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COMPLIANCE NA LEI ANTICORRUPÇÃO EMPRESARIAL: 

A Lei 12.846 de 2013 e sua delimitação. 

 

 

Resumo:  

 

 

O texto busca analisar a lei 12.846 de 2013 e a real aplicação de políticas de Compliance no 

plano fático. A referida norma visa a responsabilização de pessoas jurídicas de direito privado 

na prática de atos contra a administração pública, procurando estabelecer mecanismos de 

prevenção a condutas prejudiciais ao erário, como o instituto do Compliance. O referido 

instituto por sua vez, trata de um conjunto de critérios que permitam estabelecer um padrão de 

conduta adequada a prática empresarial. Nesse passo, os programas de Compliance trazidos 

pela lei 12.846, constituem um conjunto de mecanismos e procedimentos internos de 

integridade, auditoria, incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos 

de ética. Na pratica porém, os setores de Compliance acabaram por ser tonar um setor de 

contenção de danos ao invés de um setor de prevenção dos mesmos, é essa divergência entre a 

função normativa do instituto e sua função prática na realidade brasileira que o presente texto 

busca explorar, por meio de análise de casos concretos, doutrinas e pesquisas no mercado das 

empresas privadas. 

 

 

Palavras-chave: Direito Empresarial – Lei Anticorrupção Empresarial –- Compliance - 

Matéria Societária – Responsabilidade Civil 
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Abstract: 

The paper seeks to a study Law 12.846 of 2013 and the implementation of Compliance policies 

in the factual plan. This law aims at the accountability of legal entities of private law in the 

practice of acts against the public administration, seeking to establish mechanisms to prevent 

acts that are harmful to the population, as well as establish the institute of Compliance. This 

institute itself establish a set of standards that could help to set an appropriate conduct regarding 

business practice. That way, the Compliance programs brought by law 12.846, are a set of 

internal mechanisms and procedures for integrity, auditing, encouraging the reporting of 

irregularities and the effective application of codes of ethics. In practice, however, the 

Compliance teams turned out to be a capping mechanism instead of a prevention one, it is this 

divergence between the normative function of the institute and its practical function in the 

Brazilian reality that the present paper seeks to explore, through analysis of concrete cases, 

doctrines and research in the market of private companies. 

 

 

Keywords: Corporate Law – Compliance - Corporate Anti-Corruption Law – Corporate Law - 

Professional Liability 
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O trabalho em pauta tem por objetivo analisar a lei 12.846 de 2013 e seu impacto 

no Compliance brasileiro.  

Em tempos de escândalos, a busca do combate a corrupção tem se tornado não só 

uma característica brasileira, mas também um fenômeno mundial. O cidadão moderno não mais 

aceita o prejuízo ao erário calado, e isso por vez, acaba gerando uma busca por maneiras de não 

só combater a corrupção mas preveni-la por parte tanto do judiciário quanto das pessoas 

jurídicas de direito privado 

É dentro deste contexto que surgiu a lei 12.846, mas conhecida como Lei de 

Anticorrupção Empresarial.  

O referido dispositivo trouxe a responsabilização da pessoa jurídica de direito 

privado por crimes contra a administração pública.  

Trouxe ainda, o instituto do Compliance que tem origem no verbo inglês “to 

comply” e pode ser traduzido como agir de acordo com as normas e que última análise, estar 

em Compliance significa estar em conformidade com as normas. 

Nesse sentido, o texto a seguir busca ressaltar a eficiência da lei 12.846 na prática, 

principalmente no tangente ao Compliance empresarial previsto por ela.  

Para isso, inicia explicitando a história da corrupção pelo mundo, e as mudanças 

nacionais e internacionais que culminaram na lei em pauta, explicitando a criação de normas 

contra a corrupção ao redor do mundo bem como a assinatura de contratos que culminaram na 

edição da lei 12.846. 

Nesse passo, discorre sobre a criação do FCPA nos Estados Unidos e do Bribery 

Act na Inglaterra, relatando a importância das referidas normas não só como influencia para o 

texto normativo, mas no sentido de aumentar a pressão em busca da prevenção, detectação e 

punição da corrupção. 

Posteriormente busca fazer uma análise dos artigos dispostos na lei 12.846 e no 

decreto 8420 que a regula, enfatizando a responsabilidade objetiva que ela traz a pessoa jurídica 

de direito privado e ressaltando as sanções previstas pela norma para combate dos atos 
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prejudiciais ao erário, a importância do programa de integridade e como o mesmo deve ser 

aplicado nos termos da legislação nacional. 

Ainda sobre o tema da lei 12.846 e seus dispositivos, o presente trabalho traz a 

importância da criação do Cadastro Nacional de Empresas Públicas e do Cadastro Nacional de 

Pessoas Inidôneas e Suspensas. 

Em seguida procura-se explorar o instituto do Compliance e sua evolução histórica, 

ressaltando sua recepção no mercado brasileiro e as consequências que a lei 12.846 trouxe para 

o Compliance na prática, tentando aclarar dessa forma, o porquê as mudanças na ordem 

normativa em busca do combate a corrupção não têm tido os resultados esperados na prática. 

Passa-se então, a analisar a incongruência entre o Compliance previsto na lei de 

anticorrupção empresarial e o Compliance aplicado no mercado brasileiro, tecendo ainda, 

comentários a respeito do Compliance como método de captação de clientes e fortalecimento 

da relação com os acionistas. 

Em seu derradeiro capítulo, traz a apresentação de casos de governança corporativa 

nas empresas brasileiras explicitando os motivos pelo qual os programas de integridade acabam 

por não funcionar como um método de prevenção à corrupção e sim de contenção da mesma.  

Traz, finalmente, possíveis soluções para que os programas de Compliance passem 

a estar em conformidade e produzindo os efeitos esperados pelo legislativo nacional.  

 

 

CAPÍTULO 1 – A LEI 12846 DE 2013 

 

 

A lei 12.846 dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas 

jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, além de 

novidades como medidas como a criação de programas de integridade e acordos de leniência1 

Através de uma análise da história da corrupção passa-se a demonstrar a seguir a 

ideia de ética empresarial, livre concorrência e combate a mecanismos de corrupção como a 

                                                 
1 Trecho retirado da lei 12.846. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2013/lei/l12846.htm> Acessado em 07.11.2017 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
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propina são muito recentes, afinal, por muito tempo as referidas praticas eram tidas como um 

mal necessário. 

Em seguida ressalta-se a criação de mecanismos de combate a corrupção ao redor 

do mundo salientando-se principalmente as mudanças norte americanas e inglesas no controle 

das relações entre as sociedades empresárias e órgãos públicos estrangeiros. 

Essa mudança ideológica trouxe enormes inovações legislativas para o 

ordenamento jurídico internacional e nacional, e a criação de mecanismos de combate à 

corrupção ao redor do mundo influenciou e muito, a realidade brasileira, conforme veremos a 

seguir. 

 

 

1.1 A HISTÓRIA DA CORRUPÇÃO 

 

 

A palavra corrupção deriva do latim corruptio e pode significar deterioração, 

processo ou efeito de corromper, sua conceituação, porém, é de difícil determinação. Já dizia 

Antenor Batista : 

 

O sentido da pergunta é bem abrangente. No entanto, é mais usado para definir 

procedimentos inidôneos, desonestos, ilícitos, nem sempre previstos em leis ou no 

direito costumeiro, mas assim considerados por uma sociedade com seus 

preconceitos, tabus e contradições.2 

 

Corrupção, portanto, seria a prática de atos ilícitos para se obter vantagem para si, 

podendo ela ser pública ou privada, pessoal ou coletiva, já coexiste com a sociedade há muito 

tempo. 

A Organização Não Governamental Transparência Internacional, explica corrupção 

como: 

 

 

Genericamente falando, como ‘o abuso do poder confiado para ganho privado’. A 

corrupção pode ser classificada como grande, menor ou política, dependendo da 

quantidade de dinheiro perdido e do setor em que ocorre. Grande corrupção consiste 

em atos cometidos em alto nível de governo que distorce políticas ou o funcionamento 

central do Estado, propiciando aos seus agentes benefícios às custas do patrimônio 

                                                 
2 BATISTA, Antenor, Corrupção: Fator de Progresso: O que é corrupção? ;São Paulo: Juarez de Oliveira, 

2005. p 6. 
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público. A corrupção menor se refere ao cotidiano abuso de poder exercido por baixos 

e médios oficiais públicos em suas interações com cidadãos comuns, na tentativa 

destes de obter acesso a bens básicos ou a serviços como os de hospitais, escolas, 

departamento de polícia ou outras agências. A corrupção política é a manipulação de 

políticas, instituições e regras de procedimento na alocação de recursos, financiada 

por aqueles que tomam as decisões no cenário político, que abusam de sua posição 

para sustentar seu poder, status e riqueza.3 

 

 

A corrupção existe desde que o homem é homem, uma vez que a ambição e a 

ganância sempre foram partes coexistentes do mesmo, e ambas apesar de pôr vez terríveis 

levam muitas vezes a corrupção. 

Portanto, a sociedade não torna o homem corrupto, e sim o contrário, como já dizia 

Jean-Jacques Rousseau: “a sociedade ou o Estado, quando bons, não corrompem o homem, ao 

contrário: o engrandece. ” 

A corrupção se manifesta ainda mais em quem possui o poder como já dizia o 

católico Lord Acton: (1843-1902): “o poder tem a tendência a se corromper e o absoluto poder 

corrompe absolutamente”. E acrescentava: “meu dogma é a geral maldade dos homens 

portadores de autoridade; são os que mais se corrompem”. 

A corrupção é, portanto, inerente ao homem que na sua busca constante por poder 

não consegue evita-la, sobre isso já dizia Thomas Hobbes em seu famoso livro O Leviatã: 

“assinalo, como tendência geral de todos os homens, um perpétuo e irrequieto desejo de poder 

e de mais poder que cessa apenas com a morte; a razão disso reside no fato de que não se pode 

garantir o poder senão buscando ainda mais poder”. 

Desde que o homem começou a se organizar em sociedades com sedes de poder 

estruturadas a corrupção faz parte dela. A administração pública tal como conhecemos hoje 

surgiu na Grécia Clássica, pelo menos a sua forma de setorização e hierarquia. No entanto, foi 

                                                 
3 Tradução livre do texto original, transcrito a seguir, disponível na página oficial da Transparency International: 

http:// www.transparency.org/whoweare/organisation/faqs_on_corruption/9: “Generally speaking as ‘the abuse 

of entrusted power for private gain’. Corruption can be classified as grand, petty and political, depending on the 

amounts of money lost and the sector where it occurs. Grand corruption consists of acts committed at a high level 

of government that distort policies or the central functioning of the state, enabling leaders to benefit at the expense 

of the public good. Petty corruption refers to everyday abuse of entrusted power by low – and mid – level public 

officials in their interactions with ordinary citizens, who often are trying to access basic goods or services in places 

like hospitals, schools, police departments and other agencies. Political corruption is a manipulation of policies, 

institutions and rules of procedure in the allocation of resources and financing by political decision makers, who 

abuse their position to sustain their power, status and wealth.” 
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na Roma antiga que foram constatados os primeiros danos que a corrupção desses setores 

poderia causar à sociedade. 

A corrupção era tanta que obrigou imperadores romanos a combate-la, assim como 

fazemos hoje e diante das crises causadas pela corrupção começou-se a implementar 

mecanismos para aplacar seus danos, como por exemplo, a criação de livros contábeis e a 

obrigação dos governos de prestar contas de seus gastos e receitas dando aos imperadores 

romanos um maior controle de seus súditos. 

Porém, apesar das medidas relatadas acima, a corrupção continuava a se fazer 

presente em todos os níveis, gerando incríveis prejuízos a sociedade romana. Para se ter uma 

ideia, os camponeses tinham que pagar uma quantia aos militares para se ter proteção, proteção 

a qual já deveria estar garantia pela própria finalidade da criação do exército. 

Foi esta corrupção entranhada em todos os principais setores do império que, 

segundo, muitos historiadores, acabou ruindo esta grandiosa sociedade. 

No direito romano então, o crime de corrupção passou a ser efetivamente combatido 

visando melhorar o caos que se havia instalado. 

Voltando para a história moderna, foi em Portugal, a partir do século XV, que o 

crime de corrupção contido no título LXXI do livro V foi estabelecido, com penas que poderiam 

chegar desde a perda do cargo ao pagamento de multa e até a pena de morte. 

Nos voltando para o Brasil, muitos acreditam que a corrupção brasileira tem sua 

origem na sociedade portuguesa. A sociedade portuguesa, principalmente nos tempos de 

colônia, era uma das mais corruptas que já existiram, estando ela muito forte dentro da corte 

lusa. 

Havia na época, os chamados “amigos do rei”, que nada mais eram do que membros 

da corte que não tinham utilidade para a mesma, era o que hoje chamamos de “cabide de 

empregos”, eles ganhavam títulos e terras apenas por serem amigos do rei. 

No Brasil, a corrupção tem origem, portanto, no período colonial. Quando Portugal 

resolveu colonizar o Brasil teve que delegar a nobres portugueses a função de cultivação e 

organização da nova terra, mas como, convencer um nobre europeu a largar seus bens e vir 

morar em país recém descoberto? A solução era simples, a coroa lhe oferecia vantagens. 

Normalmente essa vantagem consistia na permissão para que trabalhassem no 

Brasil sem vigilância, dessa forma, criou-se no Brasil o primeiro exemplo de um governo 

corrupto. Com a falta de fiscalização de Portugal o governo se autorregulava e o poder e a 

pessoa física comumente se interligavam, o que fez com que o Brasil tivesse enraizado “uma 
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tradição muito forte de poder relacionado ao indivíduo que o detém, e isso até hoje interfere na 

maneira como vemos os direitos e deveres desse tipo de funcionário."4. 

Foi nessa época que surgiu a propina no Brasil, ora, se o poder se confundia com a 

pessoa que o retinha era natural que a mesmo o usasse para obter vantagens pessoais, logo 

aquele tradicional “jeitinho brasileiro” de oferecer vantagem a servidores públicos de modo a 

receber um serviço mais eficiente, ou de até mesmo não pagar por algo errado veio dessa época. 

A corrupção era ainda mais severa em territórios interioranos do Brasil, uma vez 

que para acessá-los existia mais dificuldade exigia-se ainda mais incentivos aos nobres 

responsáveis pela sua colonização. Para convence-los a coroa deixava-os à vontade para 

comandar como quisessem o território, sem obrigação de seguir leis ou regulamentos. 

Outro momento que corroborou com o enraizamento da corrupção no Brasil veio 

com a escravidão, afinal, uma vez que era um trabalho não regulamentado e que não podia, 

portanto, ser fiscalizado. 

Mesmo com a proibição do tráfico, de 1580 até 1850, a escravidão foi vista como 

necessária fazendo com que o governo brasileiro não punisse quem traficava escravos, nomes 

de peso do poder brasileiro da época como, o Marquês de Olinda e o então ministro da justiça 

Paulino José de Souza até o estimulavam.  

Dessa forma, mesmo com as constantes denúncias de autoridades internacionais, o 

tráfico, por gerar muito lucro, só passou a ser efetivamente combatido com a sua abolição em 

1888. 

Com o início da república em 1889 novas formas de corrupção passaram a assolar 

a nação, como a eleitoral e a de concessão de obras públicas, o voto de cabresto por exemplo 

foi umas das formas de corrupção mais famosas e eficientes da história eleitoral brasileira e 

acontece em algumas partes do país até hoje. 

 O marco divisor dos escândalos de corrupção, porém aconteceu1989 quando 

durante as eleições presidenciais, o então presidenciável Fernando Collor elaborou um esquema 

para a captação de recursos para sua campanha. 

Posteriormente descobriu-se que os gastos foram financiados por usineiros em troca 

de decretos governamentais que os beneficiassem, foi o famoso "Esquema PC". 

                                                 
4 BARBA, Mariana. Corrupção no Brasil tem origem no período colonial. BBC Brasil, São Paulo, 4/11/2012, 

disponível em < http://www.bbc.com/portuguese/noticias /2012/11 /121026 corrupcao _origens_mdb.shtml > 

Acesso em 06.10.2017 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias%20/2012/11%20/121026
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A revelação do esquema foi a principal causa para gerar o impeachment do então 

presidente uma vez que desviou grande quantidade de dinheiro público e envolveu várias 

formas de corrupção. 

O esquema recebeu esse nome, porque em seu centro encontrava-se o empresário 

Paulo César Cavalcante Farias que durante as eleições de 1989 foi tesoureiro de Fernando 

Collor. Após a eleição, PC Farias, que continuava próximo ao eleitos se infiltrou em diversas 

áreas do governo e comandou um enorme esquema de corrupção. 

Após ser denunciado, e ter sofrido o impeachment, o então presidente Fernando 

Collor acabou por sair do governo, voltando tempos depois. Foi nesse momento que ficou claro 

que a vontade política se resulta essencial para o combate a corrupção, de nada adianta aprovar-

se leis que visam a extinção da corrupção se as mesmas são falhas, abstratas e omissas. 

Referidas medidas também não podem resultar em meios de propaganda política, 

não podendo ser exclusivamente relacionadas a uma única administração.  

A respeito disso dissertou Modesto Carvalhosa em seu livro “o livro negro da 

corrupção”: 

 

 

Resulta, por isso tudo, que a vontade política é fundamental na instituição de 

mecanismos de combate a corrupção sistêmica, que deve ser tratada pelos governos 

em termos de combate ao crime organizado, sem inibir-se ou temer que a opinião 

pública, confunda tais medidas com esta ou aquela administração.5 

 

 

Fica claro, portanto, que a ética não é uma questão de governo e sim de Estado, não 

sendo possível a democracia ser livre e plenamente exercida em um Estado corrupto, sem ética. 

Essa luta, porém, não cabe apenas a quem está no poder, mas também a quem está submetido 

ele, cabe a população cobrar medidas eficientes de combate a corrupção, não só na esfera 

pública, mas principalmente na privada. 

Ainda sobre o assunto diz novamente Modesto Carvalhosa: 

 

 

Assim, a corrupção, além de afetar o quadro social e a governabilidade, impede o 

estabelecimento da livre concorrência e do livre comércio pela imposição de preços 

viciados com setores fundamentais, impedindo a modernização das relações 

econômicas 

                                                 
5 CARVALHOSA, Modesto; O livro negro da corrupção; Rio de  Janeiro: Paz e Terra, 1995. p 24-25 
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Também fica claro, que a corrupção está sempre se modificando quanto as técnicas e 

meios empregados, não sendo por isso mesmo susceptível apenas de uma permanente 

retificação penal, sendo a corrupção um delito econômico e um delito social, demanda 

no seu combate, inquestionavelmente, o controle social.6 

 

 

É importante, porém, demonstrar que esse processo de corrupção sistêmica não é 

atual e muito menos exclusivo do Brasil, ele acontece em ciclos e desde que a nossa história 

como sociedade começou. 

Nas últimas décadas, porém devido a modernização dos meios de comunicação e 

na participação cada vez mais presente da população com os governos vêm crescendo um 

movimento de combate a corrupção, Estados estão buscando cada vez mais a transparência o 

que gera também uma pressão internacional em busca da ética. 

 

 

1.2 AS MUDANÇAS DO CENÁRIO INTERNACIONAL E A IMPORTÂNCIA DA LEI DE 

ANTICORRUPÇÃO 

 

 

Inicialmente é mister reafirmar que a corrupção não está apenas enraizada na 

história do Brasil em si, mas sim na história do homem, a corrupção existe desde as primeiras 

formas de sociedade e a apenas recentemente passou-se a se ter um combate mais firme contra 

ela. 

Porém, nem sempre foi assim, por muito tempo a prática de pagamento de suborno 

e propina a agentes estrangeiros foi tolerada por diversos países, a corrupção era vista como 

necessária e inevitável principalmente nos mercados emergentes.  

Os Estados Unidos foi o primeiro país a possuir uma espécie de legislação contra a 

corrupção, o Foreign Corrupt Practices Act (FCPA,) uma espécie de decreto que proibia a 

prática de pagamento de propina. 

Editada em 19 de dezembro de 1977, ela sofreu duas emendas em 1988 e 1998, 

sobre referidas emendas aduz o guia anticorrupção da Associação Nacional das Instituições de 

Crédito, Financiamento e Investimento ( ACREFI): 

                                                 
6 CARVALHOSA, Modesto; O livro negro da corrupção; Rio de  Janeiro: Paz e Terra, 1995. p 28 
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Como citado anteriormente, o texto original do FCPA recebeu duas atualizações, para 

tratar de questões não abordadas em sua primeira edição. A primeira emenda, feita em 

1988, veio por meio do capítulo V do Omnibus Foreign Trade and Competitiveness 

Act, que trouxe conceitos padronizados sobre o descumprimento consciente da lei e 

do que chamou de “cegueira intencional”, ambos para caracterizar situações em que 

os agentes envolvidos, de má-fé, não evitam a ocorrência de atos de corrupção. A 

última, de 1998, foi o International Anti-Bribery Act, que estendeu a aplicação da lei 

a pessoas ou corporações que atuam dentro dos Estados Unidos e não mais somente 

às pessoas e corporações americanas, como previa a redação original. Essa emenda 

foi motivada pela edição da Convenção Anticorrupção da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE. 7 

 

 

O FCPA em primeira instancia, porém, foi uma reação ao chamado “Watergate”, 

que consistiu, em 1972, na invasão aos escritórios do Partido Democrata em Washington, no 

conjunto de edifícios Watergate, durante a campanha eleitoral do então presidente Robert Nixon 

para seu segundo mandato 

Após ter sido reeleito com larga margem de votos e de haver passados dois anos da 

investigação dos gastos de campanha do então presidente americano Robert Nixon, o mesmo 

renunciou em 1974, devido ao fato de ter sido descoberto um escândalo de pagamento de 

propina pela empresa Lockheed Aircraft Corporation a funcionários públicos estrangeiros.  

Na década de 1970 a referida empresa precisou ser resgatada pelo governo devido 

a dificuldades financeiras, posteriormente ficou comprovado que eles pagaram 

aproximadamente U$ 22 milhões a funcionários de governos estrangeiros para assegurar 

contratos públicos  

Então, em 1975 o país, que não proibia o pagamento de propina no exterior, cria 

um programa de reporte voluntário no qual as empresas podiam admitir o pagamento de propina 

a órgãos governamentais e estrangeiros, e o governo podia averiguar a proporção da prática. 

Nesse sentido, descobriu-se o envolvimento de mais de 400 empresas que admitiam já haver 

feitos pagamentos questionáveis ou ilegais em valor superior a U$ 300 milhões, nessas 

empresas estavam incluídas 117 das 500 maiores empresas do pais. 

                                                 
7 ACREFI. Guia Anticorrupção, p.25. Disponível em: http://www.acrefi.org.br/biblioteca/guia-anticorrupcao-

acrefi-2016.pdf. Acesso em 05.11.2017 

http://www.acrefi.org.br/biblioteca/guia-anticorrupcao-acrefi-2016.pdf
http://www.acrefi.org.br/biblioteca/guia-anticorrupcao-acrefi-2016.pdf
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Em razão disso o FCPA foi editado com a finalidade de evitar tais práticas criando 

uma série de obrigações as empresas americanas quanto ao registro de suas transações no 

exterior, ficando as mesmas proibidas de praticar atos de suborno de funcionários públicos. 

O problema, porém, estava no fato de que suas concorrentes estrangeiras não 

estavam obrigadas a fazer o mesmo, o que gerava um prejuízo as empresas norte americanas. 

Na Alemanha por exemplo, esse pagamento a autoridades estrangeiras era aceito na legislação. 

Por isso, na pratica, o governo não exercia um real controle sobre as empresas norte 

americanas e poucas eram efetivamente punidas. 

Isso fez com que o Congresso solicitasse a negociação de um tratado internacional, 

que obrigasse os países membros da Organização par Cooperação e Desenvolvimento (OCDE) 

o que culminou na Convenção Antisuborno da OCDE, assinada em 1997 e em vigor desde 

1999. 

Sobre a convenção as OCDE a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e 

Investimentos (Apex-Brasil), que atua para promover os produtos e serviços brasileiros no 

exterior e atrair investimentos estrangeiros para setores estratégicos da economia brasileira 

discorre: 

 

 

A referida Convenção trata, principalmente, da adequação da legislação dos 

Estados signatários às medidas necessárias à prevenção e ao combate à corrupção de 

funcionários públicos estrangeiros no contexto do comércio internacional.  

Para fins da convenção, são considerados funcionários públicos estrangeiros 

qualquer pessoa que ocupe cargo nos Poderes Legislativo, Executivo ou Judiciário de 

um país estrangeiro, independentemente de ser essa pessoa nomeada ou eleita; 

qualquer pessoa que exerça função pública para um país estrangeiro; ou o funcionário 

ou representante de organização pública internacional. Dentre as principais medidas 

estabelecidas pela Convenção, destacam-se as que determinam que os Estados 

signatários criminalizem o oferecimento, a promessa ou a concessão de vantagem 

indevida, pecuniária ou de qualquer outra natureza, a funcionário público estrangeiro 

que, direta ou indiretamente, por meio de ação ou omissão no desempenho de suas 

funções públicas, realize ou dificulte transações na condução de negócios 

internacionais; bem como aquelas que determinam o estabelecimento de normas que 

preveem a responsabilização de pessoas jurídicas pela corrupção de funcionário 

público estrangeiro.  

Nos casos em que os ordenamentos jurídicos dos países não permitam a 

responsabilidade criminal de pessoas jurídicas, a Convenção ressalta que os Estados 
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Partes deverão assegurar que estas estarão sujeitas a sanções não-criminais, incluindo 

sanções de natureza pecuniária.  

No Brasil, a Convenção OCDE foi ratificada em 15 de junho de 2000 e 

promulgada pelo Decreto nº 3.678, de 30 de novembro de 2000. A ratificação da 

Convenção pelo Brasil, além de concretizar o nosso compromisso de prevenir e 

combater a prática de suborno transnacional, fundamentou alterações diretas à 

legislação nacional, seja alterando o Código Penal Brasileiro, seja inovando o 

ordenamento jurídico com a promulgação da Lei nº 12.846/2013, que trata da 

responsabilização de pessoas jurídicas por atos de corrupção.8 

 

 

Foi então que a atuação de organizações não governamentais como a Transparência 

Internacional passou a mudar o cenário mundial. Na mesma época também foram assinados 

acordos como a Convenção Interamericana contra a Corrupção em 1996 e a aprovação da 

Convenção das Nações Unidas contra a corrupção em 2003, sendo este o último o primeiro 

diploma legal de combate a corrupção com alcance jurídico-político global, contando com o 

apoio de 178 Estados signatários. 

Nesse mesmo período, inúmeros países realizaram inovações legislativas que 

buscam condenar a corrupção, a Alemanha alterou sua legislação, e, passou a partir de 1990, a 

condenar o pagamento de propina, sendo acompanhada de países como França e Japão, em 

2001 e 2007 respectivamente, bem como, do Reino Unido que em 2010 editou o UK Bribery 

Act. 

A lei veio como resposta a acusação de leniência do governo com atos de corrupção 

e abrange tanto a corrupção ativa quanto a corrupção passiva, nos âmbitos público e privado.  

Dentre suas principais mudanças o aumento de penas para a prática de atos 

corruptos, a ampliação do alcance jurisdicional da lei e a criação dos tipos de corrupção de 

funcionários públicos estrangeiros, sendo, portanto, uma das primeiras legislações a se aplicar 

tanto ao funcionário público quanto a corrupção privada. 

Hoje em dia por causa do Bribery Act todas as empresas que possuem negócios 

com a Inglaterra têm normas internas para evitar a corrupção, já que a lei prevê que se você 

possui um programa de integridade bem implementado, você não pode ser responsabilizado por 

atos de corrupção. 

                                                 
8 APEX BRASIL, Cartilha Anticorrupção, p.5-6. Disponível em: < 

file:///C:/Users/G/Downloads/cartilha_anticorrupcao%20(1).pdf> acessado em 05.11.2017 

file:///C:/Users/G/Downloads/cartilha_anticorrupcao%20(1).pdf
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No cenário Brasileiro também houve um desenvolvimento da política de combate 

à corrupção nos últimos tempos, existindo cada vez mais uma movimentação visando a 

elaboração de mecanismos que não só evitem atos prejudiciais ao erário como também que 

sejam punidos. 

É nesse contexto que surgem inúmeras legislações que tratam do tema no Brasil, O 

Código Penal passou a trazer em seu artigo 333 o crime de corrupção ativa prevendo pena de 1 

a 8 anos para quem oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para 

determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. 

Nesse caso, vantagem indevida é qualquer coisa que o funcionário público não pode 

receber, mas até então a tipificação da corrupção possuía aspectos subjetivos, ou seja você tinha 

que provar que aquela vantagem tinha por objeto a corrupção do funcionário de modo a 

enquadrar o agente no tipo penal acima. 

No mesmo período foram aprovadas a Lei de Improbidade Administrativa 

8.429/92, mas ela também é de difícil aplicação, uma vez que exige a demonstração da relação 

direta do funcionário público com a corrupção, a Lei Geral de Licitações e Contratos 8.666/93, 

a Lei 9813 de 1998 que dispõe sobre a lavagem de dinheiro, passando então a fazer um controle 

mais rígido de transferências bancárias e a Lei de Acesso à Informação 12.527/, sendo a última 

juntamente com a lei 12.846 resultado da assinatura do Brasil a Convenção sobre o Combate à 

Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais da 

OCDE. 

Toda essa inovação legislativa veio acompanhada de uma maior autonomia dos 

órgãos de fiscalização e combate dos atos ilícitos contra o erário, sendo por sua vez descobertos 

inúmeros casos de corrupção 

Ou seja, pode-se dizer que nos últimos anos o combate à corrupção passou a ter 

dimensão global provocando uma série de mudanças na mentalidade econômica internacional 

e brasileira. 

Afinal, que Estado ou sociedade empresária gostaria de estar ligado a políticas que 

atrapalhassem a livre concorrência e a economia?  Essas práticas anticorrupção acarretam uma 

série de mudanças nas estruturas de empresas ao redor do mundo, bem como, na maior 

cooperação de órgãos internacionais na busca de prevenção, investigação e punição da 

corrupção. 

Exemplo disso foi o caso envolvendo a Federação Internacional de Futebol (FIFA) 

descoberto em maio de 2015. Na época, o Tribunal Federal de Brooklyn, Nova York, recebeu 
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acusação de crimes de lavagem de dinheiro, fraudes eletrônicas e outros delitos que haviam 

sido supostamente cometidos pelos dirigentes da referida organização. As investigações 

provaram que o esquema acontecia há 24 anos e que por muitas vezes os funcionários da FIFA 

cometerem crimes de abuso de poder de modo a gerar ganho pessoal, e assim, como na Roma 

antiga, o poder se confundiu com a pessoa física e a ganância acarretou na falta de ética. 

De modo a gerar ganho pessoal, os dirigentes da FIFA fraudavam licitações, 

fazendo com que apenas patrocinadores que os beneficiassem tivessem acesso a seus eventos. 

Para que a investigação pudesse ser concluída, a justiça americana montou uma espécie de força 

tarefa com outros países o que levou a condenação e extradição de acusados para o 

cumprimento de pena nos Estados Unidos. 

O crime de corrupção constitui-se, portanto, em um delito econômico e social, e 

não só penal, e, portanto, combate-lo não seria possível sem a participação e a pressão social 

que vem acontecendo. 

No Brasil, os escândalos de corrupção estão cada vez mais frequentes. 

Demonstração disso são os protestos ocorridos em 2013 que levaram a população a rua pelo 

descontentamento com o governo e a falta de transparência nos gastos do Estado. O 

descontentamento repetiu-se em 2014, com os escândalos de corrupção na copa do mundo que 

levaram a população mais uma vez as ruas e finalmente com as Olimpíadas de 2016 que deveria 

ter sido motivo de alegria e crescimento econômico, mas que também levou ao 

descontentamento da nação devido aos grandes gastos e dos constantes rumores de desvio de 

verbas que culminou com a prisão do presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) Carlos 

Arthur Nuzman. 

Nesse sentido, a comunidade internacional já vinha cobrando que o Brasil 

implementasse uma política de combate a corrupção, uma vez que a corrupção é vista como um 

prejuízo a comunidade internacional como um todo, e é nesse cenário que a lei 12.846 de 1º de 

agosto de 2013 é editada. 

 

 

1.3  O CAMINHO ATÉ A PUBLICAÇÃO DA LEI 12.846 DE 2013 

 

 

A lei 12.843 é fruto do projeto de lei 6.826 de 2010, redigido pela Controladoria-

Geral da União com auxílio do Ministério da Justiça e da Advocacia-Geral da União. 
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Submeter o projeto de lei ao Congresso foi uma resposta da então presidente Dilma 

Rouseff ao clamor popular por transparência e tinha como objetivo nas suas palavras: “suprimir 

uma lacuna existente no sistema jurídico pátrio no que tange à responsabilização de pessoas 

jurídicas pela prática de atos ilícitos contra a Administração Pública, em especial, por atos de 

corrupção em licitações e contratos administrativos”.9 

Além de cumprir com a lacuna legislativa a qual se referia a então presidente, o 

projeto de lei também tinha como objetivo satisfazer a pressão internacional que o Brasil vinha 

sofrendo após se tornar signatário dos acordos internacionais de combate a corrupção já 

mencionados  

Sobre a pressão popular na aprovação da lei de anticorrupção empresarial, aduz 

Modesto Carvalhosa: 

 

 

A iniciativa da Lei Anticorrupção, conhecida como Lei da Empresa Limpa, deveu-se 

às manifestações de rua de junho de 2013, realizadas em todas as grandes e médias 

cidades brasileiras, que apontaram, dentre outras questões cruciais, a corrupção 

generalizada, nos planos federal, estadual e municipal, abrangendo os diversos níveis 

da administração. Esse quadro se reflete no descrédito generalizado na opinião pública 

quanto à gestão governamental. Há uma percepção difusa da sociedade civil de que 

toda e qualquer autoridade é corrupta.10 

 

 

Conforme relatado a lei anticorrupção não é uma novidade, uma vez que, o Brasil, 

assim como outros países, vem investindo cada vez mais no seu combate, através de tratados e 

inúmeras outras leis já mencionadas. Essa lei, porém, possui um diferencial das demais, motivo 

pelo qual a estamos estudando. 

Ela não se destina ao setor público, nem tampouco a pessoa que se submete a 

corrupção. Ela trata principalmente do setor privado buscando a punição do corruptor, dessa 

forma, com a publicação da referida norma, fecha-se um ciclo, de criminalização da corrupção, 

punição de quem a aceita e também de quem a oferece. 

Ocorre, porém, que o tema mais controvertido em relação ao projeto de lei durante 

sua tramitação no congresso foi justamente a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas, 

                                                 
9 Mensagem presidencial disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitac 

ao?idProposicao=466400> . Acesso em: 09.10.2017. 
10 CARVALHOSA, Modesto. A Nova Lei da Empresa Limpa. Estadão, São Paulo, 30 jan 2014. Disponível em 

< http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,a-nova-lei-da-empresa-limpa-imp-,1124715> 
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prova disso foi a redação que o CN pretendia dar ao §2º do art. 19 que a aplicação de sanções 

as pessoas jurídicas dependeriam da comprovação de culpa ou dolo. 

Dessa forma, as seguintes penas dependeriam da prova do elemento subjetivo em 

processo judicial, quais sejam:  

 

 

 II – suspensão ou interdição parcial de suas atividades; III – dissolução compulsória 

da pessoa jurídica; IV – proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, 

doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras 

públicas ou controladas pelo poder público, pelo prazo mínimo de 1 (um) e máximo 

de 5 (cinco) ano.11 

 

 

Ora, o objetivo da referida lei era exatamente a responsabilização objetiva da pessoa 

jurídica sem a necessidade de submeter referida sanção a requisitos subjetivos já previstos em 

lei anteriores, como na Lei de Improbidade Administrativa e na Lei Geral de Licitações e 

Contratos Administrativos. 

Tal mudança sofreu, porém, o veto presidencial que aduzia: “Tal como previsto, o 

dispositivo contraria a lógica norteadora do projeto de lei, centrado na responsabilidade objetiva 

de pessoas jurídicas que cometam atos contra a administração pública. A introdução da 

responsabilidade subjetiva anularia todos os avanços apresentados pela nova lei, uma vez que 

não há que se falar na mensuração da culpabilidade de uma pessoa jurídica” 

Manteve-se, portanto, a redação original do artigo 19 vetando-se o parágrafo 2º do 

mesmo, dessa forma, a responsabilização das pessoas jurídicas passou a ser objetiva sem a 

dependência de procedimento judiciais que provassem requisitos subjetivos, concedendo dessa 

forma autonomia a lei 12.846 e alcançando seu objetivo inicial. 

O Projeto de Lei tramitou no Congresso Nacional durante três anos, ficando de 2010 

a 2013 sobre análise desta casa e só então encaminhada ao Senado Federal, que no meio das 

manifestações populares por conta da corrupção atribui carácter de urgência ao referido projeto. 

Em 04 de julho de 2013 ele foi finalmente aprovado após ser submetido ao plenário. 

Não só isso, ao propor medidas como programas de Compliance e acordos de 

leniência, ela não só busca combater a corrupção, mas também a prevenir. Ao conceder 

                                                 
11 Artigo 19 da lei 12.846. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2013/lei/l12846.htm> acessado em 25.20.2017 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
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benefícios as pessoas jurídicas que tenham programas de Compliance ela estimula a 

mentalidade de evitar a corrupção por parte do corruptor, um objetivo nunca antes abordado 

pela legislação nacional. 

A partir do momento em que o ramo empresarial passa a agir com maior 

transparência, estimulando a livre concorrência e acabando com preços viciados e a cultura de 

propina, a corrupção sistêmica do governo passa a ser melhor investigada e punida, o que gera 

uma democracia limpa tanto do ponto de vista econômico quanto social. 

 Em tempo, a Lei Anticorrupção não tem o poder de extinguir a corrupção, uma vez 

que como explicitado isso é um problema muito maior que ela, mas pode sim facilitar a punição 

de seus agentes e melhorar a conduta das empreiteiras.  

 

 

1.4  ASPECTOS DA LEI 12.846 DE 2013 

 

 

1.4.1  RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

 

 

Em seu artigo primeiro a lei que passamos a estudar instituía responsabilidade 

objetiva da empresa para a aplicação de sanções, ou seja, como já explicado anteriormente, não 

é mais necessário a demonstração de dolo ou culpa quanta a ação, ela apenas tem que ocorrer 

para ser punida 

Sobre a responsabilidade objetiva trazida pela presente lei, discorre Modesto 

Carvalhosa: 

 

 

Esse regime constitui a transposição para o direito penal-administrativo da teoria da 

imputação objetiva, que representa o instrumento moderno de julgamento e 

condenação por parte do juiz criminal, não mais fundado na causalidade tipo-dolo, 

mas na causalidade conduta-benefício procurado ou obtido pela pessoa jurídica 

corrupta12 

 

 

                                                 
12 CARVALHOSA, Modesto; Considerações sobre a Lei anticorrupção das pessoas jurídicas: Lei n.12.846 de 2013 
/Modesto Carvalhosa. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 p 37 
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A própria lei, porém, traz uma limitação a essa responsabilidade, dizendo que para 

ser punida a empresa tem que praticas através de um dos seus agentes, alguma das condutas 

descritas em seu artigo 5º, quais sejam: 

 

 

I - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente 

público, ou a terceira pessoa a ele relacionada; 

II - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo 

subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei; 

III - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar 

ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos 

praticados; 

IV - no tocante a licitações e contratos: 

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o 

caráter competitivo de procedimento licitatório público; 

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento 

licitatório público; 

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de 

vantagem de qualquer tipo; 

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; 

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação 

pública ou celebrar contrato administrativo; 

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 

prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização 

em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos 

contratuais; ou 

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados 

com a administração pública; 

V - dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes 

públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e 

dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.13 

  

 

                                                 
13  Artigo 5º da Lei 12846 de 2013, disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2013/lei/l12846.htm 
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Ainda sobre a definição de responsabilidade objetiva na lei anticorrupção, discorre 

o guia anticorrupção da ACREFI 

 

 

Em outras palavras, caracteriza-se pela ausência de averiguação de culpa do agente, 

bastando que se configurem três situações: (i) a ação dele; (ii) a existência de dano; e, 

(iii) o nexo causal entre essa ação e o resultado danoso. No entanto, cumpre observar 

que a responsabilidade da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade individual de 

seus dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa natural autora, coautora ou 

partícipe do ato ilícito.14 

 

 

Existem situações, porém que devem ser verificadas para que não se ocorra a 

punição indevida: O oferecimento de vantagem a funcionário público feito pela empresa por 

meio de agente da concorrência de modo a incrimina-la, a denunciação da empresa para se obter 

notoriedade ou algum outro benefício e a denúncia infundada motivada pela rivalidade. 

 

 

1.4.2  SUJEITO ATIVO 

 

 

O artigo 2º da lei 12.846 traz a quem se aplica a referida norma, sendo bastante 

abrangente e incluindo a sociedade empresária como um todo, independente da forma como se 

organiza, não precisando ser nem mesmo o que chamamos de sociedade regular. 

O artigo inclui ainda fundações, associações de entidades ou pessoas e sociedades 

estrangeiras que tenham sede, filial ou representação no pais, gerando dessa forma uma 

responsabilização internacional. 

A lei prevê ainda em seu artigo 3º que a responsabilização da pessoa jurídica não 

exclui a responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores ou de qualquer 

pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do ato, ou seja, não será apenas a pessoa jurídica 

a punida. 

                                                 
14 ACREFI. Guia Anticorrupção, p.13. Disponível em: http://www.acrefi.org.br/biblioteca/guia-anticorrupcao-

acrefi-2016.pdf. Acesso em 05.11.2017 

http://www.acrefi.org.br/biblioteca/guia-anticorrupcao-acrefi-2016.pdf
http://www.acrefi.org.br/biblioteca/guia-anticorrupcao-acrefi-2016.pdf
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Em caso de comprovação da prática de atos ilícitos prejudicais ao erário há, 

portanto, uma desconsideração da pessoa jurídica, atingido a punição, caso possível, aos sócios 

e pessoas naturais envolvidas. 

A responsabilidade prevista acima refere-se obviamente, a prática dos atos lesivos 

já mencionados anteriormente que geram a responsabilidade empresarial, não excluindo 

sanções que possam vir a sofrer pela prática de outros atos ilícitos previstos em lei distintas. 

A responsabilidade das pessoas naturais, porém difere da responsabilidade da 

empresa, enquanto a empresa responde objetivamente independente de dolo ou culpa, para a 

aplicação das sanções aos administradores ou agentes deverá estar presente o dolo ou a culpa, 

sendo a pena na medida de sua culpabilidade, conforme previsto no parágrafo abaixo: 

 

 

Art. 3o A responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade 

individual de seus dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa natural, autora, 

coautora ou partícipe do ato ilícito. 

§ 1o A pessoa jurídica será responsabilizada independentemente da responsabilização 

individual das pessoas naturais referidas no caput. 

§ 2o Os dirigentes ou administradores somente serão responsabilizados por atos 

ilícitos na medida da sua culpabilidade. 

 

 

Resumindo, a lei impõe elementos subjetivos para a responsabilização da pessoa 

física, possibilitando ainda que sua punição seja proporcional a sua atuação no ato lesivo. 

 

 

1.4.3  DAS SANÇÕES PREVISTAS 

 

 

Por fim, o artigo 6º prevê as seguintes sanções: 

 

 

Art. 6o Na esfera administrativa, serão aplicadas às pessoas jurídicas consideradas 

responsáveis pelos atos lesivos previstos nesta Lei as seguintes sanções: 

I - multa, no valor de 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) do 

faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do processo 
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administrativo, excluídos os tributos, a qual nunca será inferior à vantagem auferida, 

quando for possível sua estimação; e 

II - publicação extraordinária da decisão condenatória. 

§ 1o As sanções serão aplicadas fundamentadamente, isolada ou cumulativamente, de 

acordo com as peculiaridades do caso concreto e com a gravidade e natureza das 

infrações. 

§ 2o A aplicação das sanções previstas neste artigo será precedida da manifestação 

jurídica elaborada pela Advocacia Pública ou pelo órgão de assistência jurídica, ou 

equivalente, do ente público. 

§ 3o A aplicação das sanções previstas neste artigo não exclui, em qualquer hipótese, 

a obrigação da reparação integral do dano causado. 

§ 4o Na hipótese do inciso I do caput, caso não seja possível utilizar o critério do valor 

do faturamento bruto da pessoa jurídica, a multa será de R$ 6.000,00 (seis mil reais) 

a R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais). 

§ 5o A publicação extraordinária da decisão condenatória ocorrerá na forma de extrato 

de sentença, a expensas da pessoa jurídica, em meios de comunicação de grande 

circulação na área da prática da infração e de atuação da pessoa jurídica ou, na sua 

falta, em publicação de circulação nacional, bem como por meio de afixação de edital, 

pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias, no próprio estabelecimento ou no local de 

exercício da atividade, de modo visível ao público, e no sítio eletrônico na rede 

mundial de computadores. 

§ 6o (VETADO). 

 

 

A Lei prevê, portanto, dois grupos de sanções, as aplicadas por autoridade 

administrativa e as aplicadas por autoridade judicial, podendo as sanções ser cumulativas uma 

vez que independem umas das outras.  

Em caso de irregularidades, portanto a autoridade administrativa é responsável por 

instaurar e julgar o processo, não impedindo, porém, que a autoridade judicial faça o mesmo 

posteriormente, caso a empresa seja considerada culpada. 

Além das sanções previstas na lei, a pessoa jurídica pode ainda ter que enfrentar 

outras sanções previstas em leis paralelas, como a Lei de Improbidade Administrativa e a Lei 

de Licitações, podendo ainda responder penalmente nos termos do Código Penal. 
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O parágrafo vetado por sua vez, previa um limite para o valor total da multa 

aplicada, qual seja: “o valor da multa estabelecida no inciso I do caput não poderá exceder o 

valor total do bem ou serviço contratado ou previsto. ”15 

O veto se deu dobre a justificativa de que ao limitar o valor da sanção prevista o 

erário poderia sair prejudicado, uma vez que as consequências econômicas do ato ilícito podem 

ser muito superiores ao valor total do bem ou serviço contratado ou previsto. 

A lei prevê ainda o que deve ser levado em consideração na aplicação das sanções, 

e é nessa parte que o Compliance se torna tão importante: 

 

 

Art. 7o Serão levados em consideração na aplicação das sanções: 

I - a gravidade da infração; 

II - a vantagem auferida ou pretendida pelo infrator; 

III - a consumação ou não da infração; 

IV - o grau de lesão ou perigo de lesão; 

V - o efeito negativo produzido pela infração; 

VI - a situação econômica do infrator; 

VII - a cooperação da pessoa jurídica para a apuração das infrações; 

VIII - a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria 

e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e 

de conduta no âmbito da pessoa jurídica; 

IX - o valor dos contratos mantidos pela pessoa jurídica com o órgão ou entidade 

pública lesados; e 

X - (VETADO). 

Parágrafo único. Os parâmetros de avaliação de mecanismos e procedimentos 

previstos no inciso VIII do caput serão estabelecidos em regulamento do Poder 

Executivo federal. 

 

 

                                                 
15 Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ _ato2011-2014/2013/Msg/VEP-314.htm > acessado 
em 04.11.2017 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/%20_ato2011-2014/2013/Msg/VEP-314.htm


30 

 

Os critérios descritos se aplicam para o caso da responsabilização administrativa, 

mas por serem de ordem geral também podem ser aplicados pelo juiz no caso de 

responsabilização judicial. 

Ainda discorrendo sobre as sanções previstas pela Lei de Anticorrupção 

Empresarial, em suas disposições finais ela estabelece a criação de dois cadastros para 

consolidar as informações de punições impostas as pessoas jurídicas de direito privado. 

Ou seja, além das sanções econômicas a sociedade ainda fica com seus datos 

inscritos em cadastros públicos informando as sanções aplicadas e podendo ser consultado por 

investidores e clientes. 

Em seu artigo 22, ela prevê a inscrição das pessoas jurídicas no Cadastro Nacional 

de Empresas Punidas (CNEP):  

 

 

Art. 22.  Fica criado no âmbito do Poder Executivo federal o Cadastro Nacional de 

Empresas Punidas - CNEP, que reunirá e dará publicidade às sanções aplicadas pelos 

órgãos ou entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todas as 

esferas de governo com base nesta Lei. 

§ 1o  Os órgãos e entidades referidos no caput deverão informar e manter atualizados, 

no Cnep, os dados relativos às sanções por eles aplicadas. 

§ 2o  O Cnep conterá, entre outras, as seguintes informações acerca das sanções 

aplicadas: 

I - razão social e número de inscrição da pessoa jurídica ou entidade no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ; 

II - tipo de sanção; e 

III - data de aplicação e data final da vigência do efeito limitador ou impeditivo da 

sanção, quando for o caso. 

§ 3o  As autoridades competentes, para celebrarem acordos de leniência previstos 

nesta Lei, também deverão prestar e manter atualizadas no Cnep, após a efetivação do 

respectivo acordo, as informações acerca do acordo de leniência celebrado, salvo se 

esse procedimento vier a causar prejuízo às investigações e ao processo 

administrativo. 

§ 4o  Caso a pessoa jurídica não cumpra os termos do acordo de leniência, além das 

informações previstas no § 3o, deverá ser incluída no Cnep referência ao respectivo 

descumprimento. 

§ 5o  Os registros das sanções e acordos de leniência serão excluídos depois de 

decorrido o prazo previamente estabelecido no ato sancionador ou do cumprimento 
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integral do acordo de leniência e da reparação do eventual dano causado, mediante 

solicitação do órgão ou entidade sancionadora.16 

 

 

Enquanto em seu artigo 23 prevê a inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas 

Inidôneas e Suspensas (CEIS):  

 

 

Art. 23.  Os órgãos ou entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de 

todas as esferas de governo deverão informar e manter atualizados, para fins de 

publicidade, no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, de 

caráter público, instituído no âmbito do Poder Executivo federal, os dados relativos 

às sanções por eles aplicadas, nos termos do disposto nos arts. 87 e 88 da Lei no 8.666, 

de 21 de junho de 1993.17 

 

 

A Instrução Normativa nº2 de 2015, normatizou os referidos dispositivos em nível 

infra legal regulando o registro de informações no CNEP e no CEIS. 

Inicialmente o projeto de lei 6826 de 2010, que como já relatado gerou a lei 12.846 

de 2013, previa apenas a inscrição no CEIS, contudo, no decorrer do processo legislativo ficou 

entendido que deveria ser criado um cadastro para armazenar as violações do artigo 22 e um 

para as violações do artigo 23, sendo criado o CNEP junto com o CEIS. 

O CNEP é a novidade trazida pela lei no que diz respeito a cadastros, isso decorre 

do fato de o legislador acreditar que caberia ao CEIS apenas o registro das penalidades que 

impusessem restrição de licitar e contratar, uma vez que esta sanção está prevista por diversas 

leis que integram o ordenamento juridico brasileiro.  

A CNEP por sua vez, contém apenas as informações relacionadas a institutos 

previstos na lei 12.846, dessa forma o CNEP não contem apenas informações de sanções 

impostas pelo poder público, ela também inclui informações acerca de acordos de leniência que 

tem sido celebrados, além de, os dados da pessoa jurídica que o celebrou e o descumpriu. De 

                                                 
16 Lei 12.846 de 2013. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2013/lei/l12846.htm> Acessado em 05.11.2017 
17 Lei 12.846 de 2013. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2013/lei/l12846.htm> Acessado em 05.11.2017 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art87
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art88
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art88
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
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acordo com o § 8º do artigo 16 da referida lei, isso, impede que seja celebrado novo acordo de 

leniência com a pessoa jurídica:  

 

 

Art. 16.  A autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública poderá celebrar 

acordo de leniência com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos 

previstos nesta Lei que colaborem efetivamente com as investigações e o processo 

administrativo, sendo que dessa colaboração resulte: 

 

(...) 

 

§ 8o  Em caso de descumprimento do acordo de leniência, a pessoa jurídica ficará 

impedida de celebrar novo acordo pelo prazo de 3 (três) anos contados do 

conhecimento pela administração pública do referido descumprimento.18 

 

 

Tendo em vista que a lei entrou em vigor apenas em 2014, só podendo haver a 

punição das pessoas jurídicas submetidas a ela a partir da referida data, o CNEP ainda é um 

órgão de cadastro em construção que ganhará um maior volume de informações conforme os 

processos administrativos com base na lei 12846 sejam concluídos.  

 

 

CAPÍTULO 2 – COMPLIANCE E ÉTICA NO MERCADO 

 

 

Como explicitado no capítulo anterior as empresas brasileiras estão cada vez se 

adequando mais aos padrões e normas estabelecidos normativamente, seguindo dessa forma um 

padrão internacional de conformidade com as regras em defesa da livre concorrência. 

Nesse passo, torna-se cada vez mais indispensável um sistema interno que garanta 

a conformidade com os valores empresariais e com as normas éticas de mercado. Os Programas 

de Compliance se tornarão, portanto, essenciais para empresas que desejam sustentabilidade e 

longevidade no mercado. 

                                                 
18 Lei 12.846 de 2013. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2013/lei/l12846.htm> Acessado em 05.11.2017 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
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A lei Anticorrupção de 2013 serviu para fortalecer ainda mais a prática doe 

Compliance no mercado ao prever punições a pessoas jurídicas por atos contra administração 

pública, bem como a atenuação de penas para aquelas que possuírem o referido programa 

Dessa forma, empresas com programas de Compliance tornam-se atrativas de um 

ponto de vista empresarial, facilitando a implementação de setores de Compliance interno, 

fazendo com que empresas que não sigam essa tendência tornem-se obsoletas e percam espaço 

no mercado. Mais do que a proteção que esses programas trazem frente a possíveis atos lesivos, 

portanto, eles também impulsionam empresas a assumirem um papel de responsabilidade e 

incentivo dentro do quadro político que vive o país atualmente. 

 

 

2.1  CONCEITO E NATUREZA DO COMPLIANCE 

 

 

Compliance, deriva do verbo em inglês “to comply” e quer dizer em uma tradução 

livre, estar em conformidade com as regras impostas. 

Quando surgiu no Brasil, o Compliance era visto como uma área meramente 

jurídica, responsável por fazer um levantamento de liabilities em relação aos seus funcionários, 

bem como organizar um sistema de “contenção de danos”, para atos já praticados  

Desde aquela época as empresas já possuíam grande responsabilidade jurídica, mas 

a ideia de prevenção a corrupção bem como de responsabilidade direta da pessoa jurídica pela 

prática de tais atos não era tão forte quanto atualmente. 

Com o tempo e a influência internacional o Compliance se tornou cada vez mais 

um mecanismo de prevenção a corrupção e a lei 12846 veio para sedimentar esse pensamento. 

Os programas de Compliance, ou programas de integridade, como são chamados 

pela Lei Anticorrupção se tornaram, portanto não só um método de prevenção a corrupção, mas 

também um mecanismo que reúne ferramentas para se alcançar tais objetivos. 

Compliance não é então o mero cumprimento das normas como o nome sugere, seu 

alcance é muito mais amplo que isso, é o setor responsável pelo controle dos riscos legais de 

uma empresa, “um conjunto de regras, padrões, procedimentos éticos e legais, que, uma vez 
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definido e implantado, será a linha mestra que orientará o comportamento da instituição no 

mercado em que atua, bem como a atitude dos seus funcionários” 19 

É fundamental, porém, a compreensão de que cada setor da empresa possui uma 

função e uma responsabilidade em relação aos programas de integridade, não apenas o setor de 

Compliance. Essa conscientização geral é fundamental para que a empresa possa elaborar suas 

práticas e políticas internas em conformidade com a lei. 

É preciso deixar claro aos empregados que a responsabilidade pelo Compliance não 

está penas nas mãos da alta administração, e que todos devem fazer sua parte, na medida que 

todos devem estar cientes das políticas e valores empresariais tanto externos quanto internos e 

estar em conformidade com os mesmos, 

Cabe a administração da empresa definir esses valores e políticas e consonância 

com seus empregados, adaptando seu quadro de trabalhadores as suas normas e dispensando 

aqueles que não se encontram inseridos nas mesmas. 

Por sua vez, setores financeiros e de gestão de risco devem trabalhar par criar 

mecanismos e ferramentas para que os programas de integridade e a lei 12846 possam ser 

efetivamente aplicados gerando os resultados esperados. 

Não só isso, ao estabelecer o Compliance como uma responsabilidade de todas, 

abre-se um canal de comunicação entre chefes e empregados, bem como uma transparência 

administrativa que teoricamente permitiria o livre e anônimo acesso de todos a “ouvidoria” da 

empresa, órgão esse que aí sim seria o setor jurídico responsável por estar a empresa em 

conformidade, mas não é assim que acontece. 

Resumindo a função do Compliance é:  

 

 

“Assegurar, em conjunto com as demais áreas, a adequação, fortalecimento e o 

funcionamento do Sistema de Controles Internos da Instituição, procurando mitigar 

os Riscos de acordo com a complexidade de seus negócios, bem como disseminar a 

cultura de controles para assegurar o cumprimento de leis e regulamentos existentes. 

Além de atuar na orientação e conscientização à prevenção de atividades e condutas 

que possam ocasionar riscos à imagem da instituição. ”20 

                                                 
19

CANDELORO, AP; RIZZO, Md; PINHO, V. Compliance 360º: riscos, estratégias, conflitos e vaidades no 

mundo corporativo. São Paulo: Trevisan Editora Universitária, 2012; p.30. 

 

20 Comitê de Compliance - ABBI Comissão de Compliance - FEBRABAN; Fernando Sarian Altounian - 

Compliance voltado para a Lei Anticorrupcao - 12.846/13. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1035665/lei-12846-13
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2.2  O COMPLIANCE NO ÂMBITO DA LEI 12.846 

 

 

Uma das inovações mais importantes da lei 12846/13, como visto anteriormente, 

foi a previsão de programas de integridade como forma de prevenção a atos prejudiciais ao 

erário, não apenas isso, ao estabelecer que esses programas sejam levados em consideração no 

cálculo de sanções pecuniárias impostas as empresas eventualmente condenadas, a norma cria 

uma motivação financeira para a pessoa jurídica de direito privado. 

Dessa forma, além de ser uma das causas atenuantes das sanções administrativas, o 

Compliance tem a função de: “implementar no país uma cultura organizacional voltada para 

prevenção da corrupção e criação do dever de moralidade administrativa, anteriormente 

imputada exclusivamente ao poder público. ”21 

Mais que isso, em 2015 foi editado o decreto de nº 8420 que tem por objetivo 

regulamentar a lei 12.846 e que deixou claro em seu artigo 4º que caso a pessoa jurídica 

apresente em sua defesa informações e documentos referentes à existência e ao funcionamento 

de programa de integridade, a comissão processante o examinará para a dosimetria das sanções 

a serem aplicadas. 

O referido decreto ainda deixa claro que os programas em pauta deveram estar em 

consonância ao previsto na legislação os definindo como:  

 

 

“Conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e 

incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de 

conduta, políticas e diretrizes com objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, 

irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou 

estrangeira.”22 

 

                                                 
21 Teixeira Tarcísio, Lei anticorrupção: comentada dispositivo por dispositivo/ Tarcisio Teixeira, Beatriz Batisti, 

Marlon Sales.—São Paulo: Almeidina,2016.p. 80. 
22 Artigo 41 do Decreto 8.420 de 2015 disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2015/decreto/D8420.htm> . Acesso em: 19.10.2017. 
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Os programas de Compliance previstos na lei tem, portanto, o objetivo de encorajar 

a correta aplicação de normas de governança corporativa, assunto sobre o qual falaremos a 

seguir.  

A implementação desses programas fortalece a ética empresarial no meio 

corporativo sendo sua percepção também uma questão de Estado, que por meio de acordos com 

o segundo e o terceiro setor induz que as pessoas jurídicas de direito privado implementem seus 

termos e procedimentos, estabelecendo um compromisso de combate a corrupção em suas 

relações com poder público. 

Por fim, o decreto 8.420/15, que regula a referida lei, também prevê, em seu artigo 

18,V, que referidos benefícios só serão concedidos as empresas que aplicarem o programa de 

integridade, conforme o previsto em seu capítulo IV, qual seja:  

 

 

Art. 42.  Para fins do disposto no § 4o do art. 5o, o programa de integridade será 

avaliado, quanto a sua existência e aplicação, de acordo com os seguintes parâmetros: 

 

I - comprometimento da alta direção da pessoa jurídica, incluídos os conselhos, 

evidenciado pelo apoio visível e inequívoco ao programa; 

 

II - padrões de conduta, código de ética, políticas e procedimentos de integridade, 

aplicáveis a todos os empregados e administradores, independentemente de cargo ou 

função exercidos; 

 

III -  padrões de conduta, código de ética e políticas de integridade estendidas, quando 

necessário, a terceiros, tais como, fornecedores, prestadores de serviço, agentes 

intermediários e associados; 

 

IV - treinamentos periódicos sobre o programa de integridade; 

 

V - análise periódica de riscos para realizar adaptações necessárias ao programa de 

integridade; 

 

VI - registros contábeis que reflitam de forma completa e precisa as transações da 

pessoa jurídica; 

 

VII - controles internos que assegurem a pronta elaboração e confiabilidade de 

relatórios e demonstrações financeiros da pessoa jurídica; 

 

VIII - procedimentos específicos para prevenir fraudes e ilícitos no âmbito de 

processos licitatórios, na execução de contratos administrativos ou em qualquer 

interação com o setor público, ainda que intermediada por terceiros, tal como 

pagamento de tributos, sujeição a fiscalizações, ou obtenção de autorizações, licenças, 

permissões e certidões; 



37 

 

IX - independência, estrutura e autoridade da instância interna responsável pela 

aplicação do programa de integridade e fiscalização de seu cumprimento; 

 

X - canais de denúncia de irregularidades, abertos e amplamente divulgados a 

funcionários e terceiros, e de mecanismos destinados à proteção de denunciantes de 

boa-fé; 

 

XI - medidas disciplinares em caso de violação do programa de integridade; 

 

XII - procedimentos que assegurem a pronta interrupção de irregularidades ou 

infrações detectadas e a tempestiva remediação dos danos gerados; 

 

XIII - diligências apropriadas para contratação e, conforme o caso, supervisão, de 

terceiros, tais como, fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e 

associados; 

 

XIV - verificação, durante os processos de fusões, aquisições e reestruturações 

societárias, do cometimento de irregularidades ou ilícitos ou da existência de 

vulnerabilidades nas pessoas jurídicas envolvidas; 

 

XV - monitoramento contínuo do programa de integridade visando seu aperfeiçoamento 

na prevenção, detecção e combate à ocorrência dos atos lesivos previstos no art. 5o da 

Lei no 12.846, de 2013; e 

 

XVI - transparência da pessoa jurídica quanto a doações para candidatos e partidos 

políticos. 

 

§ 1º Na avaliação dos parâmetros de que trata este artigo, serão considerados o porte 

e   especificidades da pessoa jurídica, tais como: 

 

I - a quantidade de funcionários, empregados e colaboradores; 

 

II - a complexidade da hierarquia interna e a quantidade de departamentos, diretorias 

ou setores; 

 

III - a utilização de agentes intermediários como consultores ou representantes 

comerciais; 

 

IV - o setor do mercado em que atua; 

 

V - os países em que atua, direta ou indiretamente; 

 

VI - o grau de interação com o setor público e a importância de autorizações, licenças 

e permissões governamentais em suas operações; 

 

VII - a quantidade e a localização das pessoas jurídicas que integram o grupo 

econômico; e 

 

VIII - o fato de ser qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art5
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§ 2º A efetividade do programa de integridade em relação ao ato lesivo objeto de 

apuração será considerada para fins da avaliação de que trata o caput. 

 

§ 3º Na avaliação de microempresas e empresas de pequeno porte, serão reduzidas as 

formalidades dos parâmetros previstos neste artigo, não se exigindo, especificamente, 

os incisos III, V, IX, X, XIII, XIV e XV do caput. 

 

§ 4o Caberá ao Ministro de Estado Chefe da Controladoria-Geral da União expedir 

orientações, normas e procedimentos complementares referentes à avaliação do 

programa de integridade de que trata este Capítulo. 

 

§ 5o A redução dos parâmetros de avaliação para as microempresas e empresas de 

pequeno porte de que trata o § 3o poderá ser objeto de regulamentação por ato 

conjunto do Ministro de Estado Chefe da Secretaria da Micro e Pequena Empresa e 

do Ministro de Estado Chefe da Controladoria-Geral da União. 

 

 

Ou seja, não basta apenas possuir um programa de conformidade, as empresas 

necessitam aplicar um programa dentro dos padrões previstos na legislação de forma a torná-

los efetivo. 

 

 

CAPÍTULO 3 – COMPLIANCE COMO MECANISMO DE COMBATE À CORRUPÇÃO 

 

 

Como vimos até aqui a lei 12.846 buscou desde o início estabelecer um combate à 

corrupção endêmica no Brasil. Não só isso, ela foi a primeira norma legislativa a prever a 

concreta responsabilização de pessoas jurídicas de direito privado por atos ligados ao referido 

crime. 

Até aí, tudo parece perfeito, se na prática os programas de Compliance fossem 

aplicados como previstos e se houvesse uma real fiscalização disso, teríamos numa real 

modificação no sistema brasileiro. Infelizmente, isso não acontece. 

Na prática os programas de Compliance são implementados apenas como medidas 

para minimizar sanções pecuniárias e atrair possíveis investidores estrangeiros. Eles não têm a 

real intenção de combate a corrupção de seus agentes, prova disso são os recentes escândalos 

com as empresas brasileiras e a classe política do Brasil. 

Ora, empresas como a JBS e a Odebrecht possuem programas de integridade fortes 

e aparentemente bem estruturados. 
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Todavia, caso eles realmente o fossem essas empresas não estariam envolvidas em 

escândalos de pagamento de propina.23, uma vez que a legislação prevê um programa de 

integridade que fortaleça a Governança Corporativa. 

O fato é, que ao não implementar programas de integridade fortes e honestos, que 

sigam os parâmetros internacionais, as empresas assumem o risco de uma possível complicação 

com as autoridades brasileiras e internacionais, mas o fazem por acreditar que na maior parte 

dos casos haverá uma impunidade por parte do poder público em relação a elas. 

Para se ter, uma ideia apesar da lei 12.846 ter sido publicada em 2013, foi somente 

em 2015 que o decreto 8420 surgiu para regula-la, estabelecendo parâmetros sobre como devem 

ser aplicados esses programas de integridade e mais que isso trazendo a possibilidade de 

acordos de leniência. 

No fim das contas, os programas de Compliance tem falhado nos diversos casos 

que chegam às mídias e essas falhas podem custar muito caro, as empresas afetadas, mas 

principalmente a sociedade como um todo. 

 

 

3.1  ELEMENTOS E REQUISITOS DE UM PROGRAMA DE COMPLIANCE EFICIENTE  

 

 

Um programa de Compliance eficiente deve basear-se me pilares para definirem a 

forma que a organização deve atuar no dia a dia da empresa. Para isso são necessários elementos 

básicos e obrigatórios para que ele seja reconhecido como efetivo, consolidando o programa 

em três pilares: prevenção, detectação e correção 

Tais elementos já foram citados acima e estão previstos no decreto 8.420 de 2015 e 

são:  

 

 O comprometimento da alta direção.  

 

                                                 
23 Ambas as empresas tiveram seus CEOs detidos por escândalos descobertos durante a famosa operação Lava 

Jato e que envolviam o pagamento de propina a políticos, de modo que conseguissem contratos públicos mais 

vantajosos e crescessem no mercado nacional. Em junho de 2015, a Polícia Federal prendeu o então presidente da 

Odebrecht c, Marcelo Bahia Odebrecht, que continuou negando irregularidades. Mesmo depois de três meses preso, em 

Curitiba, o empresário disse em depoimento à CPI da Petrobras que não abria mão dos valores morais e que delator é dedo 

duro. 
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A doutrina internacional denomina esta abordagem de “tone at the top”, isso quer 

dizer que cabe a alta direção tratar como prioridade os programas de integridade e liderar o 

resto da empresa pelo exemplo.  

Um dos grandes desafios da implementação de programas de integridade é a 

transmissão de sua importância a todos os envolvidos, sendo imprescindível o engajamento da 

alta direção para que essa disseminação dos valores da empresa alcance a todos os 

trabalhadores. Em um contexto empresarial, portanto, a alta direção não só tem maiores 

condições para praticar atos lesivos como também é essencial para a implementação de uma 

cultura organizacional na sociedade, não podendo essa mudança acontecer sem o seu 

engajamento. 

Além disso, a empresa necessita possuir documentos que comprovem esse 

comprometimento caso necessite comprova-lo perante as autoridades. 

 

 A criação de políticas, procedimentos e controles de referência para o 

Compliance, estendidas a terceiros, tais como, fornecedores, prestadores de serviço, agentes 

intermediários e associados.  

 

A peça fundamental do programa de Compliance é o código de conduta da empresa, 

o qual estão expressos seus valores e princípios de modo claro e inequívoco. É o código de 

conduta que norteia a prevenção e prevê as possíveis sanções aplicáveis a casos de 

descumprimento.  

Deve-se também identificar as situações de maior vulnerabilidade da organização e 

possíveis focos de corrupção, estabelecendo as condutas a serem estabelecidas nesses casos e 

as formas de prevenção para os trabalhadores dessas respectivas áreas. 

No mais, devem existir ainda, política interna versando sobre o recebimento de 

presentes e limites para valores gastos em viagens, devendo haver detalhes mensais de todos os 

gastos com clientes sejam eles entes públicos ou privados e esse código deve ser amplamente 

divulgado no âmbito interno da empresa, principalmente pela alta direção, para que todos os 

funcionários entendam sua importância e o perigo de seu descumprimento, ele também deve 

ser imparcial e justo, não contendo diferenciação entre os funcionários por motivo algum.  

Por fim, é importante se ter a consciência que a empresa responde objetivamente 

não apenas por seus funcionários diretos, mas também, por fornecedores, prestadores de 

serviço, agentes intermediários e associados. Neste caso, a política de integridade deve ser 
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reforçada ao relacionar-se com terceiros, uma vez que há uma maior dificuldade de controle de 

agentes externos. 

Isso pode ser feito através da criação de Clausulas de Compliance nos contratos de 

prestação de serviço, do levantamento prévia e consulta a cadastros do histórico da empresa a 

ser contratada e da exigência de um termo de ciência do Código de Ética pelos subcontratados. 

 

 A aplicação de um programa efetivo de treinamento a respeito do programa de 

integridade.  

 

Também cumpre a equipe de Compliance promover treinamento, que devem ser 

documentados, dos funcionários da empresa para evitar condutas corruptas, entendendo os 

limites e dificuldades de cada um e criando programas eficazes que se adequem a personalidade 

da empresa.  

Dessa forma deve-se escolher o profissional certo para cada função, de modo a 

diminuir os riscos de atos prejudiciais ao erário e aumentar a efetividade do programa e do 

rendimento, devendo esses treinamentos serem periódicos conforme o tamanho da empresa e 

da regularidade do “job rotation”. 

 

 Análise periódica de riscos e adaptações necessárias ao programa.  

 

A análise de riscos é fundamental para a criação de um programa eficiente e 

completo e também é conhecida como “risk assessment” e leva em conta as especificações da 

companhia e os riscos relacionados as atividades que ela desenvolve, sendo esse mapeamento 

alocado em uma matriz de risco. 

O Brasil é um país que em sua atual situação política apresenta mais riscos para o 

investidor uma vez que se encontra mais exposto a corrupção, mas ele não é o único. O Word 

Bank Institute promove um ranking de países mais propensos a ser corruptos e isso tem que ser 

levado em conta na análise de risco. 

Também devem ser levados em conta o setor em que a sociedade empresária atua 

e o volume de contratos com terceiros. 

Baseado nesse mapeamento de riscos a empresa deve sobre que riscos pode assumir 

e que riscos deveria ser melhor prevenir através de políticas de prevenção estabelecidas em seu 

programa de Compliance. 
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Propõe-se ainda que se crie uma Comissão de Riscos e Controles Internos que tenha 

reuniões periódicas sobre os riscos enfrentados pela empresa e que atualize o programa de 

Compliance e suas direções. 

Sobre a prevenção de riscos, aduz o guia de Compliance do CADE: 

 

 

A adoção de programas de compliance identifica, mitiga e remedia os riscos de 

violações da lei, logo de suas consequências adversas. No direito concorrencial, além 

de multa, a LDC prevê diversas outras penas em caso de infração à ordem econômica, 

como publicação da decisão condenatória em jornal de grande circulação, proibição 

de contratar com instituições financeiras oficiais e participar de licitação por até cinco 

anos, inscrição do infrator no Cadastro Nacional de Defesa do Consumidor, 

recomendação de licença compulsória de direito de propriedade intelectual de 

titularidade do infrator, negativa de parcelamento de tributos federais e cancelamento 

de incentivos fiscais ou subsídios públicos, a cisão de sociedade, transferência de 

controle societário, venda de ativos ou cessação parcial de atividade, e proibição de 

exercer o comércio em nome próprio ou como representante de pessoa jurídica por 

até 5 (cinco) anos. Ao lado dos prejuízos financeiros e às atividades das pessoas 

jurídicas infratoras, há também o impacto negativo sobre as pessoas físicas 

envolvidas, que podem ser impedidas de exercer função de direção em outras 

empresas e responsabilizadas criminalmente.24 

 

 

 Registros Contábeis que reflitam de forma completa e precisa as transações da 

pessoa jurídica.   

 

O sistema de contabilidade não é uma novidade do Compliance, o próprio Código 

Civil em seu artigo 1.179 já obrigava as sociedades empresárias a seguir um sistema de 

contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em 

correspondência com a documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço patrimonial 

e o de resultado econômico. 

A novidade trazida pelo decreto é a imposição de que esses registros contábeis 

sejam altamente detalhados e possam em eventual investigação comprovar a idoneidade da 

empresa. 

                                                 
24 CADE, Guia de Compliance; disponível em: < http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-

institucionais/guias_do_Cade/guia-compliance-versao-oficial.pdf> acessado em 05.11.2017 

http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/guias_do_Cade/guia-compliance-versao-oficial.pdf
http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/guias_do_Cade/guia-compliance-versao-oficial.pdf
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 A avaliação, monitoramento e auditoria para assegurar a efetividade do 

programa.  

Também é importante um monitoramento constante do quadro de funcionários e 

seus gastos. Bem como das relações que eles criam ao longo da vida. Desse modo, não basta 

apenas, a avaliação do funcionário ao entrar na empresa, tem que haver uma avaliação periódica 

para o acompanhamento de sua conduta. 

 

 A aplicação adequada das medidas disciplinares e ações corretivas pertinentes.  

 

É importante nesse caso que a equipe de Compliance possua independência, 

estrutura e autoridade interna para que possa fazer cumprir com o programa de integridade e 

fiscaliza-lo.  

Para isso é necessária a criação de um departamento exclusivo de Compliance, com 

uma equipe investida de poderes para fiscalizar os outros funcionários e aplicar as sanções 

adequadas. Sua independência estrutural é fundamental para garantir uma maior transparência 

e confiabilidade. 

Quanto as medidas disciplinares, é importante que a equipe de Compliance possua 

um poder diretivo, ou seja, a faculdade de determinar o modo como a atividade deve ser 

exercida e os limites para aplicação de sanções. 

 

 Criação de canais de denúncia de irregularidades, abertos e amplamente 

divulgados a funcionários e terceiros, e de mecanismos destinados à proteção de denunciantes 

de boa-fé. 

 

É necessário haver dentro da sociedade empresária uma ouvidoria de modo que 

funcionários se sintam seguros para reportar fatos que acharem suspeitos de modo a se abrir 

investigações internas para apuração de irregularidades. 

Para isso é necessário um canal externo que mantenha o denunciante em anonimato 

e assegure sua estabilidade dentro do ambiente corporativo. 

 

 A adequação na delegação das responsabilidades.  
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Talvez o elemento mais importante, seja a autonomia que deva ser concedida a 

equipe de Compliance. Autonomia para que possa investigar e controlar do CEO ao faxineiro, 

dessa forma a equipe de Compliance não pode ser controlada pela alta direção ou depender 

dela, para que seu trabalho possa ser imparcial. Tal entendimento está em consonância com o 

previsto pela ACREFI que dispôs em seu guia anticorrupção: 

 

 
Dentro da instituição, todos são responsáveis por cumprir o programa de integridade. 

Para garantir razoável segurança do cumprimento desta afirmação, recomenda-se a 

existência de uma pessoa ou equipe com autonomia para estabelecer processos 

anticorrupção, monitorar e reportar situações inadequadas. Essa pessoa ou equipe 

seria suporte da alta administração para endereçar questões anticorrupção.25 

 

 

 Relacionamento com a Administração Pública.  

 

No Brasil especificamente a lei exige que todas as empresas que possuem algum 

tipo de relacionamento com órgãos públicos tenham uma norma que estabeleça a política com 

a administração pública dentro de seu regimento interno. Toda empresa possui um certo 

relacionamento com a administração, é necessário identificar qual é essa exposição para então 

identificar o risco. 

 

 A melhoria contínua do programa.  

 

Apenas definir processos e controles não basta para a empresa manter-se protegida, 

é necessário assegurar que o Compliance está sempre seguindo na direção correta, fazendo um 

monitoramento constante dos valores seguidos e das práticas tomadas 

 

 

3.2  GOVERNANÇA CORPORATIVA E AS BARREIRAS DO CENÁRIO BRASILEIRO 

 

 

                                                 
25 ACREFI. Guia Anticorrupção, p.49. Disponível em: http://www.acrefi.org.br/biblioteca/guia-anticorrupcao-

acrefi-2016.pdf. Acesso em 05.11.2017 

http://www.acrefi.org.br/biblioteca/guia-anticorrupcao-acrefi-2016.pdf
http://www.acrefi.org.br/biblioteca/guia-anticorrupcao-acrefi-2016.pdf
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Bom, o programa de integridade previsto na lei anticorrupção encoraja providencias 

concretas de governança corporativa focadas na prevenção, detecção e reparo de atos lesivos 

ao patrimônio público. Mas o que é Governança Corporativa? 

O Instituo Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) a define como: 

 

 

“Governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações 

são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre 

sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e 

demais partes interessadas. As boas práticas de governança corporativa convertem 

princípios básicos em recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade 

de preservar e otimizar o valor econômico de longo prazo da organização, facilitando 

seu acesso a recursos e contribuindo para a qualidade da gestão da organização, sua 

longevidade e o bem comum.” 

 

 

Governança Corporativa seria, portanto, um conjunto de práticas corporativas que 

aumentem a confiança dos investidores nos administradores da empresa por meio de princípios 

como a transparência e de mecanismos que proporcionem um melhor desenvolvimento 

econômico  

Sobre os benefícios da governança corporativa aduz a Comissão de Valores 

Imobiliários (CVM) sobre seus benefícios:  

 

 

Para os investidores, a análise das práticas de governança auxilia na decisão de 

investimento, pois a governança determina o nível e as formas de atuação que estes 

podem ter na companhia, possibilitando-lhes exercer influência no desempenho da 

mesma. O objetivo é o aumento do valor da companhia, pois boas práticas de 

governança corporativa repercutem na redução de seu custo de capital, o que aumenta 

a viabilidade do mercado de capitais como alternativa de capitalização.  

Quando investidores financiam companhias, eles sujeitam-se ao risco de apropriação 

indevida, por parte de acionistas controladores ou de administradores da companhia, 

de parcela do lucro do seu investimento. A adoção de boas práticas de governança 

corporativa constitui, também, um conjunto de mecanismos através dos quais 

investidores, incluindo controladores, se protegem contra desvios de ativos por 

indivíduos que têm poder de influenciar ou tomar decisões em nome da companhia.  
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Companhias com um sistema de governança que proteja todos os seus investidores 

tendem a ser mais valorizadas, porque os investidores reconhecem que o retorno dos 

investimentos será usufruído igualmente por todos.26 

 

 

Tanto a Governança Corporativa quanto o Compliance são benefícios 

empresariais fundamentais, que geram o aumento da competitividade e da rentabilidade, 

aliando boas práticas, organização, métodos, disciplina, ética e procedimentos que ajudam 

ainda a segurança jurídica. 

Os programas de integridade possuem um foco na transparência da empresa e sua 

relação com a administração pública enquanto a governança tem foco na ética das relações 

internas e externas da empresa. 

A ética empresarial é o conjunto de valores que regem uma empresa e formam uma 

filosofia organizacional. Essa filosofia possui princípios orientadores das ações dos 

funcionários, da tomada de decisões pela alta administração e das relações da empresa com seus 

diversos públicos. O objetivo da ética empresarial é influenciar a estratégia, a estrutura, as 

decisões e as mais diversas operações da empresa. Uma empresa ética leva em consideração os 

interesses dos seus públicos de interesse, não apenas seus próprios interesses. 

Uma empresa, portanto, para garantir seu bom funcionamento e reduzir seus riscos 

regulatórios na sua relação com a administração pública, deve possuir um tripé que consiste 

em: uma governança corporativa ética, uma gestão de risco adequada e um programa de 

Compliance aplicado corretamente 

A realidade do caso concreto é que em grande parte das empresas nacionais 

trabalhadores não possuem ambientes de confiança para realização de denúncia ou auditoria no 

âmbito interno das empresas, o que torna com que o Compliance funcione mais como um 

dispositivo jurídico de controle prévio dos empregados e de contenção de prejuízos quando os 

atos corruptos já foram praticados.  

Dessa forma a lei se torna obsoleta e ineficaz, servindo apenas para diminuição de 

sanções pecuniárias a pessoas jurídicas que não a merecem e mantendo assim problemas como 

a corrupção eleitoral, o pagamento de propina a órgãos públicos e a falsificação de processos 

de licitação. 

                                                 
26 CVM. Recomendações da CVM sobre Governança Corporativa, p. 1. Disponível em: < 

http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/decisoes/anexos/0001/3935.pdf> acessado em: 05.11.2017  

http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/decisoes/anexos/0001/3935.pdf
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Uma boa governança exige transparência, harmonia com os melhores padrões 

éticos e conformidade com normas internas e externas. Através da governança, busca-se ainda 

mitigar os riscos decorrentes dos interesses divergentes da alta gestão em relação aos interesses 

da empresa 

O cumprimento de normas é indispensável para relações de equidade entre a 

empresa e seus stakeholders, e para o comportamento responsável da empresa e de seus 

dirigentes. Ou seja, é por meio do Compliance que a empresa solidifica sua relação com sócios 

estrangeiros e clientes, lhes dando segurança uma vez que diminui seus riscos. 

Sobre a relação entre o Compliance e a governança corporativa, diz ainda o IBGC: 

 

 

Negócios estão sujeitos a riscos, cuja origem pode ser operacional, financeira, 

regulatória, estratégica, tecnológica, sistêmica, social e ambiental. Os riscos a que a 

organização está sujeita devem ser gerenciados para subsidiar a tomada de decisão 

pelos administradores.  

 

Os agentes de governança têm responsabilidade em assegurar que toda a organização 

esteja em conformidade com os seus princípios e valores, refletidos em políticas, 

procedimentos e normas internas, e com as leis e os dispositivos regulatórios a que 

esteja submetida. A efetividade desse processo constitui o sistema de conformidade 

(compliance) da organização.  

  

Práticas  

 

a) Ações relacionadas a gerenciamento de riscos, controles internos e sistema de 

conformidade (compliance) devem estar fundamentadas no uso de critérios éticos 

refletidos no código de conduta da organização.  

 

b) Compete ao conselho de administração aprovar políticas específicas para o 

estabelecimento dos limites aceitáveis para a exposição da organização a esses riscos. 

Cabe a ele assegurar-se de que a diretoria possui mecanismos e controles internos para 

conhecer, avaliar e controlar os riscos, de forma a mantê-los em níveis compatíveis 

com os limites fixados. 

 

 c) O cumprimento de leis, regulamentos e normas externas e internas deve ser 

garantido por um processo de acompanhamento da conformidade (compliance) de 

todas as atividades da organização.  
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d) A diretoria, em conjunto com o conselho de administração, deve desenvolver uma 

agenda de discussão de riscos estratégicos, conduzida rigorosamente ao longo de todo 

o ano, de tal forma que supere os paradigmas e vieses internos.  

 

e) Além da identificação de riscos, a diretoria deve ser capaz de aferir a probabilidade 

de sua ocorrência e a exposição financeira consolidada a esses riscos, incluindo os 

aspectos intangíveis, implementando medidas para prevenção ou mitigação dos 

principais riscos a que a organização está sujeita. 

 

f) O comitê de auditoria, por meio do plano de trabalho da auditoria interna, deve 

verificar e confirmar a aderência pela diretoria à política de riscos e conformidade 

(compliance) aprovada pelo conselho.  

 

g) A diretoria, auxiliada pelos órgãos de controle vinculados ao conselho de 

administração (comitê de auditoria, vide 4.1) e pela auditoria interna (vide 4.4), deve 

estabelecer e operar um sistema de controles internos eficaz para o monitoramento 

dos processos operacionais e financeiros, inclusive os relacionados com a gestão de 

riscos e de conformidade (compliance). Deve, ainda, avaliar, pelo menos anualmente, 

a eficácia do sistema de controles internos, bem como prestar contas ao conselho de 

administração sobre essa avaliação.  

 

h) O sistema de controles internos não deve focar-se exclusivamente em monitorar 

fatos passados, mas também contemplar visão prospectiva na antecipação de riscos. 

A diretoria deve assegurar-se de que o sistema de controles internos estimule os 

órgãos da organização a adotar atitudes preventivas, prospectivas e proativas na 

minimização e antecipação de riscos.27 

 

 

O Compliance pode ser considerado como um dos pilares da governança 

corporativa devido ao fortalecimento do respeito a normas e políticas, bem como a mitigação 

de riscos. A empresa preserva a sua imagem com o Compliance, o que reduz a possibilidade de 

danos à reputação  

 

 

 

CONCLUSÃO 

                                                 
27 IBGC, Cógigo das Melhores Práticas de Governança Corporativa, p. 91-92. Disponível: < 

http://www.ibgc.org.br/userfiles/2014/files/codigoMP_5edicao_web.pdf> acessado em 05.11.2017 

http://www.ibgc.org.br/userfiles/2014/files/codigoMP_5edicao_web.pdf
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Ao fim do presente trabalho, conclui-se que a lei 12.846 tem por intenção fazer uma 

real mudança no sistema organizacional do país, não se tratando apenas de mais um instrumento 

normativo contra a corrupção. 

Ela, porém, não pode agir sem a aderência e apoio da sociedade. É necessária uma 

mudança na mentalidade empresarial nacional de modo a aplicação de forma efetiva de 

programas de Compliance e não a aplicação “para inglês ver”. 

Cumpre salientar, porém, que conforme já afirmado anteriormente, a vontade 

política se resulta essencial para o combate a corrupção, de nada adianta aprovar-se leis que 

visam a extinção da corrupção se as mesmas são falhas, abstratas e omissas. 

A o mesmo tempo leis rígidas e especificas demais acabam gerando mecanismos 

para que pessoas jurídicas mal-intencionadas criem programas de Compliance ineficientes 

sobre a justificativa de não se aplicar ao caso concreto o previsto na lei. Dessa forma, uma regra 

especifica como a que possuímos para funcionar no mercado como um todo precisa ter a 

possibilidade de se adaptar as particularidades de cada ambiente. 

Como o demonstrado fica claro que os parâmetros previstos pela lei de 

comprometimento da alta direção da empresa com programas de integridade devem ser 

cumpridos para que ela cumpra seu objetivo de prevenção, detecção e punição da corrupção no 

caso concreto. 

Para isso, é necessário que programas de Compliance incluam a criação de padrões 

de condutas aplicáveis a todos os funcionários da empresa e que coordenem suas relações com 

terceiros, treinamento desses funcionários para que se enquadrem nesses padrões, criação de 

mecanismos de denúncia anônima para que todos sejam parte da fiscalização e se sintam 

seguros em seu papel dentro dela, atualização constante do perfil dos funcionários entre outros.  

É obvio que esses programas não devem ser iguais para todas as empresas, eis que 

devem estar previstos e organizados dentro do perfil e da gestão de risco de cada uma, a própria 

legislação reconhece isso expressamente. 

O que não pode se permitir é a manutenção do problema atual de fachada desses 

programas que visam apenas e tão somente os benefícios econômicos que o mesmo traz no 

longo prazo. 
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Um programa de Compliance bem estruturado pode levar ao crescimento 

econômico da empresa, mas mais que isso, pode levar a uma mudança na mentalidade da 

sociedade trabalhando com a ética, a honestidade e a confiança. 

Empresas com programas de integridade bem estruturados, geram uma livre 

concorrência e ajudam o país a crescer além de incentivar um novo sistema organizacional, elas 

também treinam seus funcionários para acreditar e praticar o trabalho honesto e integro. 

O mais importante, porém, de um programa de Compliance concorrencial é 

entender que sua adoção não garante que não haverá violações a Lei de Anticorrupção 

Empresarial, mas que se o programa funcionar de maneira eficiente, nenhum efeito será 

percebido, afinal o que se procura é que o ambiente concorrencialmente probo seja promovido 

e preservado e, assim, as operações normais da entidade sigam seu curso. Por outro lado, uma 

grande vantagem se apresenta caso infrações de fato ocorram: o programa permite a sua rápida 

identificação e a tomada de providências pela organização.28 

Porém, o mercado internacional pode ter esperança que o Brasil irá trilhar por 

caminhos melhores, pois, com as recentes atuações mediante as forças tarefas da Polícia Federal 

bem como a Operação Lava Jato, as empresas estão cada vez mais investindo em programas de 

integridade corretos de forma a gerar confiança nos investidores e com o auxílio de experiências 

estrangeiras esses programas só tendem a melhorar. A recente lei brasileira atende à pressão 

internacional tentando consolidar em um ambiente empresarial estável e moralmente 

controlável.  

Esse fator também gera esperança para quem entra agora no mercado, além do 

Compliance ser um setor em expansão no Brasil e com muito o que se trabalhar, se aplicado 

corretamente pode levar o Brasil a um novo patamar econômico e empresarial. 

Apesar disso, é importante lembrar que a referida lei possui imprecisões que podem 

contaminar sua eficácia, bem como o fato de que um bom programa de integridade custa caro 

financeiramente, pode desestimular as empresas nacionais a aplica-lo.  

Ao mesmo tempo que a lei pode, portanto, facilitar e auxiliar mudanças estruturais 

nos sistemas organizacionais nacionais a redução de condutas corruptas e a aplicação de valores 

morais não podem se condicionar apenas a uma norma, mas também, é necessário a estimulação 

de políticas que estimulem a cooperação dentro e fora do ambiente empresarial, bem como a 

prática de relações de negociais duradouras e sustentáveis. 

                                                 
28 CADE, Guia de Compliance, p. 14. Disponível em < http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-

institucionais/guias_do_Cade/guia-compliance-versao-oficial.pdf. Acessado em 05.11.2017 

http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/guias_do_Cade/guia-compliance-versao-oficial.pdf
http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/guias_do_Cade/guia-compliance-versao-oficial.pdf
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