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I

Introdução
e Conceitos Básicos
de Compliance

Há 20 anos, o assunto Compliance foi introduzido
efetivamente no mercado brasileiro, por meio da Resolução no
2.554/1998, emitida pelo BACEN, cujo art. 1o deixa claro seu escopo. “Determinar às instituições ﬁnanceiras e demais instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil a implantação e a implementação de controles internos voltados para as
atividades por elas desenvolvidas, seus sistemas de informações ﬁnanceiras, operacionais e gerenciais e o cumprimento das normas
legais e regulamentares a elas aplicáveis”, diz o texto legal.
Atualmente, mais precisamente a partir da vigência da Lei
o
n 12.846/2013, que traz em suas disposições legais na responsabilização administrativa e civil das pessoas jurídicas pela prática
de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira,
estamos diante de um novo desaﬁo que se impõe aos nossos executivos — o de complementar o seu modelo de governança com
boas práticas de Compliance, de forma a responder ao momento
tenso e delicado do cenário político brasileiro, o qual sofreu mudanças em seu arcabouço legal, valorizando e exigindo a adoção
de condutas transparentes e de prevenção à corrupção.
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1.

Contextualização do Processo

O modelo de Compliance descrito a seguir é aderente ao programa
de integridade previsto na regulamentação da Lei no 12.846/2013,
especiﬁcamente no que se refere ao Decreto no 8.420/2015.
As empresas devem estar cientes de que podem ser responsabilizadas e punidas por atos ilícitos, oriundos de qualquer
funcionário e/ou terceiro que trabalhe para ela, mesmo sem o
conhecimento da diretoria. Dessa forma, vem crescendo o interesse delas em implantar um sistema de Compliance que não somente cumpra as determinações legais, mas que também aprimore o seu modelo de governança.
É necessário chamar a atenção para que o modelo de Compliance, a ser deﬁnido e aprovado pela alta administração, seja
completo e demonstre, principalmente, como a empresa lida
com as questões de integridade, notadamente por meio de conceitos, atos formais, processos estruturados, ações e atitudes dos
seus dirigentes e colaboradores.
O modelo de Compliance a ser implantado deverá contar
com a participação efetiva da alta administração e ter, como amplitude de ação, a criação de uma cultura de integridade.
A amplitude desse modelo deverá alcançar, de modo geral,
todos os funcionários e terceiros que trabalham para a empresa;
a criação de um canal de denúncia amplamente divulgado e que
garanta o sigilo da identidade do denunciante; ações de treinamento continuado; a implantação de procedimentos para punir
condutas irregulares; a avaliação periódica de riscos e controles;
e a veriﬁcação prévia dos fornecedores e das alterações societárias e contratuais.
A efetividade do modelo implantado deverá ser garantida
pela criação de uma estrutura independente e com autonomia
Marcos Eduardo Meinberg Castro & Anita Maria Meinberg Perecin
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para gerir, monitorar, veriﬁcar e aprimorar as atividades de
Compliance na empresa.
2.

Conceito – Origem

O termo Compliance tem sua origem no verbo inglês to
comply, que signiﬁca agir de acordo com uma regra, podendo
caracterizar-se por uma instrução interna, um comando ou um
pedido, ou seja, estar em Compliance é estar em conformidade
com as leis, normas e regulamentos externos e internos.
Estar em conformidade signiﬁca atender às leis, aos normativos dos órgãos reguladores, de acordo com as atividades
desenvolvidas pela sua empresa, e com os regulamentos – principalmente aqueles inerentes ao controle interno.
Por ﬁm, estar em Compliance é “assegurar, em conjunto
com as demais áreas, a adequação, o fortalecimento e funcionamento do sistema de controles internos, procurando mitigar
os riscos de acordo com a complexidade de seus negócios, bem
como disseminar a cultura de controles para assegurar o cumprimento de leis e regulamentos existentes”.
3.

Visão Geral da Legislação

Evolução Histórica
A partir do século XX, o mercado internacional passou a se
preocupar com as condutas das empresas objetivando o combate à corrupção.
Diversos países adotaram atos administrativos e procedimentos internacionais para prevenir e punir práticas ilícitas
contra a administração pública.
Como exemplo, tem-se a edição de normas nos Estados
Unidos em 1973, na Alemanha a partir de 1990, na França em
2001, no Japão em 2005, e no Reino Unido de 2010 em diante.
Compliance: Abordagem Metodológica para a Implantação de um Programa de Integridade
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As medidas anticorrupção passaram a ser instituídas de
acordo com a evolução do mercado internacional, a exemplo
da Convenção Interamericana contra a Corrupção, de 1996, e
da Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários
Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), de 1997. Em 2003, a ONU ratiﬁcou a Convenção contra a Corrupção, sendo tal documento considerado
o primeiro diploma legal de combate a esse tipo de crime com
amplitude global. Diversos países e a comunidade internacional
o apoiaram, elegendo-o o instrumento mais importante no enfrentamento da corrupção.
Evolução Legislativa no Brasil
Por meio do Decreto no 5.687/2006, o Brasil ratiﬁcou as
disposições da Convenção da ONU de 2003. No entanto, anteriormente a ela, o país já vinha intensiﬁcando mudanças e novas
legislações para promover ações de ﬁscalização e punir atos ilícitos contra a corrupção.
Dentre as medidas adotadas, estabeleceu-se um processo de
intervenção do Estado na economia, promovendo mudanças estruturais quanto ao controle de preços, bem como estabelecendo
novos parâmetros nas relações econômicas no tocante à defesa
da concorrência e de uma legislação de combate à corrupção.
A partir deste quadro, têm-se como exemplos a criação
do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e
do Sistema Brasileiro de Defesa de Concorrência (SBDC), bem
como a participação ativa do Ministério Público Federal nas investigações e ﬁscalização sobre essas questões.
A partir da Lei no 12.683/2012, no inciso III do art. 10, o
Compliance passou a ser estabelecido de forma expressa, considerando a necessidade de implantação de controles e procediMarcos Eduardo Meinberg Castro & Anita Maria Meinberg Perecin
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mentos para ﬁscalizar as práticas ilícitas, capazes de colocar em
risco as atividades ﬁnanceiras das empresas.
Com a edição da Lei no 12.846/2013, denominada Anticorrupção, efetivou-se a responsabilização administrativa e civil
das pessoas jurídicas, de qualquer modalidade de sociedade,
pelas práticas de atos ilícitos contra a administração pública nacional ou estrangeira.
Esse dispositivo foi regulamentado pelo Decreto no
8.420/2015, efetivando o objetivo da lei que é coibir atos ilícitos
contra a administração pública nacional e/ou estrangeira.
Responsabilização da Pessoa Jurídica
A Lei Anticorrupção tem como pilar a responsabilidade objetiva da empresa, estabelecendo punições para a prática de atos
lesivos aos órgãos públicos e a outros entes regulados pelo Estado.
A responsabilização atinge a pessoa jurídica e seu gestor de
qualquer nível hierárquico. No que tange à corrupção, a pessoa
jurídica ﬁcará sujeita a multa, podendo os sócios, diretores e até
administradores responder criminalmente.
Trata-se de responsabilidade objetiva e solidária, na qual a
pessoa irá responder pela prática de ato ilícito independentemente da comprovação da culpa ou intenção de realizar a infração.
Esta situação foi baseada na Lei de Defesa da Concorrência,
que afasta a necessidade de comprovação da intenção do agente,
mas apenas a descrição da conduta prevista na lei.
A responsabilidade objetiva também está vinculada à conduta de terceiro: isso quer dizer que a empresa se responsabiliza
pela prática de outrem.
E, por ﬁm, a responsabilidade da pessoa jurídica subsiste
na ocorrência de alteração contratual – transformação, incorporação, fusão ou cisão societária.
Compliance: Abordagem Metodológica para a Implantação de um Programa de Integridade
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Da Controladoria-Geral da União - Competência
A Controladoria-Geral da União tem competência para
instaurar processos administrativos e responsabilizar pessoas
jurídicas, avocando, apurando e julgando processos de crimes
praticados contra a administração pública instaurados na Justiça.
Esse órgão tem competência para celebrar acordos de leniência
com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática de atos ilícitos.
Sendo apontada a responsabilidade da pessoa jurídica na esfera administrativa, não se afasta a possibilidade de sua responsabilização no âmbito judicial. Com o aprimoramento da legislação
anticorrupção, foi intensiﬁcada a ﬁscalização e o combate a atos ilícitos contra a administração pública, proporcionando integração
de trabalhos da CGU com o Ministério Público e Polícia Federal.
Em 2018 o STJ reconheceu o direito das polícias Federal e
Civil de celebrar acordos de delação e/ou leniência, resultando
maior pressão no ambiente empresarial.
Atos Lesivos
A Lei Anticorrupção apresenta situações que caracterizam
atos ilícitos contra a administração pública nacional ou estrangeira, praticados pelas pessoas jurídicas que atentem contra o patrimônio público; os princípios da administração pública ou 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. ﬁnanciar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei;
III. utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para
ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneﬁciários dos atos praticados.
Marcos Eduardo Meinberg Castro & Anita Maria Meinberg Perecin
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No item IV do art. 5o da Lei no 12.846/2013 estabelecem-se
outras práticas de condutas ilícitas no que tange à celebração de
contrato e participações em licitações perante os órgãos públicos:
(...)
IV. no tocante a licitações e contratos:
a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação
ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo
de procedimento licitatório público;
b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar
contrato administrativo;
f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo
fraudulento, de modiﬁcações ou prorrogações de
contratos celebrados com a administração pública,
sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou
g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-ﬁnanceiro dos contratos celebrados com a administração pública;
(...)
Para conﬁguração dos referidos atos ilícitos não se exige
o efetivo dano patrimonial à administração pública, mas sim o
simples ato, direto ou indireto, de prejuízo à administração pública, que é caracterizado por atos lesivos na forma estabelecida
pela Lei Anticorrupção.
Compliance: Abordagem Metodológica para a Implantação de um Programa de Integridade
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Caracterização das Condutas1
As condutas podem ser consideradas em três categorias:
1. Atos lesivos ligados ao oferecimento de vantagens indevidas;
2. Atos lesivos realizados no âmbito de licitações e contratos administrativos;
3. Atos lesivos praticados para diﬁcultar ou impedir a
atividade de ﬁscalização do Estado.
A Lei no 12.846/2013 considera ato lesivo contra a administração pública o ato de promover, oferecer ou dar, direta ou
indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou terceira
pessoa relacionada.
A Controladoria-Geral da União desenvolverá o devido
processo legal e conduzirá para o Ministério competente, que
decidirá se levará para julgamento as práticas ilícitas.
O artigo 7º da Lei no 12.486/2013 prevê a aplicação de sanções considerando as ações da empresa no tocante à existência
de procedimentos de integridade, auditoria, aplicação das normas de conduta e de éticas e instituição de canal de denúncia.
Medidas para Coibir Atos Ilícitos
O Decreto no 8.420/2015 trouxe medidas com objetivo de
coibir atos ilícitos, reforçando a competência da Controladoria-Geral da União de controlar os processos administrativos.
Dentre as medidas administrativas para coibir atos ilícitos,
pode-se destacar2:
◆ Do Processo Administrativo de Responsabilização (PAR):
disciplina o meio pelo qual será realizada a apuração da
1. MENDES, Francisco Schertel; CARVALHO, Vinicius Marques de. Compliance – Concorrência e
Combate à Corrupção. São Paulo: Editora Trevisan, 2017, p. 92 e 93.
2. ANTONIK, Luis Roberto. Compliance, Ética, Responsabilidade Social e Empresarial: Uma Visão
Prática. Rio de Janeiro: Editora Alta Books, 2016, p. 52.
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◆
◆

◆

◆
◆

responsabilidade administrativa da pessoa jurídica que
possa resultar na aplicação das sanções. Inclui regras para
instauração, instrução, julgamento e recurso.
Da aplicação de sanções – cálculo das multas – prazo
para recolhimento.
Do acordo de leniência – estipulação de regras a serem
estabelecidas no acordo. (A autoridade máxima de cada
órgão ou entidade pública poderá celebrar acordo de leniência com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática
dos atos ilícitos na forma da Lei no 12.846/2013).
Do programa de integridade (Compliance) – avaliado
quanto à efetividade do programa de integridade de
acordo com as características de cada pessoa jurídica.
Do Cadastro: trata-se do funcionamento do Cadastro
Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS).
Da desconsideração da personalidade jurídica na
ocorrência de abusos do direito de facilitar, encobrir
ou dissimular a prática dos atos ilícitos, prevista na
Lei no 12.846/2013.

A responsabilidade pela pessoa jurídica, no âmbito da esfera administrativa, não afasta sua responsabilização na esfera
judicial, seja qual for o órgão da administração pública nos âmbitos federal, estadual ou municipal, cabendo às respectivas advocacias públicas intentar ações judiciais para:
◆ Suspender total ou parcialmente as atividades da pessoa
jurídica.
◆ Dissolver compulsoriamente a pessoa jurídica.
◆ Proibir incentivos, subvenções, empréstimos e outros
incentivos por meio de órgãos ou entidades públicas e
instituições ﬁnanceiras públicas, ou controlados pelo
órgão público, pelo período de até cinco anos.
Compliance: Abordagem Metodológica para a Implantação de um Programa de Integridade
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Acordo de Leniência3
Tipo de ajuste que possibilita ao infrator colaborar no processo investigatório, relatando fatos e apresentando elementos
que possam servir de provas contra os demais infratores. Em
vista do nível da colaboração, o infrator poderá receber a redução ou até a extinção da penalidade.
A Controladoria-Geral da União é o órgão competente
para celebrar acordos de leniência com as pessoas jurídicas responsáveis por práticas ilícitas. O acordo de leniência produzirá
os seguintes efeitos:
◆ Identiﬁcação dos envolvidos na infração;
◆ Rapidez na obtenção de informações e documentos que
comprovem atos ilícitos em processos de apuração.
Regras de Ajuste para Leniência
O ajuste de leniência somente poderá ser celebrado com os
seguintes requisitos:
◆ A pessoa deve ser a primeira a se manifestar sobre seu
interesse em cooperar com apuração do ato ilícito;
◆ Cessar completamente seu envolvimento na infração investigada a partir da data do ajuste do acordo de leniência;
◆ Admitir sua participação no ilícito e cooperar plena
e completamente com as investigações e o processo
administrativo, comparecendo, sob suas expensas,
sempre que solicitada, a todos os atos processuais, até
o encerramento.
Benefícios para a Empresa com a Celebração do Acordo4
◆ Isenção de proibição de receber incentivos, subsídios,
subvenções, doações de órgãos ou entidades públicas;
3 e 4. O Decreto no 8.420/2015 regulamenta a Lei no 12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe
sobre a responsabilização administrativa de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências.
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◆ Isenção da publicação da decisão sancionadora em
veículo de comunicação utilizado pela empresa-alvo;
◆ Isenção ou atenuação de punições restritivas ao direito
de licitar e contratar;
◆ Redução da multa prevista no Decreto no 8.420/2015
orientando as pessoas jurídicas a implantar, preventivamente, o Programa de Compliance, para assim possibilitar a atenuação de uma possível condenação no
âmbito da Lei Anticorrupção.
Nesta mesma linha de orientação, Marcella Blok aborda, de
forma clara, a adoção do Programa Compliance5:
Os Programas de Compliance devem consistir no conjunto
de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria
e incentivo à denúncia de irregularidades, a serem estabelecidos
mediante códigos de conduta, bem como políticas e diretrizes que
possam detectar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos
praticados contra a administração pública, nacional e estrangeira.
Para que o Programa de Compliance possa reduzir o valor a
ser aplicado, ele deve ser efetivo e consistente com a dimensão, a
complexidade das atividades de cada empresa nos termos deﬁnidos pela Portaria nº 909/2015 da CGU.
Fica evidente que a Lei Anticorrupção visa não só punir,
mas também motivar as empresas a adotarem medidas preventivas, a ﬁm de evitar a prática de atos lesivos à Administração
Pública, criando ou alternando, por exemplo, códigos de ética e
conduta, nos quais se demonstre o comprometimento da empresa
no combate à corrupção.

5. BLOK, Marcella. Compliance e Governança Corporativa. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora Freitas
Bastos, 2018, pag. 132/133.
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