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RESUMO
Diante dos atuais escândalos de corrupção que levaram o país a uma crise econômica e
politica se tornou necessário o desenvolvimento de mecanismos que busquem reduzir a
praticar de tal ilícito, dentre eles é posto no ordenamento jurídico, com a Lei 12.846/13 ou
lei anticorrupção, o sistema de compliance tratado no inciso VIII do artigo 7º, objeto de
estudo do presente trabalho, o mencionado programa visa fazer com que as sociedades
desenvolvam mecanismos internos, bem como diretrizes, códigos de condutas e uma
autofiscalização com a finalidade de evitar com que a empresa incorra em atos lesivos para
com Administração Pública, ainda tem como objetivo verificar a finalidade do sistema de
compliance no contexto empresarial, e ainda a sua real eficácia através da analisa do caso
da companhia Odebrecht S.A., além disso, será tratado na introdução deste trabalho os
problemas levantados diante do tema e ainda as hipótese de soluções que se apresentaram
no decorrer do desenvolvimento do mesmo, e a metodologia utilizada para sua construção.
Palavras-chave: Corrupção. Compliance. Lei Anticorrupção.

ABSTRACT
In the face of the current corruption scandals that have led the country to an economic and
political crisis, it has become necessary to develop mechanisms that seek to reduce the
practice of such an offense, among which it is placed in the legal system, with Law
12.846/13 or anti-corruption law, According to the compliance system dealt with in item
VIII of article 7, which is the object of study of the present study, the said program aims at
causing companies to develop internal mechanisms, as well as guidelines, codes of conduct
and self-analysis in order to avoid Company has incurred injurious acts with Public
Administration, it still has as objective to verify the purpose of the compliance system in
the business context, and also its real effectiveness through the analysis of the case of the
company Odebrecht SA, in addition will be treated in the introduction of this work the
Problems raised before the theme and also the hypothesis of solutions that appeared in the
course of The development of it, and the methodology used for its construction.
Key-words: Corruption. Compliance. Anti-corruption law.
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Introdução
O tema central o trabalho é o inciso VIII do artigo 7º da lei nº 12.846/20131 que
entrou em vigor em 29 de janeiro de 2014, conhecida como lei anticorrupção,2 tal inciso
trata do sistema de compliance, programa esse que deve ser implemento nas sociedades
empresarias tendo como objetivo reduzir os possíveis atos de corrupção contra a
Administração Pública.
Compliance advém de termo em inglês “to comply” que significa: cumprir,
portanto, o objetivo do artigo inciso é de que as pessoas jurídicas de direito privado3
passem a cumprir determinada medidas4 para assim evitar que algum de seus integrantes
venha a corromper algum ente público.
o compliance pode e deve ser utilizado, tanto como uma ferramenta de controle,
proteção e prevenção de possíveis práticas criminosas nas empresas, como um
valioso instrumento de transferência de responsabilidade, evitando ou
amenizando a responsabilidade da pessoa jurídica quando do surgimento de
alguma patologia corruptiva5

Portanto, o dispositivo legal em questão, determinar que os empresários no
exercício das respectivas empresas, venham a reduzir (eliminar) os possíveis meios
corruptivos durante a atuação junto a Administração Pública, quando atuem por meio de
contratos públicos.

1

BRASIL.
LEI
Nº
12.846,
DE 1º
DE
AGOSTO
DE
2013.
Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm> Acesso em: 03/06/2017
2
XAVIER, Christiano Pires Guerra, Programas de compliance anticorrupção no contexto da Lei
12846/13 – Elementos e estudo do caso. Pag. 33.
3
“Em síntese, pessoa jurídica consiste num conjunto de pessoas ou bens, dotado de personalidade jurídica
própria
e
constituído
na
forma
da
lei.
São três os requisitos para a existência da pessoa jurídica: organização de pessoas ou bens, liceidade de
propósitos
ou
fins
e
capacidade
jurídica
reconhecida
por
norma.
Classificação
das
pessoas
jurídicas
Conforme o artigo 40 do Código Civil brasileiro de 2002, as pessoas jurídicas (admitidas pelo Direito
brasileiro) são de direito público (interno Art. 41 CC ou externo Art. 42 CC), como fundações públicas e
autarquias, e de direito privado, como associações e organizações religiosas (Art. 44 CC). As primeiras
encontram-se no âmbito de disciplina do direito público, e as últimas, no do direito privado. ” Associação
Brasileira de Advogados, Conceito e classificação das pessoas jurídicas,
Disponível em :<
https://aba.jusbrasil.com.br/noticias/176597777/conceito-e-classificacao-das-pessoas-juridicas> Acesso em
03/06/2017
4
A lei em tela não traz especificações das medidas que deveram vir a ser adotadas para a redução da sanção
apenas que deveram visar a integridade, à denuncia de irregularidades e a aplicação dos códigos de éticas,
assim como vem disposto no inciso VIII, Art. 7 º da Lei nº 12.846 de 2013
5
GABARDO, Emerson e CASTELLA, Gabriel Morettini A nova lei anticorrupção e a importância do
compliance para as empresas que se relacionam com a Administração Publica A&C – R. de Dir.
Administrativo & Constitucional | Belo Horizonte, ano 15, n. 60, , abr./jun. 2015 pag. 135.
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O cenário político atual, no qual houve o impeachment de uma presidente devido
à corrupção6, é propensa a discussão sobre os meios de evita-la, e obviamente a lei
anticorrupção está no centro dessa discussão, bem como o sistema de compliance, já que
várias empresas como a Odebrecht S.A., Grupo Camargo Correia e a JBS S.A. se
encontram no centro dos escândalos de corrupção.
Já que o dispositivo tem por objetivo fazer com que as pessoas jurídicas de direito
privado se auto fiscalizem, na tentativa de reduzir os entes corruptores, permitindo que a
empresa se desenvolva cumprindo com a sua função social7
O presente trabalhado visa verificar a finalidade do instituto apresentando no
contexto empresarial, analisando a sua aplicabilidade e eficácia, buscando responder a
seguintes indagações:
O departamento de compliance vem realizando suas atividades com a finalidade
de reduzir a possibilidade de seus integrantes praticarem o referido tipo penal em
detrimento da atividade empresaria? Ou seja, realizam atividades reduzindo a possibilidade
dos sócios em sociedade empresária e demais representantes (administradores, ou
prepostos da pessoa jurídica) cometerem os ilícitos, previstos na lei 12.846/2013, de forma
a não mitigarem a função social da empresa? E ainda a redução das sanções, que a pessoa
jurídica pode vir a sofrer, de fato está alcançando a tutela pretendida? Isto é, existe uma
redução nos níveis de corrupção atuais, para que seja garantida a tutela jurisdicional mais
benéfica à sociedade do que apenas a aplicação de sanção a sociedade empresaria?
Acredita-se a princípio, que o instituto do da compliance pode de fato incentivar
a redução da possibilidade de a pessoa jurídica cometer os ilícitos estabelecidos na lei em
tela e de fato reduzir os procedimentos fraudulentos diante da Administração Pública.
Porém, diante do fato do instituto não ter uma regulamentação quanto
ao modo de sua aplicação, ou seja, regras claras para que o instituto seja considerado
adequado à governança corporativa, ou ainda, um meio de provar que o departamento
de compliance tem realizado suas atividades com fim de reduzir a possibilidade de seus

“Em 31 de agosto de 2016, a presidente do Brasil, Dilma Vana Rousseff, foi destituída do cargo após a
conclusão de um processo de impeachment, aberto contra ela em 12 de maio do mesmo ano. Entretanto,
Dilma Rousseff não perdeu seus direitos políticos com a destituição, isto é, não ficou inabilitada para exercer
cargos públicos por um período de oito anos, como prevê a Constituição Federal em seu artigo 52.
FERNANDES,
Claudio
Impeachment
Dilma
Rousseff
Disponível
em:
<http://vestibular.brasilescola.uol.com.br/atualidades/impeachment-dilma-rousseff.htm>.
Acesso 27 de
outubro de 2016
7
MENDONÇA, Bichara Saulo, Função social da empresa. Análise pragmática, Disponível em:
https://ojs.franca.unesp.br/index.php/estudosjuridicosunesp/article/view/479/643 Acesso em: 27/06/2017
6
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integrantes cometerem tal tipo penal, pode ocorrer das pessoas jurídicas utilizarem
tal instituto para reduzir a sanção que venham a sofrer, sem de fato realizar ações que
evitem a corrupção por seus sócios, administradores ou prepostos.
Busca-se realizar o mesmo através da seguinte da análise de textos, livros,
reportagens, vídeos sobre a temática para, a partir desses, estruturar um pensamento crítico
do tema, de forma dedutiva acerca da eficiência da regulamentação em tela a permitir uma
interpretação e aplicação da lei base da temática estudada, de forma a contribuir para sua
aplicação e desenvolvimento da proposta de construção social a partir da norma idealizada
diante do cenário político atual no qual a atividade empresária precisa se desenvolver.
Assim,

primeiramente

pretende-se

realizar

uma

breve

analise

da

lei

principalmente em relação a responsabilidade da pessoa jurídica, bem como a diferença de
entre a lei em pauta e a lei de improbidade Administrativa.
Busca-se realizar um breve analise jurídico-politica, em analise ao contexto social,
econômico e político em que a lei se apresenta no ordenamento jurídico, em paralelo com a
Teoria Tridimensional do Direito, bem como por um viés filosófico diante das teorias de
Maquiavel e Kant.
Ainda desenvolve de forma central os conceitos primordiais do sistema de
compliance, como seus princípios e benefícios trazidos pela sua implementação, e por fim
almeja a análise sobre a real eficácia do programa de compliance em analise ao caso da
companhia Odebrecht S.A.

4

1.

Apresentação da lei nº 12846/2013 pelo viés da função social da empresa
A Lei nº 12.846/20138 que entrou em vigor em 29 de janeiro de 2013, conhecida

como lei anticorrupção9, surgiu devido a uma serie de fortes manifestações populares,10
que tinham por base a reivindicação de mudanças políticas, com objetivo de aplacar os
efeitos de ações de corrupção11.
A lei em tela busca reduzir os procedimentos fraudulentos na Administração
Pública12 através da responsabilização objetiva das sociedades13 tanto juridicamente,
quanto admirativamente ou ainda na esfera civil.
O fundamento para tal é que as empresas possuem responsabilidade objetiva,
diante da atuação de seus prepostos, pois são responsabilizadas diante da culpa in
vigilando, ou seja, pode ser culpabilizado pela atuação de seus empregados pois, possui o
dever de fiscaliza-los,14 conforme se verifica, nos termos no artigo 1169, do Código Civil.
Tem-se, assim, que os superiores hierárquicos em uma estrutura empresarial
encontrar-se-iam em uma real posição de garante, assumindo um dever de vigilância
para com os acontecimentos dados naquela dimensão empresarial 15(...)

8

BRASIL.
LEI
Nº
12.846,
DE 1º
DE
AGOSTO
DE
2013.
Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm> Acesso em: 03/06/2017
9
XAVIER, Christiano Pires Guerra, Programas de compliance anticorrupção no contexto da Lei
12846/13 – Elementos e estudo do caso. Pag. 33.
10
XAVIER, Christiano Pires Guerra, Programas de compliance anticorrupção no contexto da Lei
12846/13 – Elementos e estudo do caso, . Pag.33.
11
Apesar do presente trabalho ter por escopo a análise do tema sob um viés empresarial pelo princípio da
função da empresa e não sob uma análise criminal do tema se utiliza aqui da Código Penal para conceituar
corrupção:
Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou
antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem: Pena –
reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.
Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir
ou retardar ato de ofício: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa BRASILDecreto-lei no
2.848, de 7 de dezembro de 1940. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decretolei/Del2848compilado.htm> Acesso em:28/06/2017
12
Complexo de agentes e órgãos que agem na função administrativa tendo por base princípios morais e
legais visando o interesse público.
13
“ Art 1º Parágrafo Único da Lei 12.846/13 Aplica-se o disposto nesta Lei às sociedades empresárias e às
sociedades simples, personificadas ou não, independentemente da forma de organização ou modelo
societário adotado, bem como a quaisquer fundações, associações de entidades ou pessoas, ou sociedades
estrangeiras, que tenham sede, filial ou representação no território brasileiro, constituídas de fato ou de
direito, ainda que temporariamente” BRASIL . Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. Disponível em:<
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm > Acesso em 03/06/2017
14
GONÇALVES, Carlos Roberto (Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil. Pág. 54)
15
SILVEIRA, Renato de Mello Jorge e SAAD-DINIZ, Eduardo; Compliance, Direito Penal e Lei
Anticorrupção, Saraiva, São Paulo, 2015, pág. 130
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Evidentemente, não se espera, com isso, que o empresário assuma a obrigação e
evitar toda e qualquer inocorrência criminosa na empresa, mas, apenas, o que se
entende por delitos vinculados ao estabelecimento 16

Assim, a pessoa jurídica teria que responder independente de dolo ou culpa17 por
atos lesivos a administração pública, tendo sido esse praticado ou não com conhecimento
de sua alta administração, conforme dispõe o Art. 1º da referida lei: “ Esta Lei dispõe sobre
a responsabilização objetiva administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos
contra a administração pública, nacional ou estrangeira. ”18
É necessário lembrar ainda que a lei em tela se diferencia da Lei de Impropriedade
Administrativa Lei nº 8.429/9219, já que essa busca sancionar agentes públicos que
cometeram atos lesivos à Administração Pública
destina-se a punir agentes públicos que cometerem ilícitos civis que violarem a
probidade da Administração Pública por meio de condutas de enriquecimento
ilícito, lesão ao erário e atentando contra os princípios da administração 20

Enquanto a Lei nº 12.846/2013 busca a responsabilidade da própria pessoa
jurídica e da pessoa física que cometer ilícitos em face da Administração Pública, ou seja,
não de agentes públicos.
A lei em questão, ainda, traz várias medidas com esse escopo, dentre as mais
conhecidas estão o acordo de leniência,21 tratado no seu artigo 16, famoso devido a
operação lava jato,22 e ainda trata da compliance23 que tem se destacado o cenário

16

SILVEIRA, Renato de Mello Jorge e SAAD-DINIZ, Eduardo; Compliance, Direito Penal e Lei
Anticorrupção, Saraiva, São Paulo, 2015, pág. 131
17
XAVIER, Christiano Pires Guerra Programas de compliance anticorrupção no contexto da lei
12.846/13: elementos e estudo de caso, 2015, pag. 41
18
BRASIL.
Lei
nº
12.846,
de 1º
de
agosto
de
2013.
Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm> Acesso em: 03/06/2017
19
BRASIL. Lei nº 8.429/92 de 2 de junho de 1992
Disponível em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8429.htm > acesso em 06/06/2017
20
MORANO, Cintia Uma breve análise das disposições da lei nº 12.846/13, Revista de direito brasileira,
ano 5, vol 11, 2015 pag. 196
21
“Trata-se de um acordo substitutivo: atos administrativos complexos por meio dos quais a administração
pública, pautada pelo princípio da consensualidade, flexibiliza sua conduta imperativa e celebra com o
administrado um acordo, que tem por objeto substituir, em determinada relação administrativa, uma
conduta, primariamente exigível, por outra secundariamente negociável.
Por meio desta via negocial, a administração pública opta por meio de uma atuação consensual, que lhe é
aberta em hipótese legalmente prevista, de sorte a tutelar, de forma mais eficiente, o interesse público
primário que está a seu cargo” MOREIRA NETO, Diogo de Figueireido e FREITAS, Rafael Véras- A
juridicidade da Lei Anticorrupção – Reflexões e interpretações prospectivas.
22
“A operação Lava Jato é a maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro que o Brasil já teve.
Estima-se que o volume de recursos desviados dos cofres da Petrobras, maior estatal do país, esteja na casa
de bilhões de reais. Soma-se a isso a expressão econômica e política dos suspeitos de participar do esquema
de corrupção que envolve a companhia.” Disponível em: < http://lavajato.mpf.mp.br/entenda-o-caso>.
Acesso 27/10/ 2016.
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empresarial devido aos benefícios que essa vem a conceder mediante a sua aplicação,
como a redução de possíveis sanções aplicadas no caso da pessoa jurídica realizar os atos
ilícitos previsto na lei em voga, além de outras inúmeras24 beneficies, como uma visão
favorável perante os consumidores.
É de suma importância ainda frisar que a tratativa do tema em analise se mostra
deveras desafiador, já que vários fatos intrínsecos a esse vêm se sucedendo reiterada,
diuturna e simultaneamente ao desenvolvimento do presente trabalho. Assim, busca-se a
elaboração do mesmo com máximo respeito aos critérios científicos, visando atentar aos
preceitos acadêmicos necessários ao desenvolvimento da presente monografia.25.26
2.

Analise Jurídica e Filosófica.

É imprescindível para a total compreensão do tema uma análise, não apenas do
conceito em si do programa de compliance, mas também das circunstâncias que fizeram
com que tal sistema fosse implementado no ordenamento jurídico brasileiro, bem como o
pensamento filosófico por trás de quem desenvolve tais programas.

2.1

Analise Jurídica.

“ palavra inglesa que vem do verbo to comply, que significa cumprir, ou seja,o dever de cumprimento das
regras internas e externas de uma determinada atividade” MORANO, Cintia Uma breve análise das
disposições da lei nº 12.846/13, Revista de direito brasileira, ano 5, vol 11, 2015 pag. 204
24
Por exemplo uma redução do risco de “dano a reputação da organização e da marca” ABBI e
FEBRABAN,
Função
de
Compliance,
Disponível
em:
<http://www.abbi.com.br/download/funcaodecompliance_09.pdf > acesso em 04/06/2017 pag. 6
25
Não estou utilizando [as reportagens] no meu ato. Apenas estou citando para indicar a notoriedade dos
fatos públicos de que a Odebrecht era peça crucial nos ataques feitos à Petrobras e no financiamento de
campanha e que celebrou acordo de delação premiada
Estou convencido de que tampouco mudou a forma de julgar dos ministros do TSE. Nós, juízes brasileiros,
do TSE e de qualquer instância da magistratura, julgamos fatos e não expedientes políticos - Ministro do
TSE, Herman Benjamin
POLITICA VEJA. TSE adia decisão sobre manter delações em ação contra Dilma-Temer,. Disponível
em: < http://veja.abril.com.br/politica/ao-vivo-tse-retoma-julgamento-que-pode-cassar-temer/> acesso em
09/06/2017
26
Não pode julgar sem se atentar para a realidade política que vivemos hoje, não podemos. Nós somos
uma corte. Avestruz que enfia a cabeça no chão- Luiz Fux, vice-presidente do TSE
POLITICA G1. Veja as principais frases do julgamento da chapa Dilma-Temer no TSE. Disponível
em:
<
HTTP://G1.GLOBO.COM/POLITICA/NOTICIA/VEJA-AS-PRINCIPAIS-FRASES-DOJULGAMENTO-DA-CHAPA-DILMA-TEMER-NO-TSE.GHTML> acesso em 09/06/2017
23
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O objetivo desse tópico é esboçar em ensaio sobre a situação atual do Brasil devido à
corrupção e os efeitos que essa causou, mas como afirma o procurador da república Alan Rogério
Mansur Silva:
Exemplos espalhados por todo o nosso território confirmam a tese de que a
corrupção rouba o nosso futuro e mata milhões. Afinal, quantas escolas e creches
poderiam ser construídas com esse valor? Ou quais tecnologias seriam
compradas ou profissionais contratados para transformar a realidade dos
hospitais brasileiros.27

Assim, quando se fala dos valores astronômicos desviados por políticos dentro do
Brasil, dos vários escândalos de corrupção ao longo das últimas décadas28, é necessário ter
em mente que; esses são responsáveis por muito além da crise econômica, financeira e
política vivenciada.
Como mencionado o Brasil vive uma das mais graves crises política29 da sua
história, se não a mais grave, gerando à descredibilidade da população em seus
representantes políticos, com a internet e as redes sociais, o povo passou a ter um acesso
maior a informação, não apenas através dos canais usuais de comunicação, mas também
por meio de pessoas comuns dispostas a prestar esse tipo informação.
Com a popularização da informação através dos meios de comunicação em
especial a internet, o acesso ao julgamento do processo judicial30 que ficou conhecido
como “mensalão”31, iniciado em agosto de 201232, um dos maiores escândalos de
27

SILVA, Alan Rogério Mansur Quais os custos e os efeitos da corrupção no Brasil? Disponível em
http://www.brasilpost.com.br/associaaao-nacional-dos-procuradores-da-repablica-/corrupcao-efeitobrasl_b_8315806.html acesso em 04/01/2017
28
Entre eles pode-se citar : A Máfia dos fiscais de1998 a 2008; Sanguessuga em 2006; Operaç ão Navalha
em 2007; Bilhete premiado de 1989 a 1992 LIMA Claudia, Os maiores escândalos de corrupção do Brasil
Disponível em: < http://mundoestranho.abril.com.br/cotidiano/os-maiores-escandalos-de-corrupcao-do-brasil/> acesso em:
30/05/2017
29
POLÍTICA TERRA. Veja 3 efeitos imediatos da crise política no Brasil. Disponível em
<https://noticias.terra.com.br/brasil/politica/veja-3-efeitos-imediatos-da-crise-politicanobrasil,7fc98cc04a8df4684e872480d914bfd0yfotytnn.html>, acesso 05/01/2017.
30
STF.
AP
470,
disponível
em
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=236494> Acesso em:03/06/2017
31
“esquema de compra de votos de parlamentares, deflagrado no primeiro mandato do governo de Luís
Inácio Lula da Silva” “Segundo Jefferson, deputados da base aliada do PT recebiam uma “mesada” de R$
30 mil para votarem segundo as orientações do governo. (...) Um núcleo seria responsável pela compra dos
votos e também pelo suborno por meio de cargos em empresas públicas. José Dirceu, Ministro da Casa Civil
na época, foi apontado como o chefe do esquema. Delúbio Soares, tesoureiro do PT, era quem efetuava o
pagamento aos “mensaleiros”. Com o dinheiro em mãos, o grupo também teria saldado dívidas do PT e
gastos com as campanhas eleitorais” Duarte, Lidiane, Mensalão Disponível em :
<http://www.infoescola.com/politica/mensalao/> acesso 05/01/2017
32
STF. Corte Suprema do Brasil inicia o julgamento do mensalão Disponível em :
<http://www2.stf.jus.br/portalStfInternacional/cms/destaquesNewsletter.php?sigla=newsletterPortalInternaci
onalNoticias&idConteudo=214544> acesso 05/01/2017

8

corrupção33 fez com que a maioria a população passasse a ter ciência não só desse
escândalo, mas de muitos outros34 a serem mencionados.
No decorrer do julgamento, em junho de 2013, ocorreram fortes manifestações em
todo o país, tendo por estopim o aumento de R$0,20 (vinte centavos de real) nas passagens
de ônibus na cidade de São Paulo, porem a insatisfação popular com o referido escândalo
já era tamanha que a maioria dos participantes foram as ruas por motivos diversos, como a
corrupção (em sua maioria), e o atendimento precário nos serviços públicos35.
Porém os escândalos de corrupção não pararam nesse momento, em 2014 se
iniciaram as investigações da chamada operação lava jato36, “que tem como objetivo
apurar um esquema de lavagem de dinheiro suspeito de movimentar mais de 10 bilhões de
reais. ”37 desvendando, assim, um esquema ainda muito superior ao mensalão.
Em 31 de agosto de 2016 a crise politica, e a insatisfação popular era tamanha,
que culminaram no impeachment da Ex. Presidente Dilma Rousseff que teve por escopo:
A violação, por parte da presidente, de leis relativas ao orçamento e ao controle
fiscal, como a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF). Essa violação teria sido cometida com a edição
de decretos de créditos suplementares sem a aprovação do Congresso Nacional e
a realização de operação de crédito com instituição financeira controlada pela
União.38
“Designa o fenômeno pelo qual um funcionário público é levado a agir de modo diverso dos padrões
normativos do sistema, favorecendo interesses particulares em troco de recompensa. Corrupto é,
portanto, o comportamento ilegal de quem desempenha um papel na estrutura estadual. [...] Corrupção
significa transação ou troca entre quem corrompe e quem se deixa corromper. Trata-se normalmente de
uma promessa de recompensa em troca de um comportamento que favoreça os interesses do corruptor;
raramente se ameaça com punição a quem lese os interesses dos corruptores.[...]” BOBBIO, Norberto;
MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política. 11 ed. Brasília: UNB, 1998. , p.
291
34
Entre eles pode-se citar : a má fia dos fiscais de1998 a 2008; sanguessuga em 2006; operaç ão navalha
em 2007; bilhete premiado de 1989 a 1992. LIMA, Claudia. Os maiores escândalos de corrupção do brasil.
Disponivel em: < http://mundoestranho.abril.com.br/cotidiano/os-maiores-escandalos-de-corrupcao-do-brasil/> acesso em:
30/05/2017
35
GRIPP , Alan. Retrospectiva: manifestações não foram pelos 20 centavos. Disponível em
<http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/12/1390207-manifestacoes-nao-foram-pelos-20centavos.shtml> acesso 05/01/2017.
36
“A operação Lava Jato é a maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro que o Brasil já teve.
Estima-se que o volume de recursos desviados dos cofres da Petrobras, maior estatal do país, esteja na casa
de bilhões de reais. Soma-se a isso a expressão econômica e política dos suspeitos de participar do esquema
de corrupção que envolve a companhia.” Entenda o caso Disponível em: <
http://lavajato.mpf.mp.br/entenda-o-caso>. Acesso 27 de outubro de 2016.
37
SALOMÃO, Alexa. Brasil não sai da crise econômica se não resolver a crise política. Disponível
em <http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-nao-sai-da-crise-economica-se-nao-resolver-acrise-politica,10000023324> acesso em 05/01/2017.
38
“Em 31 de agosto de 2016, a presidente do Brasil, Dilma Vana Rousseff, foi destituída do cargo após a
conclusão de um processo de impeachment, aberto contra ela em 12 de maio do mesmo ano. Entretanto,
Dilma Rousseff não perdeu seus direitos políticos com a destituição, isto é, não ficou inabilitada para exercer
cargos públicos por um período de oito anos, como prevê a Constituição Federal em seu artigo.”
FERNANDES,
Claudio
Impeachment
da
Dilma
Rousseff
Disponível
em:
33
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Ainda durante esse período o país passa por uma crise economia que segundo a
economista italiana Teresa Ter-Minassian que atuou no FMI39 durante 37 anos40 é
associada a crise politica aqui vivenciada:
a minha e de todos os observadores da economista brasileira. Não há dúvida de
que a grande diferença dessa crise econômica no Brasil, em relação a outras, é a
situação política. (...) Não se sabe nem qual é o futuro da presidente. Tudo isso
não ajuda a economia. E ainda há o impacto da Lava Jato, uma grande discussão
a respeito da corrupção, sobre a indústria da construção, sobre a Petrobrás e toda
a sua cadeia de fornecedores, que tem um peso importante para o País. O
resultado de tudo isso é que a incerteza política se espalha. Compromete o ânimo
dos investidores. Também recai sobre os consumidores o aumento do
desemprego, que tem impacto sobre a renda. As pessoas se retraem. Na minha
opinião, para uma retomada econômica que gradual e sustentável, é fundamental
reduzir a incerteza política.41

Como efeitos da crise economia que assola o país pode ser citada à inflação que
avançou em 2016, 6,18%, segundo pesquisas realizadas pela Fundação Getulio Vargas42, e a
taxa de desemprego ficou em 13,7 % até março de 2017 do mesmo ano, a maior desde 2012, segundo
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)43, fato que precisa ser considerando
com a crescente taxa de desocupação no Brasil.

<http://vestibular.brasilescola.uol.com.br/atualidades/impeachment-dilma-rousseff.htm>.
Acesso 27 de
outubro de 2016.
39
Fundo Monetário Internacional.
40
SALOMÃO, Alexa 'Brasil não sai da crise econômica se não resolver a crise política'
<http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-nao-sai-da-crise-economica-se-nao-resolver-a-crisepolitica,10000023324 > acesso em 05/01/2017.
41
SALOMÃO, Alexa 'Brasil não sai da crise econômica se não resolver a crise poítica'
<http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-nao-sai-da-crise-economica-se-nao-resolver-a-crisepolitica,10000023324 > acesso em 05/01/2017.
42
Exemplo de produtos com inflacionados Gasolina (de 0,76% para 2,05%) Roupas (de 0,51% para 0,95%) Artigos
de higiene e cuidado pessoal (de 0,87% para 0,94%) Tarifa de eletricidade residencial (de -5,56% para -5,87%) Inflação
pelo
IPC-S
fecha
2016
em
alta
de
6,18%,
diz
FGV
Disponível
em
<http://g1.globo.com/economia/noticia/inflacao-pelo-ipc-s-fecha-2016-em-alta-de-618-diz-fgv.ghtml>
acesso em 05/01/2017.
43
SILVEIRA, Daniel e CAVALLINI, Marta; Desemprego fica em 13,7% no 1º trimestre de 2017 e atinge
14,2 milhões Disponível em:< http://g1.globo.com/economia/noticia/desemprego-fica-em-137-no-1trimestre-de-2017.ghtml> acesso em 02/06/2017
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Ainda segundo o CEO da ACCIONA, André Clarke, na palestra “Os desafios do
compliance após a operação lava jato”44 o grau de investimento no Brasil só retornará ao grau em que
se encontrava antes da crise política em 2022.
Os valores desviados dos cofres públicos chegam a ser ainda mais assustadores, segundo a
FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), aproximadamente R$ 100 bilhões de reais
são desviados por ano o equivalente a 2,3% do PIB nacional45.
A corrupção no Brasil é tamanha, que no ranking em 201546 este ficou a traz de
países como Namíbia e Botsuana, ocupando a 76ª posição no dentre os países mais
corruptos do mundo divulgado pela ONG Transparência Internacional, com 38 pontos,47
sendo 0 (zero) extremamente corrupto e 100 (cem) muito transparente48
A corrupção afetou muito mais do que apenas a inflação, a economia, e a taxa de
desemprego, por isso a necessidade de leis que busquem evitar de forma eficaz, tal ilícito,
tal como sancionar os autores que pratiquem
44

CLARKE, André. Os desafios do compliance após a operação lava jato. Disponível em
<https://www.youtube.com/watch?v=bih7siiisoi> acesso 05/01/2017
45
SILVA, Alan Rogério Mansur. Quais os custos e os efeitos da corrupção no brasil? Disponível em
http://www.brasilpost.com.br/associaaao-nacional-dos-procuradores-da-repablica-/corrupcao-efeitobrasl_b_8315806.html acesso em 04/01/2017
46
Ultimo ranking divulgado até a data de 05/01/2017
47
“O país considerado mais corrupto é a Somália com 8 pontos” BARBOSA, Vanessa. Estes são os 40
países mais corruptos do mundo. Disponível em <http://exame.abril.com.br/mundo/estes-sao-os-40paises-mais-corruptos-do-mundo/>, acesso em 05 de janeiro de 2017.
48
BARBOSA, Vanessa Estes são os 40 países mais corruptos do mundo. Disponível em
<http://exame.abril.com.br/mundo/estes-sao-os-40-paises-mais-corruptos-do-mundo/>, acesso em 05 de
janeiro de 2017.
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Assim, após a análise do cenário, político, financeiro e social se é capaz de
verificar se a norma em analise pode ser dentro da concepção de Miguel Reale49 considera
parte do ordenamento jurídica segundo a Teoria Tridimensional do Direito.

2.1.1. Teoria Tridimensional da Direito.

Diante dos dados apresentados no tópico anterior, verifica-se que o panorama
político, social é de extrema complexidade, e como afirmado anteriormente a Lei
12.846/201350 surge diante dos fatos analisados como uma forma de aplacar a insatisfação
popular e reduzir os escândalos de corrupção no país, portanto pode-se afirmar que a
norma em questão se enquadra na teoria tridimensional da norma, de Reale, já que essa
surge devido a fatos e valores, formando assim, o Direito.

o Direito não é apenas a norma ou a letra da lei, pois é muito mais do que a mera
vontade do Estado ou do povo, é o reflexo de um ambiente cultural de
determinado lugar e época, em que os três aspectos – fático, axiológico e
normativo – se entrelaçam e se influenciam mutuamente numa relação dialética
na estrutura histórica51

Os fatos na teoria em comento são considerados como os acontecimentos sociais,
a cultura, a história, “O fato – uma dimensão do Direito- é o acontecimento social referido
pelo Direito subjetivo. É o fato interindividual que envolve interesses básicos para o
homem e por isso enquadra-se dentro dos assuntos regulados pela ordem jurídica”52, ou
seja, nesse caso a insatisfação popular diante da corrupção.
Já o valor pode ser considerado como o que é socialmente esperado de uma
conduta, um dever ser, a moral, “Na verdade, valor é um conjunto de condutas que são
vistas como boas – por visarem o bem comum - eles existem para que a sociedade subsista,
mantenha a integridade e possa se desenvolver”53, assim, o valor seria não realização de
atos lesivos a Administração Pública.
49

NADER, Paulo. Introdução ao Estudo do Direito. 35ª edição. Rio de Janeiro. Forense. Pág. 391.
BRASIL.
Lei
nº
12.846,
de 1º
de
agosto
de
2013.
Disponível
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm> Acesso em: 03/06/2017
50

51

em:

AUGUSTO, Igor Antonio Michallene. O que é a Teoria Tridimensional do Direito. Disponível em: <
http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11825>
Acesso
em:
15/06/2017
52
NADER, Paulo. Introdução ao Estudo do Direito. 35ª edição. Rio de Janeiro. Forense. Pág. 392.
53
LEMOS, Douglas Rocha. A Teoria tridimensional do direito. Disponível em: <
https://douglasrocha81.jusbrasil.com.br/artigos/413847065/a-teoria-tridimensional-do-direito>
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Assim, a norma estuda é a expressão de um valor diante de um fato social,
portanto para Reale, pode-se dizer que a norma se encontra no campo do Direto por ter
sido formada tendo-se observado os fatos sociais e expressando um valor.
O Direito, para Reale, é fruto da experiencia e localiza-se no mundo da cultura.
Constituído por três fatores, o Direito forma-se da seguinte maneira: Um valorpodendo ser mais de um- incide sobre um prisma (área dos fatos sociais) e se
refrata em um leque de normas possíveis, competindo ao poder estatal escolher
apenas uma, capaz de alcançar os fins procurados.54

E o questionamento que fica para esse trabalho é: se a Lei de Anticorrupção55,
mais precisamente o Sistema de Compliance tem capacidade de melhorar os dados
apresentados no presente, ou seja, se o sistema trazido pela Lei nº 12.846/201356 é capaz de
reduzir tanto os agentes corruptores quanto os agentes corrompidos, evitar com que as
sociedades atuem de forma ilícita para garantir um lucro superior, alcançando assim o
valor pretendido com a sua criação?
Se os presentes escândalos de corrupção, a crise econômica e financeira que
assolam o país, e a norma em comento são capazes de alterar a visão empresarial, que age
atualmente seguindo um pensamento de Maquiavel.
2.2

Analise Filosófica

Da obra O Príncipe, de 1513, de autoria do filosofo italiano Maquiavel, pode-se
extrair a icônica frase “os fins justificam os meios”57. Portanto, Maquiavel afirmava de que
a ética das condutas se encontrava no resultado, como se percebe no trecho a seguir de sua
obra.
César Bórgia era considerado cruel; apesar de sua crueldade, tinha reconstruído a
Romanha, unindo-a e limitando-a, em paz e fidelidade. O que, bem considerado,
demonstrará que aquele foi muito mais piedoso do que o povo florentino, que,
para fugir à pecha de cruel, deixou destruir Pistóia. Portanto, o príncipe não deve
importar-se com a fama de cruel, para manter seus súditos unidos e confiantes58

Acesso em: 15/06/2017.
54
NADER, Paulo. Introdução ao Estudo do Direito. 35ª edição. Rio de Janeiro. Forense. Pág. 393.
55
BRASIL.
Lei
nº
12.846,
de 1º
de
agosto
de
2013.
Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm> Acesso em: 03/06/2017
56
BRASIL.
Lei
nº
12.846,
de 1º
de
agosto
de
2013.
Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm> Acesso em: 03/06/2017
57
MAQUIAVEL, Nicolau. Introdução. Disponível em: <http://www.nicolaumaquiavel.com.br/> acesso
em:07/01/2017
58
MAQUIAVEL, Nicolau. O Príncipe. 4ª edição, revista. Traduzida por J. Cretella Jr. E Agnes Cretella;
pag. 99.
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Assim, pode inferir que para Maquiavel a validade da conduta do governante, é o
resultado, ou seja, no caso citado a manutenção da paz independentemente se para isso o
mesmo teve que ser cruel para com o seu povo, em analogia ao âmbito empresarial o
empresário deve tomar todas as medidas necessárias para a manutenção da sua sociedade.
Em sua obra deixa transparecer o pensamento de que nada vale uma conduta ética
e moral se através dessa não se alcançar os fins desejados pelo governante (Príncipe) ainda
em: “Isso depende de outra necessidade natural e comum, que faz com que o novo príncipe
precise fazer mal aos súditos, com armas e com outras infinitas injúrias, o que acarreta
nova conquista59 Pouco se me dá, porque a vitória tudo justifica”60
Analisando o mundo empresarial não é difícil entender o motivo do pensamento
“os fins justificam os meios” ser tão difundido no meio, afinal, qualquer atividade
empresaria visa o lucro, sendo esse em seu maior objetivo.61
Assim pode-se perceber o pensamento de Maquiavel diante da atuação de
companhia como a Odebrecht S.A. e o Grupo Camargo Correia, que estão envolvidas nos
esquemas de corrupção recém descobertos pela operação Lava Jato, já que parecem não se
importar importam com condutas éticas e morais, mas sim, apenas nos fins, ou seja, no
lucro alcançado diante das atuações ilícita por elas praticadas
Como afirmado o pensamento de Maquiavel ainda é extremante difundido, porém,
com os atuais escândalos e as recentes operações da policia federal62 em relação à
corrupção, fez com que os pensamentos do filosofo alemão Kant começasse a ganhar força
no meio empresarial e a ser utilizados por grandes companhias.
O filosofo afirma que o valor das ações está na intenção com a qual essa foi
praticada63. A ética Kantiana adota que o valor moral da conduta se encontra na própria
conduta e não no resultado provocado por essa64.
A ideia de dever construída a partir da possibilidade de uma vontade livre, ou
seja, um princípio determinante, independente da lei ou mesmo do seu conteúdo,
59

MAQUIAVEL, Nicolau. O Príncipe. 4ª edição, revista. Traduzida por J. Cretella Jr. E Agnes Cretella;
pag. 22.
60
MAQUIAVEL, Nicolau. O Príncipe. 4ª edição, revista. Traduzida por J. Cretella Jr. E Agnes Cretella;
pag. 22 anotação do 1º Consul
61
BERTOTECELLI, Rodrigo Pinto. Os Desafios do Compliance após a Operação Lava Jato. Disponível em
<https://www.youtube.com/watch?v=biH7sIiIsOI> acesso 05/01/2017
62
Exemplo operação Zelotes e Lava Jato
63
RODRIGUES,
Luiz
de
Souza.
A
teoria
ética
de Kant. Disponível
em:
<http://pt.slideshare.net/lrsr1/a-teoria-tica-de-kant-11894791> acesso 07/01/2017
64
RODRIGUES, Luiz de Souza; A teoria ética de Kant; Disponível em: <http://pt.slideshare.net/LRSR1/ateoria-tica-de-kant-11894791> acesso 07/01/2017
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mas que seja lei, totalmente separada de condições empíricas ou outras que não
sejam pertinentes à própria lei moral. A ideia da “lei prática”, apresentada aqui,
nos indica que Kant sustenta que a racionalidade se consubstancia no poder de
formular ou agir conforme princípios de conduta e representa, na verdade, a
única capacidade humana que nos separa de outras criaturas do universo65

Ou seja, para Kant a conduta humana deve condizer com uma lei moral,
independente de lei, para ele os homens devem seguir uma conduta comum, que todos os
membros da sociedade consideram corretas, livre de vontades e queres próprios de cada
um. A atuação conforme essa lei moral seria o que diferenciaria os humanos dos outros
animais, já que esses agem de acordo com seus desejos primitivos, seu querer, sem
qualquer limitação.
Portanto as atividades empresarias deveriam ser exercidas não apenas visando o
lucro, o fim, como afirmava Maquiavel, já que para Kant, o objetivo só terá real valor se
ele for alcançado de forma ética e moral, ou seja, para o filosofo o lucro só seria adequado
se fosse alcançado seguindo padrões de conduta moralmente aceitos perante a sociedade.
Kant, ainda afirma que a atuação conforme essa lei moral seria o que diferenciaria
os humanos dos outros animais, já que esses agem de acordo com seus desejos primitivos,
seu querer, sem qualquer limitação.
Segundo a teoria da moral kantiana, somos agentes morais quando o nosso
julgamento sobre o agir moralmente não depende diretamente do que queremos
ou não, mas de normas ou regras firmadas por nossa racionalidade que produzem
um desinteresse pelos desejos ou tendências naturais humanas. Para sermos
moralmente corretos, temos que ter um interesse pela ação ou pelo objeto da
ação, sem que a ação resulte dos interesses provocadores dos desejos. Significa
dizer que devemos agir, estabelecer nossas liberdades, conforme a razão, ou por
meio das regras da razão, sem ser influenciados por causa alguma fora de nossa
razão, incluindo nossas inclinações e desejos naturais. 66

Assim, como se pode analisar do trecho em comento o agir “moralmente
correto”67 para Kant é atuar independente dessa vontade, independente do seu desejo, desse
modo, pode-se entender que o valor da conduta não se encontra no resultado, já que essa só
terá valor moral perante a sociedade se em conformidade com essa “lei moral”68.

65

BOLONHA, Carlos e RANGEL, Henrique. O projeto kantiano de valores: moral, política e direito1.
Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito (RECHTD) pag. 78
66
BOLONHA, Carlos e RANGEL, Henrique, O projeto kantiano de valores: moral, política e direito1,
Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito (RECHTD) pag. 79
67
BOLONHA, Carlos e RANGEL, Henrique, O projeto kantiano de valores: moral, política e direito1,
Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito (RECHTD) pag. 79
68
BOLONHA, Carlos e RANGEL, Henrique, O projeto kantiano de valores: moral, política e direito1,
Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito (RECHTD) pag. 80
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Desta forma, para Kant os lucros provenientes de condutas ilícitas praticadas pelas
empresas, não tem valor algum perante a sociedade, já que a ação fora praticada de
maneira viciada do desejo intrínseco de seu representante, tal pratica não moralmente
aceita pela sociedade assim deixando a ação sem qualquer valoração.
A utilização da ética kantiana já não é tão clara quanto o do pensamento de
Maquiavel, ao analisar o momento vivenciado pelo Brasil anteriormente comentado e
possível entender a motivação da população não querer se envolver, adquiri produtos, ou
ainda investir em empresas que são citadas nos esquemas de corrupção.
Portanto, busca-se dar uma valoração maior a conduta moral e ética do que para
os fins. Desta forma, o fim alcançado através de uma atuação em conformidade com ética
tem mais valores diante da sociedade do que os fins atingidos através de condutas amorais,
ilícitas.
Assim, se envolver em ilícitos não é mais assim tão vantajoso, fazendo com que
os executivos prefiram ter um lucro reduzido ao verem o nome de suas sociedades
mencionado nesse tipo de escândalos, preponderam, assim, a seguinte frase de Kant “Tudo
o que não puder contar como fez, não faça”69
É perceptível essa alteração no pensamento no meio quando verificado a
porcentagem de afastamento de CEOs por atos ilícitos aumentou de 3,9% no período de
2007 a 2011 para 5,3% entre 2012 e 2016 o equivalente a um aumento de 36% no Brasil70.
Assim, evidenciasse que para uma gama relevante de empresas tem sido mais importante
produzir de acordo com um padrão moral do que objetivando apenas o lucro a ser
alcançado através de condutas antiéticas.
Provocando, dessa forma, com que as empresas invistam em sistemas como o do
Compliance a fim de evitar que seus diretores, executivos, ou prepostos comentam atos
ilícitos.

3.

Sistema de Compliance.

A compliance é uma serie mecanismos, normas, regras e condutas que tem como principal
objetivo evitar atos lesivos à administração pública, ou seja, são condutas que devem ser cumpridas
69
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dentro das empresas que implantam este sistema, a fim de evitar atos ilícitos por parte de seus
representantes.

3.1

Conceito de Compliance

O compliance é :
Compliance pode ser definido como “ato de cumprir, de estar em conformidade e
executar regulamentos internos e externos, impostos as atividades da instituição,
buscando mitigar o risco atrelado a reputação e ao regulatório”. Em outros
termos, trata-se do conjunto de procedimentos adotados por uma empresa
visando ao cumprimento de normas legais e regulamentos, diretrizes e políticas
estabelecidas para a organização. Por sua vez, o Compliance anticorrupção, que
é o que interessa para este estudo, vem a ser o conjunto de mecanismos e
medidas que visam à prevenção, à detecção e ao combate de crimes de corrupção
e outros atos contra a administração pública, bem como assegurar que valores e
normas de conduta sejam observados pelos empregados71

Como mencionando anteriormente o programa de compliance se encontra disposto no
inciso VIII do Art. 7º da Lei 12.846/13 que ora se reproduz, a despeito de ser uma legislação nacional
de conhecimento notório, mas o presente estudo exige que seus termos sejam tratados de forma mais
objetiva possível, razão pela qual se faz necessária sua leitura detalhada e atenta.
Art. 7o Serão levados em consideração na aplicação das sanções:
(...)
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; 72

Assim, a lei busca dividir com as empresas que tratam com a administração
pública a responsabilidade de fiscalizar e de evitar atos lesivos a essa, deste modo, fazendo
com que as próprias empresas criem mecanismos internos de controle e de fiscalização de
seus gestores, administradores e prepostos.
Pela nova legislação, a pessoa jurídica passa a ser a melhor fiscal dos
comportamentos cometidos por seus integrantes. É a ideia da boa prática da
governança corporativa. Adoção de medidas preventivas e de combate à
corrupção que deverão ser incrementadas através de um programa de
compliance. As empresas devem mostrar que agem de boa-fé em suas relações
com a Administração Pública73
71
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É importante frisar que tal dispositivo não tem condão de obrigatoriedade perante
a sociedade, e sim de uma faculdade, portanto, fica a cargo da sociedade decidirem por sua
implantação ou não, pode inclusive ser visto apenas com uma “sugestão legal”74
Tal característica advém do fato do artigo que trata o sistema de compliance ao
mencionar como um meio para redução das sanções que possam vir a ser aplicadas a
sociedade que cometa atos lesivos em face da administração pública.
Não se pode progredir no tema sem antes deixar claro o conceito de ato lesivo
trazido pela lei em voga em seu artigo 5º75:
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 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: 76

Assim a pessoa jurídica que cometer os atos lesivos previstos no artigo transcrito
anteriormente fica sujeita a uma das sanções previstas nos artigos 6º ou 19º da lei
12.846/13.
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
administrativo, excluídos os tributos, a qual nunca será inferior à vantagem
auferida, quando for possível sua estimação; e
II - publicação extraordinária da decisão condenatória.77
Art. 19. Em razão da prática de atos previstos no art. 5 o desta Lei, a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, por meio das respectivas Advocacias
Públicas ou órgãos de representação judicial, ou equivalentes, e o Ministério
Público, poderão ajuizar ação com vistas à aplicação das seguintes sanções às
pessoas jurídicas infratoras:

74
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I - perdimento dos bens, direitos ou valores que representem vantagem ou
proveito direta ou indiretamente obtidos da infração, ressalvado o direito do
lesado ou de terceiro de boa-fé;
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) anos. 78

Desta forma, a implantação de um sistema de compliance poderia fazer com que
as sanções estabelecidas nos artigos em comento fossem reduzidas, minimizadas, ou seja, o
programa de compliance não é um programa obrigatório, e sim um “atenuante de
penalidade imposta a pessoa jurídica infratora”79
A Lei nº 12.846/13 não exime a pessoa jurídica infratora das penalidades que lhe
sejam atribuídas pela adoção dos mecanismos de Compliance e cumprimento
integral dos preceitos contidos nos referidos programas, trazendo apenas
parâmetros legais para fixação das penalidades previstas no artigo 6º, ajustando a
sanção à gravidade do fato. Em outraspalavras, presta-se para auxiliar o agente
administrador na dosimetria da sanção, vinculando-o e obrigando-o a considerar
tais mecanismos de Compliance como um atenuante da penalidade imposta à
pessoa jurídica infratora. 80

Deste modo, as pessoas jurídicas (em caráter geral artigo 40 a 44 do Código Civil,
a despeito de desenvolverem ou não atividade empresaria) que cometerem atos lesivos a
administração pública e possuírem um sistema de compliance não terão aplicado a si a
mesma sanção que fora aplicada a outra que não tenha tal sistema implantando quando o
ilícito cometido seja praticado nas mesmas condições.
Não se pode entender que o sistema de compliance seja apenas cumprir leis e
normas, apesar de ser essa uma de sua principal função:
verifica-se que o compliance tem como função principal garantir o cumprimento
das normas e processos internos, prevenindo e controlando os riscos envolvidos
na administração da empresa, seguindo as normas estabelecidas pela legislação
nacional e internacional, conforme o ramo de atividade empresarial em que
atua81
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Compliance é mais do que isso assim a doutrina chama tal aspecto de “estar
em compliance”82 porém para um sistema de compliance ser exemplar é necessário “ser
compliance”83 que seria ter condutas éticas independente de regulamentos, assim para
alcançar tal status é necessário um alto grau de comprometimento da alta administração,
fazendo com que a atuação de forma ética esteja na cultura organizacional da sociedade84
Ser compliance
“Ser compliance” é conhecer as normas da organização, seguir os procedimentos
recomendados, agir em conformidade e sentir quanto é fundamental a ética e a
idoneidade em todas as nossas atitudes.
Estar em compliance
“Estar em compliance” é estar em conformidade com leis e regulamentos
internos e externos.
“Ser e estar compliance” é, acima de tudo, uma obrigação individual de cada
colaborador dentro da instituição85

3.2

Benefícios do sistema de Compliance

O sistema de compliance eficaz traz para pessoa jurídica vários benefícios além da
atenuação em possíveis sanções aplicadas nos casos de atos lesivos contra a administração
pública, sendo o principal benefício a agregação de valor a sociedade.86
Pode-se citar como exemplo de maneiras com que o compliance agrega valor a
pessoa jurídica:
 “Qualidade e velocidade das interpretações
procedimentos de compliance relacionados.
82
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“ Vale ainda destacar que 78% dos entrevistados nos países analisados acreditam que o
compliance agrega valor” “ As entrevistas para o estudo desenvolvido pela PricewaterhouseCoopers
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 Aprimoramento do relacionamento com reguladores, incluindo bom retorno das
revisões dos supervisores.
 Melhoria de relacionamento com os acionistas.
 Melhoria de relacionamento com os clientes.
 Decisões de negócio em compliance.
 Velocidade dos novos produtos em conformidade para o mercado.
 Disseminação de elevados padrões éticos/culturais de compliance pela
organização.
 Acompanhamento das correções e deficiências (não conformidades)”87

“Estar em compliance”88 traz vários benefícios, principalmente nas relações
intersociais, “propiciando uma coordenação interna forte que visa a mitigação de riscos de
perda de reputação”89
A perda de reputação nas relações é sem dúvida o maior custo de não “estar em
compliance”, já que gera prejuízos nas relações tanto entre empresas, ou seja, com
fornecedor que não querem estar relacionados com empresas envolvida em escândalos de
corrupção, que sofram processos administrativos, criminais ou até mesmo que tenham sido
sancionadas através de multa por atos lesivos.90
As relações com o consumidor de seu produto também é atingido, já que como
mencionado anteriormente a população, não quer consumir produtos de empresas que se
seja citada nos atuais escândalos, o principal exemplo é nas relações sofridas por empresas
que não se encontravam com um sistema de compliance eficaz, como é o caso do boicote91
aos produtos da JBS S.A
Se não bastasse a enxurrada de processos legais e as investigações contra a
companhia, a JBS precisa ainda lidar com as campanhas de boicote que
consumidores e empresas têm feito às marcas do grupo. Até o respeitado
Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC) está estimulando que os brasileiros
evitem a compra de produtos da marca. “O Idec apoia essas mobilizações, pois
considera que deixar de comprar produtos é um importante instrumento de
pressão da sociedade para que empresas passem a dar importância aos seus
anseios e mudem comportamentos danosos e antiéticos”, diz o instituto em
87
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comunicado, listando todas as marcas da holding J&F. Em Curitiba, uma das
churrascarias mais famosa da capital anunciou o boicote às carnes da JBS através
de uma faixa colocada na fachada do estabelecimento. "Em respeito ao Brasil, a
sociedade e aos trabalhadores desse país, informamos que a partir da presente
data não trabalhamos mais com produtos da linha JBS", diz o comunicado. Os
supermercados também já estão de olho no impacto que as delações terão na
imagem da JBS e como refletirá nas escolhas dos consumidores. De acordo com
reportagem do jornal O Globo, executivos dos principais supermercados já
avisaram aos principais concorrentes das marcas do grupo que aumentem a
produção, pois temem o tamanho do boicote.
"Será preciso ver o tamanho desse movimento popular, mas os supermercados
podem rescindir contratos por conta dos escândalos. Nos contratos mais
modernos se estabelecem regras de rescisão por violação de lei, como é o caso da
JBS, e também por dano à reputação", explica Salim Jorge Neto, coordenador do
MBA de Compliance da FGV.92

A companhia que está envolvida no recente escândalo de corrupção descoberto
pela Operação Lava Jato, se encontra em uma situação extremamente delicada, como
apresentado, porém, nem de longe o boicote que vem sendo aplicado a sociedade é seu
maior problema por estar ter lesionado a administração pública, a mesma deverá pagar de
uma multa bilionária que pode chegar a casa dos R$ 11 bilhões (onze bilhões de reais) que
pode por em risco a continuidade da S.A.,
vertiginosamente, chegando a cair 37%,

94

93

o valor de suas ações na bolsa vem caindo

no dia após a delação, a crise vivenciada é tão

grande que “a Moody’s rebaixou a nota da companhia de Ba2 para Ba3. Na prática,
significa que a companhia terá mais dificuldade para ter acesso ao crédito. ”95
Desta forma, percebe-se que os risco de não se “estar em compliance”96 é grande,
e que os impactos que podem advir dessa atuação lesiva da companhia têm altos custos
para a pessoa jurídica, assim, resta claro os benefícios trazidos pela implantação de um
sistema que busca evitar esse tipo de conduta.
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Além dos benefícios trazidos diretamente para a empresa, a implantação de um

sistema de compliance efetivo traz, ainda, muitos benefícios para o país como um todo, já
que com a implantação do sistema de compliance evitaria ocorrência de atos de corrupção
o que como demonstrado anteriormente é devastadora para o país e a sua menor incidência
seria de grande proveito para todos.
Logo aqui pode-se utilizar a máxima apresentada por Paul McNulty, Exadvogado geral dos Estados Unidos “If you think Compliance is expensive, try non
complince97”, isto significa, que como demonstrado anteriormente, os custos de não se ter
um sistema de compliance efetivo é muito maior do que os benefícios que este traz,
independente do custo de sua aplicação.98

3.3

Natureza jurídica do sistema de compliance

Considerando a natureza jurídica como atividade que determinado instituto pode
demonstrar em diversos pontos do direito, exprimindo-se como parte da grande categoria
de coisas jurídicas pode-se ler o sistema de compliance pode apresentar duas naturezas a
primeira sendo “um estrito respeito aos valores éticos ideais”99 ou como uma vigilância nas
operações sociais100, ou seja, o compliance pode ser desenvolvido visando apenas uma
fiscalização das ações da empresa, ou realmente transforma a cultura corporativa de sua
administração.
Por obvio, ao ser concedida atenuantes às penalidades sofridas pela empresa, o
juiz responsável deveria analisar essa natureza do programa, pois não se pode considerar
que um sistema que tenha por escopo a alteração da cultura dentro da sociedade empresaria
tenha a mesma valorização de um programa que tenha por objetiva apenas fiscalizar a sua
atuação. Como dito alhures o compliance mais eficaz é a aquele que busca “ser
compliance”101 e não apenas “estar em compliance”102
97
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3.4

Institutos relacionados com o sistema de compliance

Precisa, ainda, ser definido alguns conceitos sobre alguns institutos que apesar de
parecidos, não podem ser confundidos com o programa de compliance, como auditoria
interna que “ é uma atividade independente, de avaliação objetiva e de consultoria,
destinada a acrescentar valor e melhorar as operações de uma organização”103
Enquanto a Auditoria Interna efetua seus trabalhos de forma aleatória e temporal,
por meio de amostragens para certificar-se do cumprimento das normas e
processos instituídos pela Alta Administração, Compliance executa tais
atividades de forma rotineira e permanente, monitorando-as para assegurar, de
maneira corporativa e tempestiva, que as diversas unidades da instituição estejam
respeitando as regras aplicáveis a cada negócio, ou seja, cumprindo as normas e
processos internos para prevenção e controle dos riscos envolvidos em cada
atividade. Compliance é um braço dos órgãos reguladores junto à administração
no que se refere à preservação da boa imagem e reputação e às normas e
controles na busca da conformidade.104

Outro instituto muito próximo do de compliance é a o de Gestão de riscos que
seria uma análise dos riscos que uma empresa pode vir a sofrer devido a determinada
atividade por ela realizada, e assim buscar formas de evitar a sua ocorrência, não apenas
voltada para um risco de uma conduta lesiva diante da administração pública.
Já a gestão de riscos, de acordo com a ISO 31000, é a terminologia utilizada para
definir um conjunto de ações estratégicas, como identificação, administração,
condução e prevenção dos riscos ligados a uma determinada atividade.
Esse processo permite que a empresa atue de forma preventiva, erradicando
possíveis perdas, sejam elas humanas ou materiais. A gestão de riscos não se
resume à ação de detectar e controlar os possíveis riscos, mas permite criar um
ambiente de melhorias.105

A Governança Corporativa que é um órgão de inteligência que gerencia de forma
organizada todos os órgãos de direção e controle da sociedade
É o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas,
monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios,
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conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais
partes interessadas.106

quadro107

Assim, apesar de serem institutos diferentes são institutos que devem ser
utilizados de forma conexa, desta forma fazendo com que todos sejam utilizados de forma
mais completa possível. Desta forma, pode-se falar que uma auditoria interna além de
analisar todas as estruturas da sociedade, analisaria também o departamento de
compliance, já que esse faz parte dessa estrutura organizacional da empresa, e desta forma
avaliando possíveis falhas que venham a ocorrer no próprio sistema de compliance, sem
dúvida procedendo com tamanha diligencia os riscos de um ato lesivo seriam mínimos
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Bem como a integração entre uma Governança Corporativa e o sistema de
compliance seria deverás necessário, já que para um bom programa de compliance é
necessário um grande comprometimento da alta administração108, portanto sendo
primordial uma Governança Corporativa que organize essa relação.
Como demostrado acima é imprescindível a integração entre todos os institutos
para “ser compliance”109

atendendo assim os seguintes princípios: “Definição de

objetivos, apetite ao risco e tolerância, regras e responsabilidade, políticas e
procedimentos, avaliação de risco e controle, monitoramento tempestivo, testes frequentes,
divulgação e níveis de relatório e comunicação e treinamento”

110

devendo para isso se

interagirem da seguinte maneira:

Conselhos/ Comitê de Auditoria

Controle Internos

Auditoria Interna

Áreas de Negócio e

Gestão de Riscos

Suporte

Compliance

Representantes de
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Órgãos reguladores
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Ilustração 111
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112

Outro conceito que precisa ser esclarecido antes de passar a analisar os princípios
que permeiam o programa de compliance é o de corporate intelligence113 e do due
diligence114.
O primeiro trata de uma investigação ética e de forma legal, buscando a análise da
concorrência em face da pessoa jurídica, assim sendo possível o desenvolvimento de uma
estratégia comercial solida.115
Já due diligence é uma investigação que a pessoa jurídica realiza quando pretende
manter relações com outra pessoa jurídica ou até mesmo realizar fusão116, cisão117 ou
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incorporação118 com outra sociedade que pode ter cometido atos lesivos a administração
pública, ou seja, a sociedade que deseja se manter integra realiza uma investigação na outra
companhia para saber se a mesma se encontra de acordo com padrões éticos e morais.
Due Diligence refere-se à investigação completa de um negócio, geralmente feita
durante o processo de um negociação de compra de venda de um negócio ou
empresa.
É um serviço especial ligado à auditoria financeira, contábil e operacional que
executa testes complementares para certificação dos números dos últimos
demonstrativos financeiros da empresa em negociação, utilizados como base
para a elaboração do cálculo do valor da empresa/negócio. Além disso, verifica
também eventuais passivos ocultos, sejam eles fiscais, trabalhistas, ambientais,
previdenciários, entre outros. 119

Para alguns autores ambos os institutos estão inseridos no programa de
compliance, já que de certa forma buscam evitar com que a empresa incorra em atos
ilícitos ou ante- éticos ou ainda, amorais em suas relações com terceiros.120

3.5

Princípios do sistema de compliance

Assim, agora com tais conceitos em mente é possível entender os princípios e
diretrizes basilares que devem estar intrínsecos em sistema de compliance: o princípio da
separação dos poderes; o princípio da documentação ou verificação; o princípio de
congruência e coerência das operações; o princípio da independência e imparcialidade dos
órgãos de controle; o princípio do cumprimento ou explicação e um princípio da
confidencialidade.
O primeiro princípio mencionado trata do princípio da separação dos poderes,
assim sendo possível que seja realizado pelo compliance officer 121 um “controle interno da
atividade”122 de cada setor. Tal princípio é correlato ao princípio da independência e
imparcialidade dos órgãos de controle, para garantir assim que o setor de compliance não
118
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sofra qualquer interferência de outros órgãos da pessoa jurídica.123 Ou seja, o programa de
compliance necessita ter autonomia na sua atuação para poder realizar o devido controle
interno.
O princípio da documentação ou da verificação se refere a que todos os
procedimentos realizados no âmbito da empresa devem ser documentados para possível
análise posterior pelo setor de compliance124. Relaciona-se com tal o preceito o princípio
de congruência e coerência das operações, que define que todas as atitudes tomadas devem
conter uma fundamentação para tal, ou seja, as ações devem ser condicentes com o seu fato
gerador125ainda se conecta aos referidos o princípio do cumprimento ou explicação “onde
os funcionários, submetidos ao controle de suas atividades devem explicar e justificar suas
condutas”126
Já o princípio da transparência de gestão empresarial e o da confidencialidade
apesar de parecem antagônicos, não o são já que o primeiro se refere a transparência entre
as estruturas, ou melhor, busca-se evitar qualquer tipo de atividade alapardada entre seus
membros127, enquanto o preceito da confidencialidade “onde se garante o segredo dos
dados investigados”128
Percebe-se que os princípios que regem o programa de compliance visam a
integração de todas as estruturas da pessoa jurídica, desde sua alta administração, até a
conduta particular de qualquer funcionário, assim, não se pode ver o sistema de
compliance como um departamento isolado na empresa.

3.6

Sistema de compliance nos parâmetros internacionais

O programa de compliance, encontra parâmetros e diretrizes para a sua efetiva
aplicação em normas internacionais tais quais: Federal Sentencing Guidelines for
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Organizations; Resource Guide to The US Foreign Corrupt Practices Act; Good Pratices
on Internal Controls, Ethics and Complice; Six Principles to Prevent Bribery; Business
Principles for Contering Bribery; sendo as principais:
O Federal Sentencing Guidelines for Organizations de 1991129, que estabelece
elementos para um programa de compliance efetivo, sejam eles:
1. Implementação de um código de conduta, políticas e procedimentos
2.Especificação das responsabilidades
3.Não delegação de poderes a indivíduos que têm propensão a se envolverem em
atividades criminosas
4.Comunicação e treinamento
5.Monitoramento, auditoria, incluindo canal para denúncias
6.Atitude adequada e consistente processo disciplinar
7.Remediação e ações corretivas, incluindo revisão periódica do programa de
compliance 130

Já o Resource Guide to The US Foreign Corrupt Practices Act de 2012131 traz
como importantes elementos para um programa de compliance o:
1.Compromisso da Gerência Sênior e política claramente articulada contra a
Corrupção
2.Código de Conduta e Políticas de Compliance e procedimentos
3.Supervisão, autonomia e Recursos
4.Avaliação de Risco
5.Treinamento Contínuo
6.Incentivo e Medidas Disciplinares
7.Due Diligencede Terceiros e Pagamentos
8.Denúncia Confidencial e Investigação Interna
9.Melhoria Contínua: exames periódicos e avaliação
10.Fusões e Aquisições: Due Diligence de pré-aquisição e da Integração de pósaquisição 132

E ainda, a Six Principles to Prevent Bribery que prevê em seu texto medidas e
princípios a serem seguidos para combater atos lesivos a administração publica133

1.Procedimentos proporcionais ao risco
2.Comprometimento do alto escalão
3.Avaliação de risco
129
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4.Due diligence
5.Comunicação (incluindo treinamento)
6.Monitoramento e avaliação 134

Porém, como veremos no próximo tópico do presente trabalho, na normativa
interna não se possui norma, ou diretrizes estatais que regulam a devida aplicação do
sistema de compliance. Assim sendo de extrema complexidade a sua aplicação na
realidade brasileira.

4.Compliance e as normas de eficácia limitada.

Busca aqui fazer uma analogia entre a norma no inciso VIII do artigo 7º da Lei
12846/13135 como as normas de eficácia limitada trazidas na classificação de José Afonso
da Silva136 pelas razões que serão desenvolvidas ao longo deste capítulo.

4.1

Compliance no âmbito nacional

O que é possível encontrar no âmbito nacional é uma parte de um capitulo no
trabalho denominado “A responsabilidade Social das Empresas no Combate a
Corrupção”137 de 2009 realizada pelo Controladoria Geral da União em titulado de
“Instituição de um Programa de Integridade e Combate à Corrupção”138 Em tal trabalho
sugere a utilização pela empresa dos seguintes elementos:
1)Elaboração de Códigos de Conduta
2)Implantação de política de comunicação permanente
3)Criação de um Comitê de Ética
4)Sistema de recrutamento centrado em ética
5)Instituição de sistemas de controle interno e auditoria139

134
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Como percebe-se, tais elementos estão longe de promover uma normativa ou uma
real diretriz de aplicação de um sistema tão complexo quanto o sistema de compliance
Torna-se evidente que o inciso VIII do artigo 7º da lei 12.846/13140 não é
suficiente para normatizar um sistema que visa prevenir atos ilícitos contra a
Administração Pública, tal dispositivo apenas o implementa no sistema jurídico nacional o
programa de compliance.
A redução da sanção é um meio de incentivo a utilização do sistema de
compliance para garantir uma tutela jurisdicional mais ampla, ou seja, para a sociedade
seria mais valido uma redução nos atos ilícitos contra a Administração Pública, do que a
aplicação de uma sanção mais rigorosa a pessoa jurídica, assim, sendo preferível uma
sanção menos gravosa que busca evitar esse tipo de atuação, do que não incentivar a
implemente de um sistema capaz de evitar tal ilícitos.
Portanto, a redução da sanção tem por base “atender mais eficientemente o
interesse público primário” 141.142, assim em tese não se podendo afirmar que a redução da
sanção mitiga o princípio da indisponibilidade do interesse público,143 até por ter previsão
na legislação porém, só se pode realizar tal afirmação se de fato o interesse público for
alcançado, restando então exatamente essa indagação: a redução da sanção através da
utilização do sistema de compliance vem alcançando o interesse público de reduzir os atos
lesivos a Administração Pública ?
Assim não existindo qualquer outra normativa, ou diretriz interna, além da
mencionada alhures, como ocorre no âmbito internacional, para a correta aplicação do
dispositivo em comento se tornando fugaz a sua utilização, sendo colocado em pratica ao
bel prazer da pessoa jurídica, porém a constatação de sua aplicação reduz do mesmo modo
as sanções a ser estabelecidas a sociedade que cometer os ilícitos previsto da lei em tela.
Ainda é necessário observar que apesar da diretriz formulada no trabalho
desenvolvido pela Controladoria Geral da União tratar da “Instituição de um Programa de

140

BRASIL.
Lei
nº
12.846,
de 1º
de
agosto
de
2013.
Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm> Acesso em: 03/06/2017
141
É a mitigação do interesse individual para como as necessidades coletivas
142
MORANO, Cintia Uma breve análise das disposições da lei nº 12.846/13, Revista de direito brasileira,
ano 5, vol 11, 2015 pag. 211
143
Os agentes públicos devem seguir os preceitos apresentados na lei, não podendo determinar quais são os
interesses por eles defendidos.

32

Integridade e Combate à Corrupção”144 o mesmo não trata de fato da aplicação do sistema
de compliance, já que o mesmo fora instituído no ordenamento jurídico apenas em 2013
com a Lei 12.846/2013145 enquanto o referido manual é de 2009.146
Portanto, resta claro, que o sistema de compliance é aplicado sem qualquer
normativa, podendo ser criado de acordo com o interesse da pessoa jurídica, ou seja, a
pessoa jurídica pode implementar um programa de compliance fazendo com que o mesmo
não tenha a menor efetividade dentro da sociedade, tendo por único objetivo a redução das
sanções previstas na Lei 12.846/2013.147

4.2.

Caso Odebrecht S.A.

Pode-se citar como exemplo dessa aplicação conforme o interesse da pessoa
jurídica o caso da companhia Odebrecht S.A. que apesar de possuir um sistema de
compliance ativo se envolveu em um dos maiores escândalos de corrupção do Brasil.
Uma conclusão coerente do anúncio feito pela Odebrecht por ocasião do
fechamento do acordo de leniência com o Ministério Público Federal é a de que
a empresa precisará de uma radical mudança no compliance para que as ações
que se compromete a implementar representem nova postura para fazer negócios.
Até porque, enquanto se envolvia em práticas escusas, a empresa já
possuía formalmente um código de conduta, um programa de compliance, uma
canal de denúncias e outras medidas que foram recozinhadas no longo anúncio
da semana passada148

A situação na companhia era tão extrema que em 2007 ela criou formalmente um
departamento especifico para o pagamento de propina,149 o Setor de Operações Estruturais,
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conhecido como compliance as avessas150, para realizar o pagamento de propinas aos
agentes públicos, recebendo em troca a concessão de obras superfaturadas, leis para
redução dos impostos a serem pagos, auxilio em operações no Brasil e no exterior.151
Na opinião de procuradores ouvidos pelo Blog, o mais impressionante desta fase
é que a Odebrecht montou este sistema, apelidado de “compliance às avessas” ou
“anti-compliance”, e que funcionava no setor com o intuito de fazer pagamentos
ilegais para pessoas, inclusive funcionários públicos.152

O departamento de “Compliance as avessas”153 não era apenas um departamento
fantasmas dentro da companhia, ele possuía funcionários, local, computadores e um
diretor, Hilberto Mascarenhas que coordenava as operações ilícitas154, e tudo mais que um
departamento necessita para o seu real funcionamento.155
O departamento em questão movimentou aproximadamente US$3,37 bilhões (três
bilhões trezentos e setenta milhões de dólares) entre os anos de 2006 e 2014.156
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Portanto, como pode se verificar no caso em comento, o sistema de compliance
apesar de existir na S.A. não foi capaz de evitar ou de até mesmo fiscalizar a atuação da
companhia, ou seja, o mesmo não veio a ser aplicado de forma correta a fim de evitar que
atos lesivos à Administração Pública fossem cometidos, pois o sistema de compliance
deveria verificar a atuação de todos os departamentos existentes dentro da empresa o que
não ocorreu como fica demonstrados através dos dados apresentados.
Ademais, ao ser analisada um comentário proferido pelo Presidente do Conselho
de Administração da Odebrecht S.A., Emilio Odebrecht, o “modelo de relação da
empreiteira com os políticos seja ‘institucionalizado’ e ‘uma coisa normal’ há 30 anos”158,
portanto percebe-se que a alta administração da companhia em momento algo estava de
fato comprometida com a aplicação do programa de compliance, que como explicitado
anterior é um dos principais pilares para um sistema de compliance funcional.
Assim, resta claro, que o sistema de compliance não teve sua aplicação realizada
com comprometimento da administração da sociedade, sendo assim, não eficaz, ou seja,
um “programa meramente formal”,159ou seja, o programa de compliance busca evitar e
identificar possíveis ilícitos, mas ele não tem a capacidade de tomar todas as decisões da
pessoa jurídica, essas sendo realizadas pela sua administração.
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A estrutura que responderá pelo setor de compliance empresarial, seja ela
centrada em uma pessoa, em uma junta de pessoas, ou ainda em um
representante externo, não definirá as decisões a serem tomadas por esta
companhia. Ela é apenas o alerta sobre riscos evidentes e inerentes às decisões.
A afirmação até pode parecer tanto obvia, mas muitas vezes parte-se do
pressuposto que o compliance officer pode e deve fazer o impossível para evitar
qualquer tipo de conduta ilícita ou indesejada na companhia. Se assim o fosse, o
compliance officer deveria ser, em verdade, o executivo principal da companhia
e não apenas uma área de assessoria na administração.160

Em vista disso, a falta de normativa em relação a correta aplicação do instituto faz
com que o mesmo se mostre ineficaz, em relação ao objetivo para o qual fora criado, ou
seja, o valor na Teoria Tridimensional do Direito, de Reale, que era reduzir os atos lesivos
à Administração Pública, já que desta forma o programa de compliance se moldará aos
desejos da alta administração da pessoa jurídica, conforme se verifica no caso apresentado.
Portanto, o mencionado instituto não alcança o interesse público primário que
legitima a própria redução das sanções a serem aplicadas, funcionando como uma
“verdadeira causa excludente de culpabilidade da pessoa jurídica”161.

4.3

Compliance, eficácia e normas de eficácia limitada.

Diante da análise do caso da Odebrecht S.A. busca-se analisar se a norma em
comento alcança o valor pretendido na sua constituição, ou seja, se ela é eficaz, portanto
para isso é necessário entender o conceito de eficácia para Kelsen.
Eficácia pode ser entendia como a norma que alcança o objetivo de sua criação,
sua finalidade, ou seja, a norma que foi observada perante o meio a qual se destinava,
solucionado o fato que a causou.162
Pode ainda ser relacionada com a executoriedade, ou seja, se a lei é cumprida por
seus destinatários163, se ela é executada de acordo com o dispositivo legal por seus agentes.
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Eficácia se relaciona com a aplicabilidade ou executoriedade de uma norma
vigente, sendo que eficácia técnica ou jurídica se relaciona com a aplicabilidade
da norma, ou seja, é a "aptidão da norma para produzir os efeitos que lhe são
próprios." (NOVELINO, Marcelo, Hermenêutica Constitucional. Editora Jus
Podivm, 2008, pág. 130).
Por fim, efetividade se relaciona com a executoriedade da norma, com o
cumprimento da lei por seus destinatários, e por isso também é chamada de
eficácia social.164

Assim, considera que uma norma é eficaz quando ela produz os resultados, efeitos
que o legislador pretendia com a sua criação “ ‘efetividade (ou eficácia social) está
relacionada à produção concreta dos efeitos’ e ‘uma norma é efetiva quando cumpre sua
finalidade’ “165
A eficácia enquanto verificadora da produção dos efeitos da norma, tem relação
com o modo com o a sociedade a observa, sendo denominada de eficácia social.
Assim, ela é observada “quando encontra na realidade condições adequadas para
produzir seus efeitos”. Exemplo, a norma que estabeleceu a obrigatoriedade de
aparelho de segurança em automóveis para criança (as cadeirinhas), que apesar
de válida e vigência, por um tempo não teve eficácia em virtude da ausência dos
mesmos para a venda, o que impedia que as pessoas pudessem adquirir os
mesmos166

Assim, seria possível afirmar que o programa de compliance é eficaz se ele
evitasse que as pessoas jurídicas cometessem ilícitos em face da Administração Pública,
como verificado através do caso da companhia Odebrecht percebe-se que o mesmo não
acontece, ou seja, que a norma não é eficaz, já que não atinge a finalidade pela qual fora
posta no ordenamento jurídico, ou seja, a norma prevê a redução de sanções as pessoas
jurídicas que implementarem um sistemas que reduza os atos lesivos a Administração
Pública, a normativa se encontra valida e vigente, porem devido a uma falta de dispositivo
que determine sua aplicação a norma não alcança a finalidade para qual fora proposta.
Não se quer aqui, em momento algum, afirmar que o sistema de compliance não é
eficaz, o que se expõem é que o modo pelo qual o instituto fora implementado no
ordenamento jurídico brasileiro pode torna-lo ineficaz, por deixar a mercê da pessoa
163
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jurídica tanto a opção sobre a sua implementação ou não, bem como a sua forma de sua
atuação dentro da companhia, sem a definição de normas ou até mesmo diretrizes que
condicione a redução da sanção, ao seu cumprimento.
A vagueza da colocação é tamanha, de tal sorte é a insegurança jurídica
verificada, que chega a se indagar sobre sua eficácia.
É de se dizer, no entanto, que a variação do controle do compliance é
diretamente proporcional às exigências postas pelo Estado. 167

Portanto, a ineficácia do sistema de compliance está intrinsicamente relacionada a
falta de diretrizes ou normas que determinem a aplicação do instituto, podendo assim,
utilizar como analogia, ao que se demonstra, das normas de eficácia limitada, já que as
mesmas dependem de uma norma infraconstitucional que as regulamente para que venha
ter eficácia plena no ordenamento jurídico.
Então as normas constitucionais de eficácia limitada, na classificação utilização
por José Afonso da Silva168, são normas que foram postas no ordenamento jurídico, porém
que não possui eficácia até que uma norma infraconstitucional ulterior a regulamente.
Determinadas normas possuem eficácia limitada ou reduzida por só
manifestarem a plenitude dos efeitos jurídicos pretendidos pelo legislador
constituinte após a emissão de atos normativos previstos ou requeridos por ela.
Têm aplicabilidade indireta, mediata e reduzida, por só incidirem totalmente
sobre os interesses objeto de sua regulamentação jurídica "após uma
normatividade ulterior que lhes desenvolva a eficácia, conquanto tenham uma
incidência reduzida e surtam outros efeitos não essenciais." 169

As normas de eficácia limitada ainda são divididas em normas de princípio
institutivo ou organizativo “contêm esquemas gerais (iniciais) de estruturação de
instituições, órgãos ou entidades”170 e em normas de princípio programático, sendo essas
as que convém para o presente estudo, pois são as que “veiculam programas a serem
implementados pelo Estado”171
Normas programáticas são aquelas “através das quais o constituinte, em vez de
regular, direta e imediatamente, determinados interesses, limitou-se a traçar-lhes
os princípios para serem cumpridos pelos seus órgãos (legislativos, executivos,
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jurisdicionais e administrativos), como programas das respectivas atividades,
visando à realização dos fins sociais do Estado”172

Desta forma, resta nítido a motivação da utilização da comparação do sistema de
compliance com as normas de eficácia limitada de princípio programático, pois ambos
necessitam de normatização ulterior que regulamente o modo de sua aplicação, para que
tenham a eficácia que se era esperada.
Assim, resta explicitar quais seriam as diretrizes que se mostram fundamentais
para que se obtenham um programa de compliance eficaz.

4.4

Principais diretrizes para um sistema de compliance eficaz.

Sem sombra de dúvida, como dito anteriormente o principal elemento para que
um sistema de compliance venha a ser eficaz é o comprometimento da administração da
pessoa jurídica, estando comprometido a evitar os atos lesivos a Administração Pública.
Princípio 1
O Conselho de Administração é responsável por acompanhar o gerenciamento
do risco de compliance da instituição financeira. Deve aprovar a política de
compliance, inclusive o documento que estabelece uma permanente e efetiva
área de Compliance. Pelo menos uma vez ao ano, o Conselho de Administração
deve avaliar a efetividade do gerenciamento do risco de compliance.
Princípio 2
A Alta Administração da instituição financeira é responsável pelo gerenciamento
do risco de compliance.
Princípio 3
A Alta Administração é responsável por estabelecer e divulgar a política de
compliance da instituição, de forma a assegurar que esta está sendo observada. O
Conselho de Administração deve ser informado a respeito do gerenciamento do
risco de compliance.
Princípio 4
A Alta Administração é responsável por estabelecer uma permanente e efetiva
área de Compliance como parte da política de compliance. 173
Artigo 15º.
Além do estabelecimento efetivo de um Programa de Compliance na empresa, a
alta administração deverá adotar ações efetivas para fomentar a integração do
Compliance à cultura da empresa, tais como:
a. utilizar a experiência de desvios de conduta identificados para aprimorar
regras, treinamentos e/ou controles e processos internos;
b. exigir formalmente compromisso com suas regras de conduta por parte de
associados e colaboradores em geral, internos e externos, inserindo cláusula
neste sentido em contratos de trabalho e contratos com parceiros, fornecedores e
prestadores de serviço;
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c. levar em consideração o comportamento de associados e colaboradores em
geral, e não apenas os resultados atingidos nas suas funções, para avaliação da
sua performance, com possíveis impactos em sua remuneração e progressão de
carreira.174

É necessário lembram ainda, que o programa de compliance está intrinsicamente
relacionado com a administração da pessoa jurídica já que tem como principais funções
auxiliar a alta administração na tomada de decisões em conformidade com o ordenamento
jurídico, bem como com os princípios éticos de conduta.
Princípio 7
A área de Compliance deve ajudar a Alta Administração no gerenciamento
efetivo do risco de compliance, por meio de:
a) atualizações e recomendações;
b) manuais de compliance para determinadas leis e regulamentos e sua educação;
c) identificação e avaliação do risco de compliance, inclusive para novos
produtos e atividades;
d) responsabilidades estatutárias (combate à lavagem de dinheiro e ao
financiamento ao terrorismo);
e) implementação do programa de compliance.175
Artigo 2º.
O Compliance é uma função indispensável nas empresas, independentemente do
seu porte e do seu segmento, e visa assegurar que o exercício das suas atividades
se dê de forma sustentável, em estrita conformidade com o ordenamento jurídico
e as normas aplicáveis, bem como em consonância com elevados padrões éticos
e responsabilidade social.176
Artigo 3º.
A função do Compliance no âmbito empresarial se presta a auxiliar a alta
administração, os demais órgãos corporativos e a organização em geral em prol
dos objetivos indicados no art. 2º, acima, de modo que cada integrante da
organização se torne um agente promotor do Compliance, em quaisquer que
sejam as suas atribuições.177

Além de como visto ser necessário que a alta administração se comprometa em
“ser compliance” é fundamental que seja designado um compliance officer para coordenar
o programa de compliance podendo ele ser um funcionário da empresa com dedicação
exclusiva ou não, ou ainda um terceirizado o que parece ser mais apropriado para a função,
pois quanto mais autonomia o compliance officer tiver mais efetivo será o programa.
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Princípio 10
O compliance deve ser encarado como uma atividade central para o
gerenciamento de risco em um banco. Nesse contexto, algumas atividades
podem ser terceirizadas, mas devem ficar sob a responsabilidade do “chefe” do
compliance178.
Artigo 4º.
A função de Compliance deverá ser exercida por profissionais tecnicamente
capacitados, com dedicação total ou de parte relevante do tempo ao ofício, e
reconhecidos pela sua integridade, autonomia de julgamento e conhecimento
profundo do mercado em que atuam.
Parágrafo 1º.- quando a empresa não tiver capacidade de manter um profissional
de Compliance com dedicação integral, recomenda-se nomear e qualificar
profissional de área relacionada a atividades de controle, tais como dos
departamentos Jurídico, Regulatório, Financeiro ou de Recursos Humanos.
Parágrafo 2º. – a qualificação de um profissional que exerça função de
Compliance deverá incluir conhecimentos sobre:
a. projetos, controles e processos internos;
b. finanças corporativas, contabilidade e reporte;
c. gerenciamento de riscos, auditoria e monitoramento;
d. gestão de recursos humanos, planos de remuneração e de incentivo;
e. legislação empresarial e de governança corporativa, leis de combate à
corrupção e outras leis e normas aplicáveis às atividades da empresa a que
estiver vinculado.179
Artigo 5º.
Em cada empresa, a função de Compliance deverá ser liderada por um
profissional sênior, aqui designado, genericamente, Compliance Officer.
Parágrafo 1º. – o Compliance Officer deverá fazer parte da alta administração e
possuir autonomia necessária para zelar pelo cumprimento das regras que
compõem o Programa de Compliance em todos os níveis da organização.
Parágrafo 2º.– o Compliance Officer deverá dispor dos recursos necessários ao
exercício adequado das suas funções, tais como orçamento próprio e autonomia
para contratação de auditores e assistentes técnicos, conforme a necessidade.
Parágrafo 3º.– o Compliance Officer deverá ter livre acesso a informações e
poder convocar a qualquer tempo órgãos societários e comitês diretivos,
orientativos e fiscalizadores das empresas, notadamente, em se tratando de
sociedades anônimas, a Assembleia Geral de Acionistas, o Conselho de
Administração e o Conselho Fiscal.
Parágrafo 4º.– O Compliance Officer deverá ter livre acesso a reuniões de
quaisquer áreas da empresa, notadamente quando relacionadas a estratégias de
negócios, bem como treinamentos e reuniões de funções eminentemente
promocionais ou comerciais.
Parágrafo 5º.– em empresas multinacionais, sempre que possível, o Compliance
Officer deverá possuir linha de reporte para a função de Compliance ou outra
função relacionada a controles internos em nível regional ou global, fortalecendo
sua independência em relação à administração local da empresa. 180
Princípio 5
A área de Compliance deve ser independente. Essa independência pressupõe
quatro elementos básicos:
178
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- Status formal;
- Existência de um coordenador responsável pelos trabalhos de gerenciamento do
risco de compliance;
- Ausência de conflitos de interesse;
- Acesso a informações e pessoas no exercício de suas atribuições.181

É importante lembram que não é só a atuação do compliance officer que necessita
de autonomia, mas também é imprescindível que o programa de compliance possua certa
autonomia financeira para poder realizar suas atividades sem nenhum tipo de interferência
que possa corromper o processo “Princípio 6: A área de Compliance deve ter os recursos
necessários ao desempenho de suas responsabilidades de forma eficaz.”182
Ainda, para se ter um sistema de compliance eficaz, é relevante a implementação
de um comitê de compliance que deverá contar com a participação dos chefes dos
seguintes setores: gerencia, jurídico, financeiro, recursos humanos, entre outros que sejam
importantes e específicos de cada pessoa jurídica, tal procedimento faz com que o
programa conte com apoio de todos os setores da sociedade, bem como com mais agilidade
na tomada de decisões, além da tão mencionada autonomia.
Artigo 6º.
É recomendado que as empresas mantenham um Comitê de Compliance,
independentemente da nomenclatura adotada, liderado pelo Compliance
Officer e com participação das principais lideranças relacionadas a atividades de
controle, tais como Gerência Geral e dos departamentos Jurídico, Regulatório,
Financeiro e Recursos Humanos, conforme a estrutura de cada empresa.
Parágrafo 1º.– a empresa deverá divulgar de forma ostensiva a existência,
composição e as atribuições Comitê de Compliance.
Parágrafo 2º.– o Comitê de Compliance deverá se reunir com periodicidade
razoável para assegurar acompanhamento frequente de temas relevantes,
conforme Parágrafo 3º., abaixo, em geral, no mínimo, a cada seis meses, bem
como, a qualquer tempo, para discutir e deliberar sobre temas pontuais.
Parágrafo 3º.– sem prejuízo de outros fóruns, o Comitê de Compliance deverá
discutir e deliberar sobre temas relevantes, tais como:
a. planos de treinamentos;
b. denúncias, desvios e processos disciplinares;
c. criação e atualização de políticas e procedimentos corporativos;
d. eficácia e aprimoramento contínuo do Programa de Compliance;
e. planos de melhoria ou remediação baseados em canal de denúncias
monitoramentos e auditorias internas e externas. 183
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Ilustração184

Além o programa de compliance dever que ser composto da maneira acima
exposta, é necessário ainda que ele seja composto por um Código de Conduta constituído
de acordo com as necessidade e risco de cada pessoa jurídica, então uma sociedade com
maior interação com o poder público, com uma grande quantidade de filiais, setores e
funcionários, necessita de um código de conduta mais rígido do que outra que tenha pouca
interação com o poder público.
É necessário também conter mecanismo de fiscalização e identificação de riscos,
pois o sistema de compliance, como dito alhures não busca apenas prevenir os atos lesivos,
apesar de ser essa a sua principal função, mas também deve fiscalizar os todos os setores
da companhia para que possa evitar que a atuação lesiva de um de seus prepostos
prejudique toda a pessoa jurídica, e ainda, os mecanismos de identificação de riscos tem
por escopo a elaboração de medidas eficientes para neutralizar os mesmo.
E deve ainda compreender mecanismos de treinamento corporativo de seus
funcionários, para que assim se desenvolva dentro da sociedade a cultura de compliance o
“ser compliance”185
Artigo 10º.
O Programa de Compliance deve ser composto, no mínimo, por:
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a.um conjunto de regras de conduta, na forma de políticas e procedimentos
corporativos;
b. um plano consistente de treinamento a associados e colaboradores em geral,
internos e externos;
c. controles e processos internos que evitem desvios de conduta, tais como
registros, revisões, aprovações prévias e segregação de funções;
d. mecanismos de identificação de desvios de conduta, tais como canal de
denúncias, monitoramentos e auditorias internas e externas, e posterior
implementação de planos de melhoria ou remediação.
Capítulo II Políticas e Procedimentos Corporativos
Artigo 11º.
As regras de cada empresa deverão ser materializadas por meio de políticas e
procedimentos corporativos (dentre outras formas e denominações possíveis),
sendo tipicamente “política” um conjunto de princípios e regras gerais, e
“procedimento” um conjunto de regras de conduta específicas e respectivos
responsáveis, embasando controles e processos internos.
Parágrafo Único– as políticas e procedimentos corporativos deverão ser
redigidos em linguagem acessível, multidisciplinar e, em se tratando de
operações multinacionais, em quantos idiomas forem necessários, de acordo com
a sua abrangência.
Capítulo III Plano de Treinamento
Artigo 12º.
As regras de conduta de cada empresa devem ser plenamente assimiladas pelos
seus destinatários. Para tanto, a empresa deverá estruturar um plano consistente
de treinamento a associados e a colaboradores em geral, internos e externos.
Parágrafo 1º.– o nível de compreensão acerca dos treinamentos deverá ser
medido periodicamente, com vistas a assegurar sua eficiência.
Parágrafo 2º.– é recomendável que se busque engajamento efetivo por parte dos
destinatários dos treinamentos, não apenas expondo regras de conduta exigidas,
mas também estimulando discussões sobre seus fundamentos, dentre outros
métodos de aprendizado.
Capítulo IV Mecanismos de Identificação de Desvios de Conduta
Artigo 13º.
A empresa deverá assegurar o funcionamento de mecanismos de identificação de
desvios de conduta, tais como canal de denúncias, monitoramentos e auditorias
internas e externas, assegurando sua própria capacidade de identificar desvios em
seus controles e processos internos, para posterior adoção das medidas
necessárias.
Parágrafo 1º.– para que o canal de denúncias seja efetivo, a empresa deverá
assegurar a independência das investigações internas, reprimir enfaticamente
qualquer forma de retaliação contra o denunciante, bem como, o tanto quanto
possível, proteger sua confidencialidade.
Parágrafo 2º.– ao identificar episódios de desvios de conduta, a empresa deverá
analisar as suas causas e adotar as medidas necessárias, tais como aplicação de
penalidade a infratores, desde que prévia e adequadamente instruídos quanto às
regras de condutas descumpridas; a melhoria ou a remediação de planos de
treinamento, controles e/ou processos internos; e/ou a auto-denúncia às
autoridades públicas competentes, na forma da legislação aplicável. 186

Ou seja, o sistema de compliance deve ser formado da seguinte forma:
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Assim, se a pessoa jurídica seguir os princípios mencionados no topico 3.5 e ainda
atender as diretrizes acima mencionadas ela terá um sistema de compliance eficaz e se
mesmo assim vier por qualquer razão a se envolver em atos lesivos contra a Administração
Pública, a redução das sanções a ela aplicada não poderá ser considerada mera “excludente
de culpabilidade da pessoa juridica”188já que sem duvida alguma a empresa fez tudo ao seu
alcance para evitar o ocorrido.

Conclusão

Partimos dos seguintes questionamentos se o departamento de compliance vinha
realizando suas atividades com a finalidade de reduzir a possibilidade de seus integrantes
praticarem o referido tipo penal em detrimento da atividade empresaria? E ainda se a
redução das sanções, que a pessoa jurídica pode vir a sofrer, de fato está alcançando a
tutela pretendida? Tendo por hipótese o efetivo funcionamento do programa de compliance
reduzindo os níveis de corrupção no pais, ou ainda a utilização do programa apenas como

187
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um meio de reduzir as sanções aplicáveis nos casos de ilícitos contra a Administração
Pública sem a sua efetiva implementação.
Assim, diante de todo o exposto é possível concluir que o sistema de compliance é
deveras necessário no ordenamento jurídico diante dos inúmeros casos de corrupção
recentemente descobertos, assim sendo, imprescindível a utilização de qualquer
mecanismo capaz de reduzir os dados apresentados.
Porém, conforme demonstrado o modo de implementação do programa de
compliance no ordenamento jurídico brasileiro o torna ineficaz, não atendendo ao interesse
público primário, o que apesar de não tornar a norma invalida, já que pela mesma se
encontrar positivada, retira a sua credibilidade a tornando uma mera “excludente de
culpabilidade da pessoa jurídica”189 e não um meio de redução dos atos lesivos à
Administração Pública que era a valoração da norma.
Assim vislumbra-se três hipóteses como possível solução da ineficácia
mencionada, a primeira seria um sistema de certificado elaborados por uma instituição
independente que avaliaria o programa de compliance de cada pessoa jurídica, recebendo o
certificado aquelas que alcançassem os requisitos mínimos, porém fica a dúvida sobre a
confiabilidade de tal sistema, já que o mesmo poderia facilmente ser adulterado por ser
uma relação de consumo190, mas o benefício deste mecanismo é que seria possível a
analise individualizada dos riscos, dificuldades e possibilidades de cada companhia.
Outro mecanismo que pode ser proposto é a elaboração de códigos de condutas
realizados em conjuntos por empresas que atuem no mesmo ramo191porém, sem dúvida,
esse é o que se parece menos eficiente, já que apesar de as empresas por ser concorrentes
ter o interesse na fiscalização uma da outra, nada impede o surgimento de monopólios, pois
a implementação de um sistema de compliance pode ser muito caro fazendo assim com que
pequenas empresas não consigam adentrar o mercado.
A última solução que parece plausível ao momento é a elaboração de diretrizes
pelo Estado para as empresas que forem ter qualquer tipo de relação com a Administração
Pública, acredita-se que a melhor forma de realizar o mencionado é por classes com
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diretrizes mais brandas para empresas menores com até certo número de funcionários e
com capital social menor como mas Micro- empresas, Empresas de Pequeno Porte e as
EIRELIs, outro plano mais rígidos para empresas com capital social maior e número mais
elevado de funcionários.
Acredita-se que assim seria possível alcançar uma maior efetividade no sistema de
compliance sem prejudicar empresas menores, ou ainda reduzindo o risco de adulteração
do sistema, já que caberia ao juiz a análise sobre o preenchimento ou não dos requisitos
elaborados, contudo, este estudo não pode ser considerado como um trabalho que exauriu o
tema, seja pelo pouco tempo de vigência da lei em questão, ou pela continuidade dos
desdobramentos dos fatos jurídicos-políticos pertinentes ao tema razão pela qual acreditase que a jurisprudência ainda contribua muito para o necessário aprofundamento das
questões acadêmicas voltadas ao desenvolvimento pragmático e eficiente e das empresas.
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