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RESUMO 

 

O presente trabalho busca dar atenção especial à maneira de assimilação da evolução das 

políticas de controle internos no setor de petrolífero nacional, sobretudo os desenvolvimentos 

por consequência da promulgação da Lei Anticorrupção e da exposição do escândalo de 

corrupção na diretoria da Petrobras. Academicamente essa análise encontra pouco espaço de 

discussão – encontrando, inclusive, diminuto arcabouço de publicações. Sendo assim, 

primeiramente serão realizadas breves considerações sobre as raízes históricas da corrupção no 

Brasil e o comentário acadêmico existente. Desse ponto, o trabalho partirá para a construção de 

uma linha do tempo da legislação anticorrupção no Brasil e do nascimento do conceito de 

compliance no ambiente de negócios globalizado e sua inserção no cotidiano empresarial 

brasileiro. Com essas bases, procuraremos analisar os códigos internos de compliance ou 

conformidade atualmente em vigor em empresas relevantes ao setor petrolífero nacional, quais 

sejam, concessionárias de blocos e campos de exploração e produção de petróleo e gás natural 

e prestadoras de serviços especializados, esmiuçando o conteúdo material destes códigos em 

diversos sentidos, como a : (i) a interação entre agentes públicos e privados; (ii) a interação 

entre agentes privados; e (iii) a interação entre empresas no ambiente de mercado sob a ótica 

concorrencial e etc. Assim, como conclusão, espera-se poder fazer um comentário geral sobre 

o impacto da promulgação da Lei Anticorrupção e do caso Petrobras na abrangência desses 

instrumentos e sobre o estado do combate a corrupção privada no país. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE 

 

Compliance – Corrupção – Corrupção administrativa – Governança corporativa – 

Empresa de petróleo. 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

The purpose of this work is to draw magnifying glasses onto the assimilation of the evolution 

of internal control policies by the national petroleum sector, especially those developments 

resulting from the enactment of the Anticorruption Law and the exposure of the corruption 

scandal on Petrobras’ directors’ board. Academically this analysis finds little space for 

discussion – with little to no publication framework. Thus, firstly, brief considerations will be 

made on the historical roots of corruption in Brazil and the relevant academic commentary. 

From this point on, the work will start to construct a timeline of anticorruption legislation in 

Brazil and the birth of the concept of compliance norms in the globalized business environment 

and its insertion in Brazilian business daily routine. Based on these assumptions, we will 

analyze the internal compliance codes currently in force within relevant companies of the 

national petroleum sector, such as oil and natural gas exploration and production companies 

and specialized service providers, scrutinizing the material of these codes mainly in what 

concerns: (i) the interaction between public and private agents; (ii) the interaction solely 

between private agents; and (iii) the interaction between companies in the competitive market 

environment. Thus, as the conclusion, we hope to be able to make a general comment on the 

impact of the enactment of the Anticorruption Law and the Petrobras corruption case on the 

scope of these “private regulations” and on the current state of institutional efforts against 

private corruption in the country. 
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Compliance – Corruption – Administrative corruption – Corporate governance – Oil 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, a sociedade brasileira passou por transformações significativas. Tais 

mudanças na prática empresarial se tornaram visíveis com a promulgação de novas leis, 

regulações, manuais de boas práticas, criação de associações especializadas, realização de 

seminários e eventos e até mesmo o desenvolvimento e disseminação de novas tecnologias. 

 

No centro dessas transformações, assistimos ao aprimoramento por autoridades públicas e 

pela sociedade civil dos sistemas de detecção, investigação e punição de infrações diversas, 

consolidando novos paradigmas empresariais, na regulação e na forma de se fazer negócios no 

Brasil e, também, no mundo.  

 

O ano de 2016 será lembrado pelo aprofundamento das investigações da Operação Lava-

Jato e, ainda, pelo desenvolvimento de outras importantes investigações, relacionadas com o 

combate à lavagem de dinheiro e à corrupção. No entanto, o desenvolvimento de investigações 

mais sólidas e cooperativas vem se espalhando em diversos temas. Com o advento da Lei Federal 

nº 12.846, de 2013 (Lei Anticorrupção), a palavra da língua inglesa compliance – conformidade, 

em português – parece ter sido inserida definitivamente no vocabulário dos empresários 

brasileiros. 

 

Isto porque a lei, ao tratar da aplicação das sanções administrativas e judiciais em relação 

às pessoas jurídicas, trouxe a possibilidade da concessão de benefício às empresas que possuem 

área de compliance devidamente estruturada, como veremos adiante. 

 

Em cenário de crise econômica conjugada com o aumento da possibilidade de detecção e 

punição de infrações das mais diversas naturezas, as ações preventivas tomadas por empresas, 
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através das políticas de compliance, passaram a adquirir maior importância, incentivadas, por 

vezes, pela própria legislação e pelas autoridades. 

 

A existência de políticas adequadas voltadas ao controle de risco, a adoção de 

procedimentos para sua implementação, a definição das pessoas responsáveis, os incentivos à 

denúncia de práticas ilegais e eventuais sanções impostas pela própria empresa para pessoas 

envolvidas, serão essenciais para que as empresas possam se antecipar a eventuais consequências 

financeiras, legais e reputacionais decorrentes de falhas de governança.  

 

Essa urgência ganhou ainda mais evidência no setor petrolífero brasileiro quando os 

desdobramentos da lava-jato, na miríade de suas consequências políticas, econômicas e jurídicas, 

colocaram a Petrobras no centro do escândalo, expondo o papel dessas falhas de governança na 

catalisação da corrupção e, invariavelmente, no insucesso econômico quando da sua exposição.  

 

O setor de infraestrutura no Brasil, como ao redor do mundo, demanda investimentos 

vultuosos e a ligação entre esses investimentos e o ímpeto da corrupção institucionalizada em 

países emergentes já foi abordada à extensas bases empíricas: 

 

 “In this context, it seems clear that the private domestic and foreign sectors 

intertwine in day-to-day commercial operations with the public sector, in which 

the latter either reproduces or initiates a process permeated by a lack of ethics, 

transparency or equity, especially in emerging markets.”1 

 

Logo, a iminência nunca antes exposta do problema da corrupção no setor petrolífero 

brasileiro gerou, de semelhante modo, um significativo aumento na discussão e na implementação 

das políticas internas de compliance – ou “conformidade”, como frequentemente tratadas - não só 

como uma maneira de se adequar às previsões da Lei Anticorrupção, mas como uma adoção às 

                                           

1 NEWTON, Andrew. The Handbook of Compliance – Making Ethics work in Financial Services. Newton, England: MN 
Global Knowledge Solutions Ltd, 2002 
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boas práticas de mercado a fim de influenciar positivamente os resultados financeiros em um setor 

de alto risco e alto potencial. 

 

Assim, a análise que será desenvolvida no presente trabalho tem como objeto de estudo os 

códigos internos de compliance de empresas relevantes ao setor petrolífero nacional2, quais sejam, 

concessionárias de blocos e campos de exploração e produção de petróleo e gás natural e 

prestadoras de serviço especializados.    

  

Ao longo do trabalho a ser elaborado, tentará se demonstrar os aspectos fáticos da criação 

e implementação de políticas de controle interno no ambiente de negócios brasileiro no setor 

petrolífero brasileiro e o conteúdo material destes códigos, em diversos sentidos, como a interação 

entre agentes públicos e privados; a interação entre agentes privados; e a interação entre empresas 

no ambiente de mercado sob a ótica concorrencial. 

  

Neste contexto, será possível adentrar de que forma o direito consuetudinário internacional, 

o direito público, os acordos privados e os aspectos econômicos e negociais gerais exercem 

influência no combate à corrupção, a fim de demonstrar através de uma análise localizada o 

posicionamento do setor privado como um todo em resposta à voga do assunto no cotidiano 

brasileiro.    

 

Após, partindo-se da existência de pressuposto legal no sentido da responsabilidade 

objetiva da pessoa jurídica por atos de corrupção, examina-se a previsão normativa que permite a 

diminuição de eventuais sanções aplicadas com base na lei, no caso de a empresa contar com um 

“programa de integridade”. Por fim, o artigo analisa os parâmetros referidos na Lei Anticorrupção, 

                                           

2 No Brasil, tais instrumentos são frequentemente denominados como códigos de “ética e conduta” pelas empresas 
que os aplicam. 



14 

 

 
 

especificados no Decreto nº 8.420/2015 e no guia do Ministério da Justiça em relação aos 

requisitos e à avaliação, pela Administração, dos programas de compliance. 

 

A escolha do tema deve-se pela relevância das repercussões ao leading case da Petrobras 

na comunidade jurídica nacional e internacional, notavelmente para o mercado brasileiro de 

petróleo, refletindo as dificuldades encontradas em fazer-se combater a corrupção para a execução 

de projetos de infraestrutura no Brasil. 

 

Igualmente, reside a relevância do tema no âmbito das relações jurídico-econômicas 

nacionais e internacionais, sobretudo no que tange à importância das políticas internas de controle 

nos resultados financeiros.  

 

O caso Petrobras ganhou grande repercussão internacional, sobretudo por abarcar matérias 

que, ao passo que possuem extrema relevância para o mercado, são de escasso domínio pelos 

acadêmicos brasileiros e pouco desenvolvidos pela doutrina. Foi nesse momento que diversos 

temas foram questionados e legislador se viu na posição de introduzir um conceito no ordenamento 

que contempla, mesmo que ainda timidamente, uma extensa dimensão do combate à corrupção 

que até então era pouco vista pelo poder público.  

 

Por todas essas razões, a abordagem dos levantamentos realizados no âmbito do setor 

petrolífero nacional é extremamente necessária para o nosso contexto jurídico e acadêmico na 

atualidade, na medida em que ocupa posição de destaque para o pleno desenvolvimento do 

combate à corrupção e a sustentabilidade da própria indústria de petróleo e gás, sendo uma chave 

para e uma maior efetividade e segurança jurídica ao desenvolvimento do mercado nacional de 

infraestrutura como um todo, merecendo uma maior atenção quanto aos seus desdobramentos, 

como exemplificado ao longo do documento 
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2 O DESENVOLVIMENTO DA LEGISLAÇÃO ANTICORRUPÇÃO NO BRASIL  

 

2.1 A história da corrupção no Brasil 

 

Apesar de ainda precária e sectariamente problematizada pelo discurso midiático-cultural 

dominante3, o problema da questão da corrupção sistêmica e seu engendramento no cotidiano de 

negócios brasileiro já foi habilmente abordada pela produção acadêmica antropológico-jurídica 

nacional. Assim, é imprescindível para nossa análise destacar o comentário feito nesses espaços 

sobre as causas e raízes históricas do problema em comento. Mais especificamente, dentre essas 

causas, é importante realçar a cultura do patrimonialismo, em que o público se confunde com o 

privado e é um dos fundamentos mais distintos da organização da máquina pública brasileira4. 

Como explica o jurista e sociólogo Raymundo Faoro: 

 

 “O patriciado, despido de brasões, de vestimentas ornamentais, de casacas 

ostensivas, governa e impera, tutela e curatela. O poder – a soberania 

nominalmente popular – tem donos, que não emanam da nação, da sociedade, da 

plebe ignara e pobre. O chefe não é um delegado, mas um gestor de negócios, 

gestor de negócios e não mandatário. O Estado, pela cooptação sempre que 

possível, pela violência se necessário, resiste a todos os assaltos, reduzido, nos 

seus conflitos, à conquista dos membros graduados do seu estado-maior. E o 

povo, palavra e não realidade dos contestatários, que quer ele? Este oscila entre 

                                           

3 FERNANDES, Carla Montuori. Da mídia impressa à audiovisual: o agendamento intermidiático do escândalo da Petrobras no 

Jornal Nacional. Líbero. São Paulo. v. 18, n. 35, p. 111-122, jan./jun. de 2015. “O agendamento intermidiático envolve o processo 

por meio do qual os meios de comunicação selecionam as informações que o público deve conhecer pela ação conciliada, em que 

uma mídia reproduz a agenda da outra. Para construir a narrativa dos acontecimentos em um escândalo político e conferir maior 

legitimidade à cobertura, a mídia investe na busca desenfreada por evidências físicas apresentadas na forma de áudios, mensagens 

de e-mail, vazamentos de informações e entrevistas. ções e entrevistas. O escândalo político-midiático ocorrido em torno de 

transações ilícitas da Petrobras carregou tal propósito. A constante publicização de documentos vazados na imprensa conferiu a 

tônica da cobertura jornalística do escândalo, sobretudo durante o período eleitoral. A mídia impressa foi precursora na divulgação 

de cada nova denúncia, com exibição de reportagens de teor extraoficial, que aparentemente possuíam dados inéditos dos 

depoimentos do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa e do doleiro Alberto Youssef. Para garantir maior visibilidade ao 

escândalo, outros meios de comunicação, com destaque para o Jornal Nacional, investiram na reprodução da agenda temática de 

denúncias. A partir dos dados analisados, verifica--se a ocorrência de agendamento indermidiático entre a mídia impressa e o Jornal 

Nacional. Ao veicular novas denúncias do escândalo, o JN priorizou a agenda dos jornais Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, 

O Globo e das revistas Veja e Época, em contraposição à busca por evidências físicas efetuadas pela equipe de jornalismo da 

emissora.” 
4 Como explica NUNES (p. 20), desde o início da colonização brasileira é possível encontrar relatos de abusos e cobranças 

indevidas por parte dos primeiros colonizadores, governadores-gerais e donatários de sesmarias. 
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o parasitismo, a mobilização das passeatas sem participação política, e a 

nacionalização do poder, mais preocupado com os novos senhores, filhos do 

dinheiro e da subversão, do que com os comandantes do alto, paternais e, como 

o bom príncipe, dispensários de justiça e proteção. A eleição, mesmo 

formalmente livre, lhe reserva a escolha entre opções que ele não formulou.”5 

 

É evidente a tradição da corrupção no desenvolvimento histórico da Administração Pública 

Brasileira, tradição esta que se estruturou ao redor de políticas derivadas de noções 

persistentemente coronelistas, não infrequentemente beneficiadas com a cobertura tendenciosa dos 

órgãos de mídia que sempre buscara forjar a opinião nacional a sabor de interesses escusos6.  

 

Nesse sentido, não obstante, é preciso observar que a corrupção não é fenômeno que se 

identifica apenas com países subdesenvolvidos, no entanto, seu efeito sobre esses países é de um 

                                           

5 FAORO, Raymundo. Os Donos do Poder. Formação do patronato político brasileiro. 3. ed. rev. São Paulo: Globo, 2001. p. 837. 
6 Ver referência 4 acima. Nesse sentido, também cabe reproduzir o trecho do livro “Corruption and Political Reform in Brazil: The 

Impact of Collor’s Impeachment”, p. 2-3, em tradução livre: “(...) Assim era o Brasil antigo – o regime coronelista que controlava 

o aparato político do Estado entre a queda do Império em 1889 e as primeiras manifestações democráticas de 1945. Esse Regime, 

porém, foi se tornando decadente. A parte dinâmica do país foi deslocada para o sudoeste, especialmente São Paulo. Os clãs 

armados e políticos para lá haviam se transferido. As redes políticas se modernizavam e dependiam do apoio da mídia. De fato, 

Collor era a ponte entre esses dois universos. Ele havia passado a maior parte de sua juventude fora do nordeste, no Rio de Janeiro 

e em Brasília. Sua educação havia sido, quase inteiramente, cursada fora de Alagoas. Ademais, não era ele nenhum estranho ao 

mundo da mídia de massas. Seu pai havia sido sócio antigo de Roberto Marinho, dono da TV-Globo, rede de televisão mais 

poderosa do país. A família Arnon de Mello tangenciou a TV-Globo quando ganhou a concessão da rede local em Alagoas. Assim, 

tinha a família de Fernando Collor conexões tanto com o antigo mundo dos clãs coronelistas quando com o novo mundo da mídia 

de massas”. 
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maior impacto negativo, por comprometer a expansão econômico-social e enfraquecer a confiança 

nas instituições democráticas do Estado7. 

 

Assim, no que concerne o setor de negócios no geral, é inegável que o elevado grau de 

corruptibilidade das instituições brasileiras compromete a nação na esfera internacional, trazendo 

consequências calamitosas para a economia e para o desenvolvimento de políticas sociais.  

 

Assim, um dos grandes desafios de longo prazo para as autoridades brasileiras é executar 

políticas públicas eficientes de controle da corrupção. Para controlar, é preciso mapear, identificar 

e conhecer os processos que geram maiores riscos de atos de corrupção.  

 

O intento de corrupção, como evidenciado pelo seu caráter de ilegalidade, procura fazer-se 

imperceptível para escapar das sanções às condutas tipificadas, o que traz alguma medida de 

imprecisão ao exercício de detecção do grau de corrupção em determinado país, ainda assim, a 

proposta aqui defendida é que se afira sua repercussão a partir da análise dos entraves ao pleno 

desenvolvimento do Estado e ao acesso da população às instâncias democráticas.8  

 

2.2 História da legislação anticorrupção brasileira 

 

Em resposta a herança histórica de desvios comportamentais decorrentes da solidez da 

cultura do patrimonialismo na estrutura institucional nacional, desde a década de 1930 já é possível 

                                           

7 BANERJEE, Sudeshna Ghosh, OETZEL, Jennifer M. Oetzel e RANGANATHAN Rupa Ranganathan. Private Provision of 

Infrastructure in Emerging Markets: Do Institutions Matter?. Os autores defendem ao longo doartigo que, em tradução livre, “o 

papel das instituições é primordial no desenvolvimento do setor privado. A proteção dos direitos de propriedade, o funcionamento 

de mercados de capitais eficazes e o estado de direito podem reduzir a incerteza do investimento e promover o desenvolvimento 

do setor privado. Acredita-se também que a iniciativa privada floresça em ambientes com baixos níveis de corrupção e um alto 

grau de estabilidade política e econômica. Os investidores precisam entender como as instituições específicas impactam seus 

empreendimentos comerciais e como os gerentes devem avaliar o ambiente institucional enquanto se engajam no processo de 

seleção do local.” 
8 Defende NUNES (p. 10) nesse sentido: “As causas são múltiplas e inexiste uma literatura sólida acerca das origens do fenômeno. 

O que os estudiosos do tema têm feito é a análise periódica dos índices de percepção da corrupção, os quais apontam os países mais 

corruptos e através de análises empíricas pode-se chegar às principais causas geradoras da corrupção. Alguns desses trabalhos se 

utilizam de instrumental econométrico buscando encontrar relações estatísticas que possam estar ligadas com os índices de 

corrupção percebida. Tais indicadores de percepção são, até o momento, o melhor caminho para avaliar os graus de corrupção de 

determinado Estado.” 
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identificar a criação de legislação estabelecendo a supremacia do interesse público sobre o 

interesse privado9.   

 

As Constituições subsequentes ao período foram incorporando tal valor como diretriz 

fundamental para uma série de princípios. A atual Constituição Federal de 198810 (“CFRB”), 

através de seu Artigo 37, inseriu na modelagem do Estado a Administração Pública orientada por 

princípios, dentro os quais, expressamente, o da moralidade:11 

 

 “Art. 37 A administração publica direta ou indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficácia 

[...].” 

 

Complementarmente, o artigo 3º da CRFB ainda dispõe sobre os objetivos fundamentais 

da República Federativa do Brasil, dentre os quais consta a construção de uma sociedade livre, 

justa e solidária, com a garantia do desenvolvimento nacional, a promessa de erradicação da 

pobreza e da marginalização e da redução das desigualdades sociais e regionais e a promoção do 

bem de todos. 

 

 De um ponto de vista democrático, a corrupção é capaz de tolher a realização de todas 

essas diretrizes: uma sociedade corrupta e enfraquecida discrimina e privilegia pessoas em 

desacordo com os parâmetros niveladores traçados pelo princípio constitucional da igualdade e da 

                                           

9 LYRA, Roberto. Criminalidade Econômico-Financeira. Rio de Janeiro: Forense, 1978. p. 28. 
10 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituição.htm>. Acesso em: 16.11.2017. 
11 Sobre o princípio da moralidade,  ensina Hely Lopes Meirelles declara que o agente administrativo, como ser humano dotado de 

capacidade de atuar, deve, necessariamente, distinguir o Bem do Mal, o Honesto do Desonesto. E ao atuar, não poderá desprezar o 

elemento ético da sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo do injusto, o conveniente e o 

inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas também entre o honesto e o desonesto. Para maior clareza, por favor se refira ao 

Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo, Ed. Medeiros, 2012, p. 90. 
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isonomia. O desenvolvimento geral, assim, é prejudicado, já que os critérios de eficiência cedem 

ao favoritismo e propiciam a pobreza e as desigualdades sociais. 

 

Uma comprovação dessa afirmação é a constatação de que o roubo de recursos do governo 

aumenta o custo da atividade do governo, de modo que projetos governamentais que valham a 

pena - como esquemas de redistribuição ou projetos de obras públicas - não se tornam rentáveis. 

Olken12 examina essa relação causal no contexto de um grande programa indonésio de combate à 

pobreza que distribuía arroz subsidiado para as famílias pobres. Como descrito acima, comparando 

dados de pesquisas com dados administrativos, Olken estima que pelo menos 18% do arroz foi 

perdido do programa em razão de ineficiências causadas pela corrupção. Ele também realiza um 

cálculo de bem-estar dos benefícios do programa, tanto na medida em que foi implementado 

quanto usando um contrafactual com a mesma segmentação dos beneficiários, mas sem corrupção. 

As estimativas implicam que as perdas de bem-estar decorrentes desse “arroz perdido” podem ter 

sido grandes o suficiente para compensar os potenciais ganhos de bem-estar decorrentes da 

intenção redistributiva do programa, de modo que o programa sem corrupção poderia ter algum 

custo-benefício mas na presença de corrupção provavelmente não teve. Portanto, a participação do 

Estado e do particular nas ações de prevenção e repressão da corrupção são justificáveis na medida 

em que se percebe esse controle como um objetivo comum ao ideário democrático de nossa 

sociedade.  

 

Em 1993 a organização “Transparência Internacional” foi fundada em Berlim e hoje está 

presente em mais de 100 países,13 tendo por objetivo a conscientização da população mundial 

acerca dos efeitos maléficos da corrupção e a consequente promoção de mudanças sistêmicas à 

favor da justiça social. Dentre os seus muitos esforços e trabalhos, um dos mais significativos é o 

relatório anual que traz o ranking dos países mais corruptos, através de um escalonamento na 

ordem direta da probidade de cada país, onde os melhores resultados observados geram o primeiro 

lugar, e assim em ordem decrescente, até os piores colocados, segundo os critérios cautelosamente 

                                           

12 Olken, Benjamin A. and Rohini Pande. "Corruption in Developing Countries." Annual Review of Economics (2012) 4:479–509.  
13 Vide: <www.transparency.org>. 
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verificados da referida organização.14 Nos últimos anos o Brasil vem apresentando queda 

alarmante no ranking: de 2015 a 2017 o Brasil desdeu um total de 20 posições, passando a ocupar 

o 96º lugar. 

 

Apesar dessa estatística desfavorável, o Brasil apresenta, ao menos do ponto de vista 

formal, tendência à adesão aos movimentos internacionais para na adoção de medidas internas de 

combate efetivo à corrupção, como se observa pela adesão a convenções internacionais 

importantes. 

 

Um instrumento importante nesse sentido foi a Convenção sobre o Combate da Corrupção 

de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais da Organização 

de Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, que gerou efeitos notáveis em termos de 

adição de tipos específicos ao Código Penal,. 

 

Concluída em Paris, a Convenção da OCDE entrou em vigor na esfera internacional em 15 

de fevereiro de 1999. No Brasil, foi ela devidamente internalizada por meio do Decreto nº 3.678, 

de 30 de novembro de 2000. Seu maior objetivo foi engajar os signatários em torno do 

compromisso de edição de legislação interna compatível com as ações de combate à corrupção 

debatidas e propostas para o contexto internacional. Como determina o artigo 2º da Convenção:  

 

                                           

14 São características comuns dos Estados com melhor colocação o alto nível de liberdade de imprensa, pleno acesso a informações 

relativas ao orçamento público, altos padrões de integridade para ocupantes de cargos públicos e políticos, Poder Judiciário forte e 

independente. 
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 “Cada Parte deverá tomar todas as medidas necessárias ao estabelecimento das 

responsabilidades de pessoas jurídicas pela corrupção de funcionário publico 

estrangeiro, de acordo com seus princípios jurídicos”. 

 

Em atendimento à tal recomendação, o Brasil promulgou a Lei nº 10.467/2002, que 

acrescentou o Capítulo II-A ao Título XI do Código Penal, tipificando os crimes cometidos por 

particular contra a Administração Pública estrangeira.  

 

Em termos de relevância para o compliance, vale ressaltar que a OCDE editou, em 2009 

recomendações atualizadas para o combate à corrupção, contendo um guia de boas práticas sobre 

compliance, ética e controles internos no âmbito empresarial.15 Apesar do caráter meramente 

sugestivo do guia, a relevância de tais princípios acabou por influenciar vários outros normativos 

relacionados a controle de riscos, no âmbito interno dos países16.  

 

 Outro importantíssimo compromisso internacional assumido pelo Brasil 

concretizou-se com a edição do Decreto nº 5.687/2006, que internalizou no ordenamento jurídico 

pátrio a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção17. 

 

Essa Convenção expressa, já em seu Preâmbulo, a preocupação da ONU com as ameaças 

e os riscos envolvendo a corrupção; propondo, assim, modelo de prevenção, detecção e dissuasão 

das práticas nocivas a partir de um enfoque multidisciplinar. Nesse sentido, sinaliza a importância 

de uma maior e mais efetiva cooperação internacional, já que a corrupção deixou de ser um 

problema local para converter-se em fenômeno transnacional, capaz de afetar instituições 

                                           

15 OCDE. Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions and Related 

Documents. Anexo II, p. 30-32. Disponível em: <http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_ENG. pdf>, acesso 

em: 08 ago. 2016.  
16 Dentre os princípios e diretrizes sugeridos no guia, destacam-se: a) recomendação de suporte forte, explícito e visível da alta 

direção da empresa em relação ao programa de compliance; b) construção de política interna clara e articulada que proíba atos de 

corrupção; c) conscientização, no âmbito interno da empresa, de que a responsabilidade pelo cumprimento dos programas de 

integridade é de todos, independentemente da função ou nível hierárquico ocupado; d) supervisão contínua para a manutenção da 

atualização e eficácia dos programas de integridade; e) extensão da aplicação do programa a terceiros que negociem com a empresa; 

f) estabelecer canais de comunicação adequados à divulgação do programa e seu cumprimento; g) previsão de medidas 

sancionatórias que inibam o descumprimento das normas; h) revisões periódicas dos programas, de modo a manter a atualidade e 

a eficácia das medidas preventivas em relação às variações do mercado. 
17 Adotada pela Assembleia Geral da ONU em 31 de outubro de 2003. 
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democráticas e economias no âmbito global.  Talvez essa Convenção seja a mais relevante as 

finalidades invocadas por este trabalho, como se evidencia pela pertinência com o objeto aqui 

enfocado de seus artigos 5º, 8º, 9º e 1218.  

 

2.3 A Lei Anticorrupção 

 

 Influenciado pela tendência internacional que os tratados aderidos evidenciam19 e 

indiscutivelmente urgido por circunstâncias conjunturais históricas20, o Brasil deu um importante 

passo institucional e concretizou os compromissos internacionais assumidos nas Convenções, 

editando, em 2013, a Lei nº 12.846 (“Lei Anticorrupção”), que dispõe sobre a responsabilidade 

civil e administrativa das pessoas jurídicas, em razão de atos lesivos à Administração Pública 

brasileira ou estrangeira.  

 

A Lei Anticorrupção tem como sujeito passivo, portanto, a Administração Pública, 

nacional e estrangeira, prevendo as seguintes sanções: a) na esfera administrativa, multa e 

publicação extraordinária da decisão condenatória (art. 6º, I e II); além da obrigação de reparação 

integral do dano causado (art. 6º, §3º); e b) na esfera jurisdicional, o perdimento de bens, direitos 

e valores decorrentes do ilícito, suspensão ou interdição parcial das atividades, dissolução 

compulsória da pessoa jurídica, proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações 

                                           

18 No artigo 5º da Convenção, há a obrigatoriedade de os Estados-Parte implementarem, no âmbito de seu ordenamento interno, 

políticas coordenadas e eficazes para conter a corrupção (por exemplo, inserir no ordenamento uma lei específica contra a 

corrupção). O artigo 8º busca o comprometimento dos Estados-parte para que elaborem códigos de conduta que guiem e pautem 

as ações dos funcionários públicos (por exemplo, a criação de regras claras de compliance na administração pública). O mesmo 

artigo propõe, também, a criação de mecanismos facilitadores de denúncias sobre irregularidades identificadas (por exemplo, 

fomento de delação e proposta de acordo de leniência). O artigo 9º discorre a respeito de regras e padrões de transparência na gestão 

da res pública, incentivando a criação de sistemas eficazes e eficientes de gestão de riscos e controles internos (novamente, enfoque 

em compliance). O artigo 12 impõe aos Estados-parte a obrigatoriedade de adotar, nos sistemas legislativos internos, medidas para 

prevenir a corrupção e melhorar as normas contábeis e de auditoria no setor privado, prescrevendo sanções administrativas ou 

penais eficazes, proporcionadas e dissuasivas em caso de descumprimento da lei 
19 Também cabe menção à Convenção Interamericana contra a Corrupção (adotada em Caracas, em 29 de março de 1996). 

Internalizada em 2002 pelo Brasil por meio do Decreto nº 4.410. 
20 Há vários artigos indicando que houve tramitação “expressa” da Lei no Senado, em face das manifestações populares ocorridas 

em junho de 2013. Essas manifestações começaram com protestos contra o aumento da tarifa de ônibus e evoluíram para protestos 

de cunho político. A proposta legislativa, que havia tramitado por três anos na Câmara dos Deputados, foi aprovada em apenas 

quinze dias pelo Senado Federal, tendo entrado na Casa em 19.06.2013, aprovada sem emendas pelo plenário da Casa Revisora em 

04.07.2013. 
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ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou 

controladas pelo poder público, pelo prazo de 1 a 5 anos (art. 19).  

 

De maneira preparatória, cabe destacar que a Lei Anticorrupção tem caráter nacional 

aplicando-se a todos os entes da Federação.21 Sendo evidente que os Estados da federação, o 

Distrito Federal e os Municípios podem regulamentar a lei, por decreto, dentro de seus respectivos 

âmbitos territoriais, conforme devidamente autorizado pela CRFB.  

 

Não obstante o estabelecimento de clara distinção entre as sanções nas esferas 

administrativa e civil, a Lei Anticorrupção, em seu Art. 20, admite a aplicação das sanções 

administrativas pelo Poder Judiciário, nos casos em que se apurar omissão da autoridade 

administrativa:  

“Art. 20 Nas ações ajuizadas pelo Ministério Público, poderão ser aplicadas as sanções 

previstas no art. 6º, sem prejuízo daquelas previstas neste Capítulo, desde que constatada a omissão 

das autoridades competentes para promover a responsabilização administrativa”.  

 

Cabe destacar Lei nº 12.846/2013 não prescreve repercussões penais para as condutas que 

relaciona, por opção do legislador, cabendo menção às tentativas de tramitação conjunta de 

projetos de lei no âmbito civil e penal quando de sua passagem pelo Congresso Nacional.22 

 

Como regra, a responsabilidade decorrente de atos ilícitos é de caráter subjetivo, quando 

necessária a comprovação de culpa do agente causador do dano, ou objetiva, quando importante 

comprovar somente a ocorrência do dano e o nexo causal relevante. Opostamente, a 

                                           

21 Vide SANTOS, José Anacleto Abduch; BERTONCINI, Mateus; CUSTÓDIO FILHO, Ubirajara. Comentários à Lei 12.846/2013 

– Lei Anticorrupção. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 28-29. Na obra, os autores defendem o caráter nacional da Lei 

Anticorrupção, editada a partir de competências constitucionais legislativas privativas da União, como a competência para legislar 

sobre responsabilidade civil (art. 22, I), para cuidar de assuntos de direito internacional (arts. 49, I, e 84) e para legislar sobre 

assuntos de interesse predominantemente nacional 
22 “Em breve retrospecto do seu processo legislativo cabe registrar que o Projeto de Lei 6.826 foi apresentado pelo Poder Executivo 

em 18.02.2010. Em 26.03.2010 a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados indeferiu o requerimento de tramitação conjunta com 

o Projeto de Lei 1.142/07, que tipifica o crime de corrupção das pessoas jurídicas em face da Administração Pública, sob o 

fundamento de que este já possuía pronunciamento de duas Comissões incumbidas de examinar o mérito e tramitava 

conclusivamente na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJC (...)”. In: ANDRADE, Fábio Martins de. Lei 

Anticorrupção. In: Revista de Administração Pública e Política L&C, Brasília: ed. Consulex, ano XVI, n. 183, p. 6, set. 2013 
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responsabilidade objetiva sempre foi prevista em caráter excepcional e específico, naquelas 

hipóteses em que o legislador, por motivos de ordem política, decidiu imputar o ônus de 

determinado resultado indesejável a um “responsável”, independentemente de ter havido dolo ou 

culpa.  

 

Uma das principais novidades da Lei Anticorrupção nesse sentido foi estabelecer hipótese 

de responsabilização civil e administrativa objetiva para a pessoa jurídica envolvida em atos de 

corrupção, bastando para tal a demonstração do nexo causal entre a conduta corrupta e a vantagem 

auferida.  

 

Portanto, a Lei Anticorrupção remove o elemento subjetivo da relação investigativo-

punitiva – mesmo porque uma pessoa jurídica, por ser fruto de ficção, não é capaz de agir com 

dolo direto ou eventual, tampouco com imprudência, imperícia ou negligência. Sempre haverá 

uma conduta humana, ainda que diluída em conselhos e órgãos colegiados da pessoa jurídica, que 

gerará o liame que apontará determinado resultado benéfico fruto de ato de corrupção. Assim, 

independentemente de o sistema persecutório-processual brasileiro conseguir, em tese, 

responsabilizar e aplicar penas às pessoas físicas que agiram em nome da empresa, a Lei prescreve 

que será ela própria punida pelo ato ilícito de que obteve proveito.23 Em síntese, permanece defeso 

que a responsabilização objetiva representa importante evolução no combate aos atos de corrupção 

praticados por pessoas jurídicas, dada a dificuldade de apuração desses crimes. 

 

Em seu artigo 1º, a Lei Anticorrupção deixa claro que o âmbito de responsabilização 

abrangido pelo estatuto legal são as instâncias civil e administrativa, in verbis: 

 

                                           

23 ZANETTI, Adriana Freisleben de. Lei Anticorrupção e Compliance. Revista Brasileira de Estudos da Função Pública – RBEFP, 

Belo Horizonte, ano 5, n. 15, p. 35-60, set./dez. 2016. 
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 “Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a responsabilização objetiva administrativa e civil 

de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional 

ou estrangeira.”  

 

A Lei dispõe, nesse sentido, em seu Capítulo IV sobre o processo administrativo de 

responsabilização, prescrevendo suas diretrizes gerais nos artigos 8º a 15. O Decreto nº 8.420/2015 

dispõe que as sanções administrativas poderão ser imputadas às empresas por meio de apuração 

de responsabilidade efetuada no âmbito de um Processo Administrativo de Responsabilização – 

PAR, segundo os artigos 2º a 11.  

 

De acordo com o artigo 6º da Lei Anticorrupção, as penalidades administrativas aplicáveis 

às condutas descritas são as seguintes: pena de multa (inciso I) e publicação extraordinária da 

decisão condenatória (inciso II). Há também outros dispositivos na Lei que dispõem sobre sanções 

de caráter administrativo, como a inclusão do nome da empresa no Cadastro Nacional de Empresas 

Punidas – CNEP24 (art. 22) e no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS25 

(art. 23).  

 

 Considerando que a pena de multa pode variar de um décimo por cento a vinte por 

cento do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do processo 

administrativo, uma questão relevante que tem sido pertinentemente colocada pela produção 

acadêmica desde a promulgação da Lei é como estabelecer com razoabilidade e equidade a 

                                           

24 Banco de dados que consolida a relação das empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei 

Anticorrupção). A Lei Anticorrupção prevê a punição de pessoas jurídicas que praticam atos de corrupção e outros ilícitos contra 

a administração pública, alcançando inclusive as empresas brasileiras que atuam no exterior. As sanções podem abranger desde a 

aplicação de multas, na esfera administrativa, até a perda de bens, a suspensão de atividades e a dissolução compulsória, na esfera 

penal, além da proibição de receber incentivos, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos e entidades públicas. O CNEP 

também registra os acordos de leniência firmados pelas empresas com o poder público, inclusive aqueles que eventualmente sejam 

descumpridos. A Lei Anticorrupção trouxe a obrigatoriedade para os entes públicos, de todos os Poderes e Esferas de Governo, de 

manter o Cadastro atualizado.  
25 O CEIS tem por objetivo consolidar a relação das empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que restringiram o direito de 

participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública 
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aplicação de sanções que sejam severas, mas também isonômicas e proporcionais, de modo a 

cumprir sua finalidade punitivo-pedagógica satisfatoriamente.26  

 

A Lei, nesse diapasão, determina que a gradação do valor deva ser aferida de acordo com 

as premissas estabelecidas no artigo 7º, quais sejam: a gravidade da infração, a vantagem auferida 

ou pretendida pelo infrator, a consumação ou não da infração, o grau de lesão ou perigo de lesão, 

o efeito negativo produzido pela infração, a situação econômica do infrator, a cooperação da pessoa 

jurídica do infrator, a existência de programa de integridade – no inciso VII – e o valor dos 

contratos mantidos pela pessoa jurídica com o órgão ou entidade pública lesados.  

 

Tendo em vistas à finalidade deste trabalho, é fundamental destacar o inciso VIII do artigo 

7º da Lei Anticorrupção, que traz a possibilidade de que o agente administrativo leve em conta, 

para fins de diminuição da reprimenda administrativa, “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 conduta no âmbito da pessoa jurídica”. Trata-se da primeira 

menção legislativa expressa do instituto do compliance no Brasil, fundamental para nossa análise 

comparativa e que será abordado com mais detalhe no capítulo a seguir e relacionado com o setor 

de petróleo e gás. 

 

3 O COMPLIANCE NO SETOR DE PETRÓLEO BRASILEIRO 

  

3.1 Compliance e a Lei Anticorrupção 

 

A acepção semântica tradicional do conceito de compliance é extraída do verbo inglês “to 

comply” (cumprir, satisfazer, realizar). Manzi conceitua o instituto como:  

 

                                           

26 SOUZA, Jorge Munhós de. Responsabilização administrativa na Lei anticorrupção. In: QUEIROZ, Ronaldo de Pinheiro et al. 

Lei Anticorrupção. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 149 e ZANETTI, Adriana Freisleben de. Lei Anticorrupção e Compliance. 

Revista Brasileira de Estudos da Função Pública – RBEFP, Belo Horizonte, ano 5, n. 15, p. 35-60, set./dez. 2016. 
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 “O ato de cumprir, de estar em conformidade e executar regulamentos internos e 

externos, impostos às atividades da instituição, buscando mitigar o risco atrelado 

à reputação e ao regulatório/legal”. 27 

 

Indo além do entendimento de compliance como mero cumprimento de regras formais e 

informais e buscando uma interpretação de alcance mais ampla, Candeloro, De Rizzo e Pinho 

trazem a seguinte definição:  

 

 “Um conjunto de regras, padrões, procedimentos éticos e legais que, uma vez 

definido e implantado, será a linha mestra que orientará o comportamento da 

instituição no mercado em que atua, bem como as atitudes de seus funcionários; 

um instrumento capaz de controlar o risco de imagem e o risco legal, os chamados 

‘riscos de compliance’, a que se sujeitam as instituições no curso de suas 

atividades.”28 

 

Nessas acepções, é possível relacionar os “programas de compliance” (ou simplesmente 

“programas de integridade”) e seu surgimento com o conceito utilitarista de um mecanismo para 

auxiliar a identificação, a prevenção e o controle de riscos em determinado ambiente. 29 

 

Assim, o termo da língua inglesa pode ser compreendido de forma ampla como 

“conformidade”. Pressupõe-se, portanto, uma análise de determinada conduta abstrata contra um 

“padrão de fundo” previamente determinado que objetiva verificar se a conduta concreta resultante 

está de acordo com àqueles pressupostos. A partir disso, pode-se aferir se determinada ação - ou 

                                           

27 COIMBRA, M.A.; MANZI, V. A. Manual de Compliance: Preservando a Boa Governança e Integridade das Organizações, 1ª 

edição, Páginas:168. Editora Atlas, 2010. 
28 CANDELORO, A. P.; PINHO, V.; RIZZO, M. B. M. Compliance 360° - Riscos, Estratégias, Conflitos e Vaidades no Mundo 

Corporativo. São Paulo: Trevisan, 2012. P. 30. 
29 Vide BECK, Ulrich. Risk Society – Towards a New Modernity. Translated by Mark Ritter. UK: SAGE, 2013. 



28 

 

 
 

omissão - está de acordo com o prescrito, com o planejado. Trata-se do ato de proceder - ou deixar 

de proceder - de acordo com um comando previamente traçado.  

 

Portanto, no ambiente empresarial, os programas de integridade ou programas de 

compliance se revelam ferramentas úteis para auxiliar os procedimentos de controle e gestão de 

riscos das empresas. Para alcançar essa finalidade, os programas devem ser concebidos de maneira 

individualizada, com foco em áreas sensíveis mais sujeitas a riscos previamente identificados. 

 

 Com efeito, a partir da identificação dos pontos sensíveis, estrutura-se a ação preventiva 

juntamente à uma estratégia de aderência às regras e padrões esperados pelos gestores, tanto em 

relação à própria empresa e seu corpo interno de colaboradores quanto em relação à ao setor 

econômico onde ela está inserida, considerando suas relações jurídicas com terceiros nesse 

ambiente. Nesse sentido: 

 

 “Percebe-se que a prática da ‘compliance’ pode ser dividida em duas vertentes, a 

saber: a) Uma no interesse preponderante da própria empresa, visando, mediante 

a fiscalização interna promovida pelos ‘compliance officers’, prevenir e reprimir 

a prática de infrações por funcionários e administradores que venham a prejudicar 

os interesses da entidade (v.g. fraudes que lesam o patrimônio da empresa, como 

desvios de valores, produtos etc.); b) Outra em que deve haver um equilíbrio entre 

o interesse social e o da própria empresa, na qual os “compliance officers” irão 

tentar evitar infrações a normas legais ou regulamentares na atividade empresarial 

(v.g. apontando o devido cumprimento das normas ambientais e tributárias por 

exemplo). Aqui há o interesse em cumprir as normas e também o interesse em 

não ser penalizado por eventuais infrações. A atividade de ‘compliance’ se 

desenvolve como uma espécie de ‘consciência da empresa’ que lhe impõe freios 
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inibitórios, tal qual ocorre com qualquer indivíduo quando se policia a si mesmo 

para não infringir as normas legais.”30 

 

Conforme observado no parágrafo destacado, é uma afirmação logicamente deduzível que 

empresas têm interesse em cumprir a legislação, com o escopo de evitar penalidades. Cumpre 

assinalar, no mérito da graveza das penalidades, que o ordenamento brasileiro, também em linha 

com as tendências internacionais descritas no item anterior, vem intensificando as sanções de 

natureza econômica, a fim de aprimorar a prevenção geral contra o descumprimento dos seus 

comandos legais.  

 

A Lei Anticorrupção, de modo semelhante ao prescrito pela Lei Antitruste,31 estabeleceu, 

nas hipóteses nela previstas, a possibilidade de multa administrativa fixada com base em um 

percentual sobre o faturamento: entre um décimo por cento e vinte por cento do faturamento do 

exercício anterior à instauração do procedimento administrativo. Afere-se, portanto, do 

dispositivo, que o valor pode atingir patamares econômicos expressivos. Para mais, a Lei 

Anticorrupção faz a ressalva de que a multa nunca poderá ser inferior à vantagem ilícita auferida 

pela empresa (art. 6º, I).  

 

Assim, é manifesta vantagem, ao menos do ponto de vista de custos transacionais, em que 

se estabeleça sistemas empresariais eficazes de controles internos no Brasil. Tais controles são 

denominados “internos” porque nascem no ambiente da empresa, sendo exercidos por seus órgãos: 

trata-se de um plano destinado a conhecer, dentro da empresa, as áreas sensíveis a atos que possam 

                                           

30 CABETTE, Eduardo Luiz Santos; NAHUR, Marcius Tadeu Maciel. “Criminal Compliance” e Ética Empresarial – Novos 

Desafios do Direito Penal Econômico. Porto Alegre: Núria Fabris Ed., 2013. p. 22. 
31 Lei nº 12.529/11, art. 37, I. 
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impactar ou comprometer o atingimento de objetivos institucionais e, em última análise, o 

cumprimento com a lei.  

 

Para regulamentar a Lei nº 12.846/2013 no âmbito Federal,32 foi publicado o Decreto nº 

8.420, de 18 de março de 2015. O Capítulo IV do decreto dispõe sobre o “Programa de 

Integridade”, que deve consistir de: 

 

 “conjunto de mecanismos e procedimentos de controles internos no âmbito da 

pessoa jurídica, para fins de integridade, auditoria e denúncia de irregularidades 

[…], tendo por finalidade a promoção políticas e diretrizes com o objetivo de 

detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra 

a Administração Pública, nacional ou estrangeira.”  

 

O parágrafo único do artigo 41 alerta que o programa de integridade deve ser estruturado, 

aplicado e atualizado de acordo com as características e riscos atuais das atividades de cada pessoa 

jurídica, a qual por sua vez deve garantir o constante aprimoramento e adaptação do referido 

programa, visando garantir sua efetividade. Esse dispositivo, lança importante validação ao 

objetivo acadêmico aqui proposto, principalmente ao corroborar o fato de que a indústria de 

Petróleo e Gás, em razão de suas muitas particularidades operacionais, deve dedicar atenção 

específica à criação de seus programas de controle interno. 

 

De fato, cumpre reforçar que, para atingir seus objetivos institucionais da forma mais 

eficiente, é recomendável que o programa de compliance seja desenhado em estrita adequação às 

especificidades estruturais e até mesmo culturais de cada empresa e do setor em que ela está 

inserida, submetendo-se a atualizações constantes, na periodicidade da variação dessas mesmas 

premissas, para que haja coerência entre as ações que se busca implementar e todo o contexto local 

                                           

32 A lei prescreve que Os Estados e os Municípios deverão disciplinar, por meio de decreto, os parâmetros de avaliação dos 

mecanismos de compliance dentro dos seus limites territoriais. 
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e temporal em que se encontram as atividades econômicas sujeitas aos tais mecanismos de 

controle. 

 

O artigo 42 do Decreto nº 8.420/2015 estabelece uma série de parâmetros, elencados nos 

incisos I a XVI, para que a autoridade sancionadora avalie o programa de integridade de cada 

empresa, para fins de possível diminuição de pena, que passaremos a abordar brevemente.  

 

O Inciso I prescreve a avaliação o comprometimento da alta direção da pessoa jurídica, 

incluídos os Conselhos, evidenciado pelo apoio visível e inequívoco ao programa. Assim, pretende 

o regramento, por meio da regra do “bom exemplo”, promover a adesão dos diretores da empresa 

ao programa e, com isso, induzir o dever de observância ao programa de integridade por toda a 

massa de subordinados e colaboradores.  

 

O inciso II refere-se à análise dos padrões de conduta, código de ética, políticas e 

procedimentos de integridade, aplicáveis a todos os empregados e administradores, 

independentemente do cargo ou função exercidos.  

 

O inciso III dispõe sobre a extensão ideal das políticas de integridade a terceiros que lidem 

com a empresa, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e 

associados.  

 

O inciso IV recomenda treinamentos periódicos sobre o programa de integridade, com o 

escopo de manter o entendimento atualizado do programa por parte dos funcionários da empresa. 

Cediço é que o progresso científico-tecnológico obriga o ser humano a atualizar conceitos e 
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definições e deles extrair novas significações congruentes com o processo histórico do 

desenvolvimento social e econômico.  

 

O inciso V tem por escopo a manutenção da atualidade e compatibilidade do programa em 

função do tempo, determinando uma análise periódica dos riscos, permitindo assim a realização 

de eventuais adaptações necessárias no programa de integridade.  

 

O inciso VI traz a regra da transparência ao impor que os registros contábeis reflitam de 

forma completa e precisa as transações da pessoa jurídica. Sobre a questão da transparência, 

convém lembrar que essa regra já estava prevista no artigo 8º da Convenção da OCDE33, que 

determina aos Estados-Parte que adotem todas as medidas necessárias, no âmbito de suas leis e 

regulamentos sobre manutenção de livros e registros contábeis, divulgação de declarações 

financeiras, e sistemas de contabilidade e auditoria, para proibir o estabelecimento de contas de 

caixa “dois”, a realização de operações de caixa “dois” ou operações inadequadamente 

explicitadas, o registro de despesas inexistentes, o lançamento de obrigações com explicitação 

inadequada de seu objeto, bem como o uso de documentos falsos por companhias sujeitas àquelas 

leis e regulamentos com o propósito de corromper funcionários públicos estrangeiros ou ocultar 

tal corrupção. 

 

O inciso VII recomenda a adoção de controles internos que assegurem a pronta elaboração 

e confiabilidade de relatórios e demonstrações financeiras da pessoa jurídica. Apesar da relativa 

novidade no tema com o relacionamento ao conceito de integridade trazido pela edição da Lei 

Anticorrupção, a recomendação da adoção de controles internos não é totalmente inédita no Brasil, 

tendo o Banco Central,  em 1998, expedido a Resolução nº 2.554 determinando às instituições 

financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil a 

“implementação de controles internos voltados para as atividades por elas desenvolvidas, seus 

                                           

33 Ver Referência 16. 
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sistemas de informações financeiras, operacionais e gerenciais e o cumprimento das normas legais 

e regulamentares a elas aplicáveis”.  

 

O inciso VIII preconiza a existência de 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.  

 

O inciso IX dispõe sobre a independência, estrutura e autoridade da instância interna 

responsável pela aplicação e fiscalização do programa de integridade, de modo a prevenir 

eventuais conflitos de interesse dentro das empresas.  

 

O inciso X ressalta a importância da existência de canais de denúncia de irregularidades, 

abertos e amplamente divulgados a funcionários e terceiros, bem como a existência de mecanismos 

destinados à proteção de denunciantes de boa-fé. O ponto é importante porque a corrupção se 

desenvolve na esfera da clandestinidade, daí a relevância de um canal facilitador da comunicação 
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de irregularidades detectadas por terceiros alheios à fraude, ou até mesmo pelos próprios 

fraudadores, em relação a seus comparsas.  

 

O inciso XI verifica se a empresa adota medidas disciplinares em caso de violação do 

programa de integridade, por certo que prescrição de comportamento sem sanção conta com baixo 

grau de eficácia.  

 

O inciso XII recomenda a adoção de procedimentos que assegurem a pronta interrupção de 

irregularidades ou infrações detectadas e a tempestiva remediação dos danos gerados.  

 

O inciso XIII se relaciona diretamente com o inciso VIII, valorizando a previsão de 

diligências apropriadas para contratação e, conforme o caso, supervisão de terceiros, tais como 

fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados. 

 

O inciso XIV recomenda a verificação, durante processos de fusões, aquisições e 

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

vulnerabilidades nas pessoas jurídicas envolvidas.  

 

O inciso XV recomenda o monitoramento contínuo do programa de integridade visando 

seu aperfeiçoamento na prevenção, detecção e combate à ocorrência dos atos lesivos previstos no 

artigo 5º da Lei Anticorrupção.34  

 

Por fim, o inciso XVI valoriza a transparência da pessoa jurídica quanto a doações para 

candidatos e partidos políticos.  

 

Tal a avaliação dos programas de integridade tem efeitos na gradação de eventual pena 

aplicada com base responsabilidade objetiva descrita no item anterior, determinando, em última 

                                           

34 “Art. 5o  Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, para os fins desta Lei, todos aqueles 

praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo único do art. 1o, que atentem contra o patrimônio público nacional 

ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, 

assim definidos: I - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa 
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análise, a qualidade do programa como instrumento capaz de reduzir o grau da punição, que como 

já vimos, pode alcançar extensões econômicas consideráveis.  

 

O artigo 5º do Decreto também estabelece que a comissão administrativa responsável pela 

apuração das condutas investigadas deve examinar as informações e os documentos apresentados 

pela empresa referentes à existência e ao funcionamento de programa de integridade, tendo o 

processante o dever de examinar o programa segundo os parâmetros abordados, constantes do 

Capítulo IV, para a dosimetria das sanções a serem aplicadas. 

 

Quando tratando das subtrações autorizadas, o artigo 18, em seu inciso V, determina a 

redução de 1 a 4% da soma caso a pessoa jurídica comprove a adoção e aplicação de programa de 

integridade. O percentual entre 1 e 4% será avaliado conforme os parâmetros qualitativos definidos 

nos dezesseis incisos detalhados neste capítulo. Sendo fundamental que na decisão que declare a 

redução efetiva de pena de multa, o agente administrativo demonstre com objetividade os 

parâmetros e repercussões objetivas no cálculo da redução dos critérios subjetivamente avaliados, 

de forma a proporcionar ao administrado o entendimento do cálculo efetuado. 

 

 Logo, em caráter preliminar, é aconselhável que a comissão administrativa relevante 

identifique quais incisos são aplicáveis ao caso concreto, vez que há permissão de redução de 

                                           

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. 
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formalidades na avaliação de microempresas e empresas de pequeno porte, conforme parágrafo 3º 

do art. 42.35  

 

Por conseguinte, a Lei prescreve que a comissão, deverá, na avaliação dos incisos 

aplicáveis, tomar em consideração o porte econômico e a especificidade da pessoa jurídica, 

conforme rol exemplificativo apresentado no parágrafo 1º do artigo 4236; considerando, por fim, a 

efetividade do programa de integridade em relação ao ato lesivo objeto da apuração (art. 42, §3º) 

para fins da redução da pena.  

 

O conjunto apurado deverá ser mensurado na escala de um a quatro por cento, de maneira 

lógica e justificada. Dada a ausência de previsões matemáticas no Decreto e na Lei para a correta 

justificação da redução avaliada, prevê o Decreto a possibilidade de a Controladoria-Geral da 

União expedir orientações, normas e procedimentos complementares referentes à avaliação. 

 

A CGU, em parceria com o Ministério da Justiça, publicou, em 2015, o guia “Programa de 

Integridade: diretrizes para empresas privadas”, com o objetivo de auxiliar a iniciativa privada no 

combate à corrupção.  A publicação explica o Programa de Integridade, presente na Lei 

Anticorrupção, e traz normas que podem ajudar empresas a construir ou aperfeiçoar instrumentos 

destinados à prevenção, detecção e remediação de atos lesivos à Administração Pública. 

 

O documento apresenta exemplos práticos de conduta de combate à corrupção, como 

suborno de agentes públicos nacionais ou estrangeiros, fraude em processos licitatórios, embaraço 

às atividades de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos. O Guia 

também mostra os cinco pilares de um programa de integridade: 1) comprometimento e apoio da 

                                           

35 Nessa hipótese, os incisos III, V, IX, X, XIII, XIV e XV podem ser excluídos do juízo de valor a ser realizado pela comissão. 
36 “§ 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.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/arquivos/programa-de-integridade-diretrizes-para-empresas-privadas.pdf
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/arquivos/programa-de-integridade-diretrizes-para-empresas-privadas.pdf
http://www.cgu.gov.br/assuntos/responsabilizacao-de-empresas/lei-anticorrupcao
http://www.cgu.gov.br/assuntos/responsabilizacao-de-empresas/lei-anticorrupcao
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alta direção; 2) definição de instância responsável; 3) análise de perfil e riscos; 4) estruturação das 

regras e instrumentos; e 5) estratégias de monitoramento contínuo. 

 

O Guia, no entanto, é meramente orientativo e não possui caráter normativo ou vinculante. 

As diretrizes nele descritas não criam direitos ou garantias, sejam eles relacionados à eventual 

análise de programas de integridades em processo de responsabilização ou a qualquer outro 

processo ou procedimento nas esferas administrativa ou judicial. 

 

Diante dessa exposição, é premente que a conclusão final deste subcapítulo seja o 

reconhecimento de que o Estado, portanto, incentiva o controle da corrupção pelo particular, 

premiando o bom gerenciamento de riscos correlacionados aos atos de corrupção. Cumpre 

assinalar, porém, que uma parcela de risco é inerente ao sistema; não há como se eliminar todos 

os riscos, nem há como garantir cem por cento de controle sobre o risco.37  

 

3.2 A corrupção no setor de petróleo e gás 

 

Lançado em 1999, o Índice de Pagamentos de Suborno desenvolvido pela Transparência 

Internacional avalia a probabilidade de que empresas dos países industrializados do mundo 

                                           

37 ZANETTI, Adriana Freisleben de. Lei Anticorrupção e Compliance. Revista Brasileira de Estudos da Função Pública – RBEFP, 

Belo Horizonte, ano 5, n. 15, p. 35-60, set./dez. 2016. 
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realizem pagamentos de suborno no exterior38. O índice, atualizado anualmente, avaliou a Indústria 

de Petróleo Gás e Mineração39 como a mais tendente à corrupção no mundo. 

 

Corroborando essa constatação, recente estudo realizado pela OCDE sobre a situação 

mundial do pagamento de propinas40 também avaliou o setor como o mais propenso à corrupção 

entre todos os demais avaliados.  

 

Logo, a consideração acadêmica sobre quais razões específicas levam aos elevados índices 

de corrupção no setor é extensa. No geral, é estabelecida frequente relação causal entre esses 

índices e uma série de fatores intrínsecos à atividade de exploração de recursos naturais e seu 

elevado volume de receita.41 Dessa forma, os comportamentos de rent-seeking, que visam a obter 

do governo privilégios de mercado, são frequentemente associados aos agentes desse setor.  

 

Outro argumento relevante é o de que recursos naturais estão presente com maior volume 

em países em desenvolvimento que normalmente apresentam baixos níveis institucionais e 

pouquíssimos mecanismos de transparência propiciando ambientes vulneráveis a corrupção.42 

 

Há, também, análise acadêmicas que estabelecem uma relação de causalidade de mão dupla 

entre os recursos naturais e o empobrecimento das instituições locais, explicitando associações 

negativas entre a abundância dos recursos e a estabilidade e qualidade do sistema político, 

apontando que a grande descoberta e exploração de recursos inusitada acaba enfraquecendo os 

quadros institucionais dos países.43 Constatação que é fortalecida por outras produções acadêmicas 

                                           

38 Transparency International (2011) Bribe Payers Index (www.bpi.transparency.org) 
39 Também referida como “Indústria Extrativa. 
40 OECD (2014), OECD Foreign Bribery Report: An Analysis of the Crime of Bribery of Foreign Public Officials, OECD 

Publishing, Paris. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264226616-en 
41 Alguns autores defendem uma tese amplamente debatida da “maldição dos recursos” para descrever o fenômeno. Para maiores 

referências: BEBBINGTON. Anthony J. Extraction, Territory, and Inequalities: Gas in the Bolivian Chaco. 
42 LOPES, Luiz Paulo de Yparraguirre Oliveira. Desafios de Compliance Anticorrupção na Indústria de Petróleo e Gás / Luiz Paulo 

Yparraguirre Oliveira Lopes. – 2017. Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de  Economia, 

Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, Estratégias e  Desenvolvimento, 2017 
43 COLLIER, P.; HOEFFLER, A. “Resource rents, governance, and conflict.” Journal of Conflict Resolution 49 (4): 625‐633, 

2005. 
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que reafirmam que a corrupção, a fraca governança e comportamentos rent-seeking são intrínsecos 

a países que possuem recursos naturais, como petróleo e minerais.44  

 

Deste modo, há uma crença popular na ciência política e na literatura econômica de que 

frequentemente as receitas de petróleo são associadas à corrupção. Entretanto, apesar do setor de 

Petróleo ser objeto de inúmeros casos de corrupção, isto não se dá porque os indivíduos ou 

empresas que operam neste setor são naturalmente mais corruptos ou suscetíveis a suborno, mas 

porque existem determinadas características intrínsecas ao setor que aumentam consideravelmente 

este risco. 

 

3.3 Os códigos de compliance das empresas de petróleo no Brasil 

 

Assim, fazendo a conexão entre o capítulo anterior e o presente, em sequência a exposição 

sobre as principais características inerentes a indústria de Petróleo e Gás e suas relações com a 

propensão desse setor à corrupção, é oportuno finalizar a exposição proposta nos objetivos deste 

trabalho e passar a transcrever os principais dispositivos dos códigos de compliance em vigor 

dentro de companhias nacionais relevantes da indústria e tecer comentários sobre seu alcance e 

formação. 

 

A contextualização expositiva aqui realizada será balizada pelo conteúdo fático de dois 

códigos de compliance atualmente em vigor nas seguintes empresas nacionais: PetroRio S.A. e 

Queiroz Galvão Exploração e Produção Ltda. (Grupo Queiroz Galvão S.A.). O Programa de 

Combate à Corrupção de Petrobras, conforme explicado abaixo, por ser expressivamente extenso, 

será usado como uma das referências para a análise dos códigos dessas duas empreas. 

 

É importante observar que os aqui referidos códigos de compliance frequentemente são 

tratados sob outras denominações do âmbito das empresas ou podem estar dispostos em diversos 

                                           

44 SALA-I-MARTIN, X.; SUBRAMANIAN, A. "Addressing the Natural Resource Curse: An Illustration from Nigeria." NBER 

Working Paper 9804 (June), 2003. 
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documentos e institutos, que constituem a política de governança como um todo.45 Sendo assim, 

quando oportuno, serão dadas referências específicas à localização das provisões ou conceitos 

citados. 

 

Ainda sobre o método escolhido para a referida análise, cumpre esclarecer que, com base 

nos guias e referências internacionais mencionados no capítulo 246, as diretrizes qualitativas 

estabelecidas no Decreto nº 8.420, de 18 de março de 2015, no Guia “Programa de Integridade: 

diretrizes para empresas privadas” da Corregedoria-Geral da União e no código de compliance da 

Petrobras, esta será centrada no conteúdo material dos códigos no que concerne: (i) a interação 

entre agentes públicos e privados; (ii) a interação entre agentes privados; e (iii) a interação entre 

empresas no ambiente de mercado sob a ótica concorrencial. 

 

Dessa forma, esperamos ser possível atestar que os programa de integridades na indústria 

de Petróleo e Gás nacional levam em consideração o porte e as especificidades da empresa e da 

atividade econômica desenvolvida. 

 

Espera-se que com este exercício, prover alguma contextualização eficiente sobre o estado 

material dos códigos de compliance efetivamente válidos no setor, para assim, com base nas 

premissas teóricas e legislativas mencionadas até aqui, seja possível ao leitor construir uma análise 

qualitativa sobre esses instrumentos e tecer um comentário sobre a condição político-econômica 

resultante dada a relevância dessa indústria para a economia nacional. 

 

3.3.1 Interação entre agente públicos e privados 

 

Dado o histórico dos escândalos de corrupção do setor de Petróleo e Gás no Brasil, este 

tópico é usualmente um dos mais desenvolvidos nos códigos de compliance sob análise e é o que 

                                           

45 Como é o caso da Petrobras, que dispõe diversos códigos com propósitos e temas específicos, a fim de melhor abordar a 

complexidade dos temas envolvidos. Atualmente, há o Código de Ética, o Guia de Conduta, o Código de Conduta Concorrencial e 

o Código de Boas Práticas e Políticas Associadas. 
46 Principalmente as referências da OCDE para a construção desses códigos na referência de número 16. 

http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/arquivos/programa-de-integridade-diretrizes-para-empresas-privadas.pdf
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/arquivos/programa-de-integridade-diretrizes-para-empresas-privadas.pdf
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contém o maior número de referência no Guia orientativo da CGU para a construção de um 

programa de integridade robusto.47 

 

Vários dos riscos aos quais a empresa está submetida impõem a necessidade de 

estabelecimento de normas sobre como os seus representantes devem agir quando em contato com 

agentes públicos. Uma política clara e efetiva sobre relacionamento com o setor público é capaz 

de mitigar riscos relacionados à participação em licitações e contratos administrativos; ao 

pagamento de tributos; à obtenção de licenças, autorizações e permissões; a situações de 

fiscalização ou regulação; à contratação de atuais e ex-agentes públicos, entre outros. Há diversos 

tipos de normas que podem ser estabelecidas para evitar que o contato com agentes públicos possa 

propiciar o oferecimento ou pagamento de vantagens indevidas.  

 

No mérito, cumpre esclarecer que as previsões de controle analisadas nesse sentido são, de 

fato, usualmente orientadas em torno dos seguintes grandes temas: (i) contratação com a 

administração pública48; (ii) oferecimento de vantagens indevidas para a administração pública. 

 

Sobre o primeiro tema, a CGU orienta, de modo geral, que a empresa deve ter especial 

diligência para verificar se a contratação de agentes públicos foi feita em razão do acúmulo de 

conhecimento do agente público e com o intuito de prover aconselhamento técnico às decisões da 

empresa. Caso contrário pode haver a impressão de que a contratação tem como objetivo 

possibilitar um acesso facilitado a órgãos ou autoridades ou obter informação privilegiada. 

Recomenda-se, ainda, que procedimentos adicionais podem ser estipulados para verificar se a 

remuneração estabelecida está condizente com a qualidade e relevância do serviço prestado pelo 

agente público, de forma a evitar que algum pagamento indevido esteja sendo dissimulado como 

prestação de serviço.  

 

                                           

47 Disponível em http://www.cgu.gov.br/assuntos/etica-e-integridade/setor-privado/como-implementar-medidasde-integridade 

Acesso em 28 jun. 2018. 
48 A participação em licitações e a execução de contratos administrativos são situações que apresentam risco significativo de 

ocorrência de fraudes e corrupção. O artigo 5º da Lei nº 12.846/2013 traz diversos atos lesivos à administração pública que dizem 

respeito especificamente a esses pontos 
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O código de ética e conduta do Grupo Queiroz Galvão é o único, dentre os códigos 

analisados, que apresenta substância material nesse sentido: 

“quando da formação de parcerias empresariais, consórcios e sociedades de propósito 

específicos, os nossos colaboradores devem, invariavelmente, buscar parceiros que se 

identifiquem e comprometam-se com os valores, crenças e compromissos contidos neste Código, 

sendo certo que a formalização de parcerias, consórcios ou a participação em SPEs deverá ter 

como condição precedente a adesão, por todos os participantes, às regras previstas neste Código 

de Ética, ou o comprometimento com a prática de regras compatíveis com este Código, por meio 

de assinatura de termo de responsabilidade ou documento equivalente, salvo se o parceiro, 

consorciado ou sócio contar com programa próprio de integridade que seja considerado compatível 

com este documento.”49 

 

Vale mencionar que o código da PetroRio efetivamente não dispõe sobre recomendações 

em relação às contratações com a administração pública ou a participação em licitações. 

 

 Já no segundo tema, as orientações existentes parecem adquirir um tom mais 

uniforme. Conforme preceitua o código da PetroRio: 

 

 “Nenhum suborno, propina ou outro pagamento semelhante, de forma alguma, 

deve ser efetuado, direta ou indiretamente, a qualquer pessoa para fins de se obter, 

facilitar ou manter negócios. Da mesma forma, se ao colaborador for solicitado 

algum pagamento, deverá negá-lo e comunicar o ocorrido a Ouvidoria da 

Companhia, sendo certo que o assunto será tratado como confidencial.” 

 

Embora pagamentos ilegais sejam usualmente associados a dinheiro, o mesmo ato ilícito 

pode ser configurado através da oferta ou promessa de emprego, benefícios, acomodação, uso de 

ativos ou preferência na compra ou uso de produtos ou serviços, a fim de auxiliar na obtenção ou 

manutenção de qualquer vantagem ou negócio, ou influenciar indevidamente um resultado 

                                           

49 Disponível em http://portal.queirozgalvao.com/documents/143016/5920266/0829_codigo_de_etica.pdf/81bf39ea-71ad-4e7d-

a3d4-8c31857a8faf. Acesso em 28 jun. 2018. 
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comercial. Dar ou receber presentes e entretenimento também podem configurar descumprimento 

da Lei e trazer sérias consequências aos Colaboradores envolvidos e à PetroRio, conforme descrito 

a seguir. Caso tenha qualquer dúvida quanto ao modo de agir ou quais são as espécies de presentes 

ou benefícios permitidos, informe a Ouvidoria.”50 

 

Assim, contata-se uma compatibilidade do teor material dado a essas questões no âmbito 

dos códigos analisados com as recomendações pertinentes, que prescrevem cautela com a oferta e 

o pagamento de hospitalidades, brindes e presentes a agentes públicos estrangeiros, pois podem 

ser entendidos, a depender da situação, como uma vantagem indevida, não somente pela Lei nº 

12.846/2013, mas também por outras legislações como, por exemplo, o FCPA51 (Foreign Corrupt 

Practices Act) e o UK Bribery Act52. 

 

3.3.2 Interação entre agentes privados 

 

Os padrões de ética e de conduta representam o comportamento esperado de todos os 

funcionários e dirigentes da empresa, assim, ao tratar desse segundo aspecto essencial, é 

recomendável que se estabeleçam padrões éticos aceitáveis para as interações entre os próprios 

funcionários de determinada empresa. 

 

Pela pouca relevância do tema para uma análise pautada na Lei Anticorrupção que, 

conforme os considerandos estabelecidos no Item 2.2 somente considera a Administração Pública 

como sujeito passivo, vale menção a apenas alguns pontos interessantes nos programas de 

integridade analisados.  

 

                                           

50 Disponível em http://ri.petrorio.mz-sites.com/wp-content/uploads/sites/51/2018/03/CEC_PORT_com.pdf. Acesso em 28 jun. 

2018. Acessado em 14 de julho de 2018. 
51 Mais informações em http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/. Acessado em 14 de julho de 2018. 
52 Mais informações em https://www.gov.uk/government/publications/bribery-act-2010-guidance. Acessado em 14 de julho de 

2018. 

http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/
https://www.gov.uk/government/publications/bribery-act-2010-guidance
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Em desses pontos é o exemplo progressista estabelecido pela PetroRio em seu código de 

ética ao instituir um capítulo inteiro sobre o respeito aos direitos humanos no ambiente de trabalho 

entre os colaboradores. 

 

3.3.3 Interação entre empresas no ambiente de mercado sob a ótica concorrencial 

 

O último ponto pertinente de análise procura lançar luz sobre a percepção das empresas de 

petróleo no Brasil sobre o chamado compliance concorrencial53.  

 

A preservação da livre concorrência garante que os consumidores tenham acesso a bens e 

serviços com a melhor qualidade e menor preço possíveis, obrigando as empresas a investir 

continuamente na qualidade de seus produtos e na eficiência de seus processos produtivos. A 

limitação da concorrência tem efeitos negativos não só sobre os consumidores, mas, também, sobre 

toda a economia, que deixa de funcionar de maneira eficiente. 

 

Embora o Brasil possua uma legislação de defesa da concorrência desde 1962, as políticas 

de intervenção estatal na economia em diversos setores, como a indústria do petróleo, 

particularmente no que se refere às práticas de controle de preços, tornavam inaplicáveis as normas 

de tutela do livre mercado, que afinal se encontrava sob controle do Estado. 

 

Com os movimentos de desregulação e liberalização dos mercados de bens e serviços a 

partir da década de 1990, que permitiram a instituição de um regime de liberdade de preços, e 

especialmente após a edição da Lei nº 8.884, de 11.06.1994, a defesa da concorrência passou a 

constituir um dos pilares fundamentais da Política Econômica, ao lado das Políticas Fiscal, 

Monetária e Cambial 

 

O mercado de petróleo e derivados também passou por essas transformações com a 

promulgação da Emenda Constitucional nº 9, de 09.11.1995, e a edição de diplomas legais 

                                           

53 Para referência, o Guia de Compliance do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE é um excelente guia teórico 

ao instituto do compliance concorrencial e dos mecanismos de controle que visam o respeito à legislação antitruste. 
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relativos aos setores de petróleo, gás e energia, que promoveu uma progressiva liberalização dos 

preços e a instituição de regime de livre competição nesses setores da economia. 

 

Atualmente a Lei de Defesa da Concorrência – LDC - Lei nº 12.529/2011 dispõe sobre a 

prevenção e a repressão às infrações à ordem econômica, orientada pelos ditames constitucionais 

de liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, defesa dos 

consumidores e repressão ao abuso do poder econômico. 

 

A atividade de exploração e produção de petróleo, por si só possuem potencial ofensivo à 

LDC54, já que o volume de custo de capital envolvido nas operações geralmente presume um 

ambiente de competição aberto.  

 

Controvérsias concorrenciais podem implicar grande perda de tempo e recursos para as 

empresas. Violações às disposições legais antitruste podem sujeitar a empresa à responsabilização 

administrativa por infração à ordem econômica, que prevê, dentre outras sanções legais, a 

imposição de pesadas multas e a responsabilização civil por perdas e danos. 

 

Os executivos e empregados envolvidos podem ser responsabilizados individualmente, 

tanto em termos administrativos quanto civis e, a depender da infração praticada, também na esfera 

penal. 

 

Infelizmente, no entanto, a menção do Código de Ética do Grupo Queiroz Galvão à questão 

é de uma notável vagueza técnica, como se demonstra: 

 

 “A Queiroz Galvão S.A. crê na competividade como item fundamental para a 

manutenção de nosso negócio, estando absolutamente comprometido com todos 

os regramentos contidos na legislação concorrencial, cabendo, portanto, a cada 

                                           

54 NUSDEO, Ana Maria de O. Defesa da concorrência e globalização econômica. 2002. 
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um dos colaboradores da Queiroz Galvão S.A. conhecer e cumprir as leis 

concorrenciais aplicáveis ao nosso negócio em particular.” 

 

Semelhantemente, o código da PetroRio é excessivamente abrangente em todo seu 

tratamento do tema, sem mencionar ou descrever expectativas de condutas factuais: 

 

 “A PetroRio obedece à legislação de defesa da concorrência em vigor nos países 

em que atua, abstendo-se de tomar qualquer medida que resulte em limitações ao 

perfeito funcionamento do mercado, como a celebração de acordos ou práticas 

que restrinjam a livre concorrência.” 

 

Pesa em gritante contraste ao tom geral dado à questão nos programas analisados, a 

existência do Código De Conduta Concorrencial da Petrobras, que apresenta extensas disposições 

sobre o tratamento e condutas esperadas de seus funcionários às questões que dizem respeito à 

legislação antitruste e a interação com concorrentes e consumidores.55 

  

                                           

55 Atualmente, o Código de Conduta Concorrencial da Petrobas (disponível em: 

http://www.investidorpetrobras.com.br/pt/governanca-corporativa/instrumentos-de-governanca. Acessado em 14 de julho de 2018) 

conta com 13 títulos que descrevem detalhadamente os riscos identificáveis e as medidas de controle aplicáveis no âmbito da 

Estatal. 

http://www.investidorpetrobras.com.br/pt/governanca-corporativa/instrumentos-de-governanca
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4 CONCLUSÃO 

 

Conforme foi possível elucidar, a corrupção fere princípios básicos de igualdade e de 

justiça, de modo a implicar custos transacionais capazes de impactar negativamente a garantia de 

direitos sociais básicos. Assim, estabelecer mecanismos eficientes para o controle da corrupção 

deve ser percebido como um dos objetivos comuns da sociedade democrática.  

 

Em alinhamento com esses parâmetros, destaca-se também a crescente tendência da 

comunidade internacional em estimular que seus Estados membros adotem o combate aos atos de 

corrupção prescrevendo medidas e orientações de eficácia. Assim, os Estados passaram a admitir 

o fato de que boas práticas de governança podem se revelar como ferramentas úteis à gestão de 

risco em um determinado ambiente. Passaram, então, a fomentar que esse modo de gestão 

preventiva com foco em riscos específicos. 

 

O Brasil, especificamente, materializou esse ideal através da Lei Anticorrupção, por meio 

da previsão objetiva de diminuição da gravidade da penalidade administrativa aplicável caso a 

pessoa jurídica sob escrutínio possua um “programa de integridade” (conhecido também como 

“compliance”) que atenda aos critérios subjetivos de qualidade prescritos por seu decreto 

regulamentador. Assim, a implementação de uma política de Compliance passou a ser vista como 

essencial para empresas que prezam pela eficiência e buscam perenizar e aumentar os seus lucros, 

pois a transparência, a ética e a confiança são condições legais com vantagens objetivas. Assim, 

recente lei brasileira atende à pressão internacional no sentido de se consolidar em nosso país um 

ambiente empresarial estável e controlável. 

 

Tal exigência foi corroborada pelo próprio mercado, porquanto atualmente é inimaginável 

que uma empresa de grande porte (ou que pretenda atingir essa condição) atue sem a adoção dos 

princípios de governança corporativa e de uma política de compliance. Tendência esta que é 

claramente evidenciada pelas empresas do setor de Petróleo e Gás no Brasil, foco da análise que 

se propôs realizar aqui 
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O Decreto nº 8.420/2015 preconizou, portanto, um regramento geral que permite que a 

autoridade administrativa realize o exame qualitativo da qualidade do programa de integridade 

aplicável, de modo objetivo. Com efeito, o artigo 42 do Decreto descreve, em dezesseis incisos, 

os parâmetros de avaliação.  

 

O conjunto apurado deverá ser mensurado na escala de um a quatro por cento, de maneira 

lógica e justificada. Dada a ausência de previsões matemáticas no Decreto e na Lei para a correta 

justificação da redução avaliada, prevê o Decreto a possibilidade de a Controladoria-Geral da 

União expedir orientações, normas e procedimentos complementares referentes à avaliação. 

 

A CGU, em parceria com o Ministério da Justiça, publicou, em 2015, o guia “Programa de 

Integridade: diretrizes para empresas privadas”, com o objetivo de auxiliar a iniciativa privada no 

combate à corrupção.  A publicação explica o Programa de Integridade, presente na Lei 

Anticorrupção, e traz normas que podem ajudar empresas a construir ou aperfeiçoar instrumentos 

destinados à prevenção, detecção e remediação de atos lesivos à Administração Pública. 

 

Demonstrou-se a existência de uma sólida posição da academia e da literatura científico-

econômica de que frequentemente as atividades de petróleo e gás são associadas à corrupção e por 

fim, em sequência a exposição sobre as principais características inerentes a indústria de Petróleo 

e Gás e suas relações com a propensão desse setor à corrupção, finalizamos a contextualização 

proposta nos objetivos deste trabalho através da transcrição selecionada dos principais dispositivos 

dos códigos de compliance em vigor dentro de companhias nacionais relevantes da indústria de 

petróleo e gás, a fim de tecer comentários sobre seu alcance e formação. 

 

O presente trabalho, em linhas gerais, intenta apresentar-se como uma contribuição 

incipiente para o esclarecimento da necessidade de um esforço mais extenso dos agentes privados 

do setor de Petróleo e Gás no Brasil para a elaboração de programas de integridade robustos em 

seus âmbitos internos. A gravidade dos efeitos da corrupção para governos, sociedade e empresas 

http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/arquivos/programa-de-integridade-diretrizes-para-empresas-privadas.pdf
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/arquivos/programa-de-integridade-diretrizes-para-empresas-privadas.pdf
http://www.cgu.gov.br/assuntos/responsabilizacao-de-empresas/lei-anticorrupcao
http://www.cgu.gov.br/assuntos/responsabilizacao-de-empresas/lei-anticorrupcao
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reforçam a necessidade de uma agenda que contribua eficientemente à tomada decisões sobre 

políticas públicas e ferramentas anticorrupção para a indústria de petróleo e gás. 

.  
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