na mesma pena incorre quem ocultar ou dissimular a verdadeira natureza, origem, localização, 
disposição, movimentação ou titularidade das vantagens, ou os direitos a ela relativos.
5 – Incorre ainda na mesma pena quem, não sendo autor do facto ilícito típico de onde provêm as vantagens, 
as adquirir, detiver ou utilizar, com conhecimento, no momento da aquisição ou no momento inicial da 
detenção ou utilização, dessa qualidade.
6 – A punição pelos crimes previstos nos nºs 3 a 5 tem lugar ainda que se ignore o local da prática dos factos 
ilícitos típicos de onde provenham as vantagens ou a identidade dos seus autores, ou ainda que tais factos 
tenham sido praticados fora do território nacional, salvo se se tratar de factos lícitos perante a lei do local 
onde foram praticados e aos quais não seja aplicável a lei portuguesa nos termos do artigo 5º
7 – O facto é punível ainda que o procedimento criminal relativo aos factos ilícitos típicos de onde provêm 
as vantagens depender de queixa e esta não tiver sido apresentada.
8 – A pena prevista nos nºs 3 a 5 é agravada em um terço se o agente praticar as condutas de forma habitual 
ou se for uma das entidades referidas no artigo 3º ou no artigo 4º da Lei nº 83/2017, de 18 de agosto, e a 
infração tiver sido cometida no exercício das suas atividades profissionais.
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terrorismo obriga a que o compliance esteja permanentemente a adaptar-
-se aos novos desafios de uma economia em constante mudança. A esta 
crescente transmutação da realidade económica acresce a obrigatoriedade 
de as empresas reforçarem os seus sistemas de controlo interno de forma a 
evitarem consequências, tanto para estas como para todo o tecido empre-
sarial e o próprio mercado. A acrescer a esta densificação normativa, as 
matérias relativas à proteção de dados pessoais encontram-se a proliferar 
e a conhecer um desenvolvimento sem paralelo3. Perante esta conjugação 
de fatores, é necessário fazer uma exaustiva ponderação destas matérias e 
regulá-las através de programas de compliance4.

Por estes motivos, este livro procura de uma forma simples e objetiva, 
ser um aliado a todos os profissionais que lidam diariamente com estas 
matérias.

9 – Quando tiver lugar a reparação integral do dano causado ao ofendido pelo facto ilícito típico de cuja 
prática provêm as vantagens, sem dano ilegítimo de terceiro, até ao início da audiência de julgamento em 
1.ª instância, a pena é especialmente atenuada.
10 – Verificados os requisitos previstos no número anterior, a pena pode ser especialmente atenuada se a 
reparação for parcial.
11 – A pena pode ser especialmente atenuada se o agente auxiliar concretamente na recolha das provas 
decisivas para a identificação ou a captura dos responsáveis pela prática dos factos ilícitos típicos de onde 
provêm as vantagens.
12 – A pena aplicada nos termos dos números anteriores não pode ser superior ao limite máximo da pena 
mais elevada de entre as previstas para os factos ilícitos típicos de onde provêm as vantagens”.
3 Roslyn Layton, “How the GDPR Compares to Best Practices for Privacy, Accountability 
and Trust”, SSRN Electronic Journal, 2017. 
4 Veronica Root Martinez, “The Compliance Process”, Notre Dame Legal Studies Paper  
nº 1838, 2019. 


