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1. O SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO DE 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE EMPRESAS PELA 

PRÁTICA DE ATOS CORRUPTOS 

 

 respeito deste tópico atinente ao sistema jurídico 

de responsabilidades e sancionamentos impostos 

aos envolvidos em práticas ilícitas, é importante 

frisar que, no campo do Direito Penal Ambiental, 

já se contemplava a possibilidade de responsabili-

dade objetiva de pessoa jurídica a partir da regulamentação legal 

implementada em 12 de fevereiro de 1998, com a promulgação 

da Lei Federal nº 9.605.1 

No Direito Administrativo Sancionador, sempre foi 

 
* Doutorando em Ciências Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito da Universi-
dade de Lisboa – FDUL (orientado pelo Prof. Dr. Jorge Miranda). Mestre em Direito 
Público pela Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(UERJ). Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ). Professor efetivo da Faculdade de Direito da Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Autor de livros e artigos acadêmicos. Ad-
vogado na área de direito público. 
1 O artigo 225, § 3º, da Constituição da República estabelece textualmente que: “To-
dos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coleti-
vidade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. § 3º 

As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infra-
tores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independente-
mente da obrigação de reparar os danos causados.” Nesse sentido são os preceden-
tes: STJ. 6ª Turma. RMS 39.173-BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado 
em 6/8/2015 (Info 566). STF. 1ª Turma. RE 548181/PR, Rel. Min. Rosa Weber, jul-
gado em 6/8/2013 (Info 714), bem como a Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambi-
entais).   
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cabível a responsabilidade de pessoas jurídicas por ilícitos, nas 

mais diversas áreas, mas a aplicação da responsabilidade obje-

tiva por atos de corrupção veio a ser expressa partir da Lei nº 

12.846/2013- conhecida como Lei Anticorrupção Empresarial – 

uma vez que, em seu artigo 1º , contempla “a responsabilização 

objetiva administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática 

de atos contra a administração pública”2. 

A lei de Probidade Empresarial prevê, no art. 7º, VII3, a 

possibilidade de atenuação ou até mesmo o afastamento da san-

ção inicialmente cogitada, ao estatuir a obrigatoriedade de as 

pessoas jurídicas adotarem e contemplarem em suas estruturas 

“a existência de mecanismos e procedimentos internos de inte-

gridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a 

aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da 

pessoa jurídica”, instrumentos esses que, em seu conjunto, inte-

gram o que se pode denominar compliance anticorrupção efe-

tivo.4 

Adota-se, na Lei, um sistema de imputação objetiva. 

Cuida-se de teoria funcionalista do Direito Sancionador.5Desta 
 

2 Art. 1º Esta lei dispõe sobre a responsabilização objetiva administrativa e civil de 
pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou es-
trangeira. Parágrafo único. Aplica-se o disposto nesta lei às sociedades empresárias e 
às sociedades simples, personificadas ou não, independentemente da forma de orga-
nização ou do modelo societário adotado, bem como a quaisquer fundações, associa-

ções de entidades ou pessoas, ou sociedades estrangeiras, que tenham sede, filial ou 
representação no território brasileiro, constituídas de fato ou de direito, ainda que tem-
porariamente. 
3 Art. 7º Serão levados em consideração na aplicação das sanções: VII - a cooperação 
da pessoa jurídica para a apuração das infrações; VIII - a existência de mecanismos e 
procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregulari-
dades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa 
jurídica; X - (VETADO). Parágrafo único. Os parâmetros de avaliação de mecanismos 

e procedimentos previstos no inciso VIII do caput serão estabelecidos em regulamento 
do Poder Executivo federal. 
4 INTERNATIONAL COMPLIANCE ASSOCIATION. What is compliance? Dispo-
nível em: https://www.int-comp.org/careers/a-career-in-compliance/what-is-compli-
ance/, acessado em 09/05/2018. 
5 Direitos imanentes ao devido processo legal sancionador na constituição de 1988. 
In: MARTINS, Ives Gandra; REZEK, Francisco (org.). Constituição Federal: 
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forma, a pessoa jurídica será responsável na eventualidade de 

que sua conduta gere riscos proibidos. E isso dependerá muito 

do papel a ser desempenhado pela empresa no contexto social e 

de sua responsabilidade, comprometimento social voltado ao 

combate à corrupção. Para tanto, será fundamental valorar os de-

veres de cada empresa e a dimensão de suas atividades, assim 

como as regrase mecanismos corporativos (compliance) que 

presidem sua atuação proba e eficiente.6 

Nessa perspectiva funcionalista, o ilícito pressupõe, já no 

âmbito da tipicidade, violação às expectativas sociais quanto à 

manutenção da vigência da regra. Ações não perigosas jamais 

podem ser consideradas típicas. O resultado lesivo também há 

de estar conectado ao risco criado e a repercussão social, política 

e econômica. As sanções adquirem um caráter utilitarista, inclu-

sive em consonância com linguagem econômica do Direito, para 

além dos vetores clássicos importados de parâmetros de referên-

cia mais específicos.  

 

2. OS DESTINATÁRIOS DA NORMA E A ATENUAÇÃO, 

EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. O COMPLIANCE 

ANTICORRUPÇÃO, PROGRAMA DE INTEGRIDADE 

ÉTICO CORPORATIVA 

 

Sabe-se que o conceito de compliance7remete a catego-

rias amplas. RICARDO CUEVA trouxe à tona, nesta obra, um 

brilhante estudo muito elucidativo sobre conceito e funções do 

compliance. 

A Lei nº 12.846/13, prevê no artigo 7º, inciso VIII, que 

 
avanços, contribuições e modificações no processo democrático brasileiro. Ed. Re-
vista dos Tribunais. 2008. p. 149-166.  
6 Idem.  
7 Aqui adota-se o conceito ditado pelo CADE em seu Guia: “Compliance é um con-
junto de medidas internas que permite prevenir ou minimizar os riscos de violação às 
leis decorrentes de atividade praticada por um agente econômico e de qualquer um 
de seus sócios ou colaboradores”.  
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os programas de compliance se constituem em mecanismos e 

procedimentos internos de integridade, auditoria, incentivo à de-

núncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de 

ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica. O dispositivo 

aludido se deve em grande parte ao disposto no artigo 12, 2, f, 

do capítulo II, da Convenção das Nações Unidas Contra a Cor-

rupção8, adotando medidas para prevenir a corrupção e melhorar 

as normas contábeis e de auditoria no setor privado. 

Curioso constatar que a maioria - senão a totalidade - das 

grandes empresas flagradas na Operação “Lava Jato” (tida como 

a maior Operação anticorrupção da história do Brasil e uma das 

maiores do mundo), tinham “programas de compliance” em an-

damento.  

Contudo, tratava-se do compliance “de fachada”, defi-

nido pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica 

(Cade) como aquela espécie de programa superficial ou masca-

rado, ou seja, aquele programa que não é aplicado na cultura cor-

porativa da empresa ao ser ignorado por colaboradores, dirigen-

tes, fornecedores, ou pessoas ligadas à empresa. A autarquia 

ainda dispõe em seu guia que: 
entidades podem adotar programas superficiais e/ou sem preo-

cupação alguma com a manutenção do ambiente competitivo, 

apenas com a intenção de se valerem deles como circunstância 

atenuante em caso de condenação. Podem também adotar pro-

gramas extremamente complexos e em teoria bem estrutura-

dos, elaborados por especialistas no tema e que implicam em 

gastos elevados, mas que não encontram qualquer eco na cul-
tura corporativa e são sistematicamente ignorados por colabo-

radores. 9 

Isso posto e reconhecendo o valor da cultura de 

 
8 Art. 12 As medidas que se adotem para alcançar esses fins poderão consistir, entre 
outras coisas, em: f)Velar para que as empresas privadas, tendo em conta sua estrutura 
e tamanho, disponham de suficientes controles contábeis internos para ajudar a pre-
venir e detectar os atos de corrupção e para que as contas e os estados financeiros 
requeridos dessas empresas privadas estejam sujeitos a procedimentos apropriados de 
auditoria e certificação; 
9 CADE, Guia Compliance (2016).  
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compliance no âmbito empresarial, resta questionar: quais são 

os elementos centrais de um compliance anticorrupção no Bra-

sil? Quais normas internacionais e nacionais devem ser conside-

radas pela empresa para fins de implementação e monitoramento 

do seu programa de compliance?Quais as consequências e as fi-

nalidades de um compliance anticorrupção para uma empresa?  

As respostas a essas indagações são complexas, passando 

pela necessidade de se exigir uma série de cumprimento a múl-

tiplas normativas, sendo possível asseverar desde logo o se-

guinte: 

a) observância do dever de vigilância dos sócios que os-

tentam posições de garantidores, coibindo fontes de pe-

rigo concreto e até abstratos à sociedade10;  

b) respeito aos deveres de autorregulação das empresas 

em face de comando legal pelo controle dos riscos que 

gera à sociedade; 

c) assunção de responsabilidades pelas empresas por 

suas organizações defeituosas, evitando resultados lesi-

vos por meio do dever de vigilância daqueles hierarqui-

camente superiores sobre seus subordinados;  

d) adoção de conjunto de mecanismos e procedimentos 

internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia 

de irregularidades e aplicação efetiva de códigos de ética 

e de conduta, políticas e diretrizes com objetivo de de-

tectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilí-

citos praticados contra a administração pública, nacional 

ou estrangeira;  

 
10Quanto à responsabilidade dos membros de cargos mais altos das empresas vale 
tomar como exemplo a  notícia de que o chefe do executivo do Barclays Jes Staley, 

foi multado em £ 642.430 (871.000 dólares) pelos reguladores do Reino Unido na 
sexta-feira por tentar identificar um denunciante anônimo que fez alegações sobre o 
papel de Staley no recrutamento de outro funcionário.A Autoridade de Conduta Fi-
nanceira e a Autoridade de Regulamentação Prudencial disseram que Staley não "agiu 
com a devida habilidade, cuidado e diligência" tentando caçar o denunciante. Notícia 
disponével em: http://www.fcpablog.com/blog/2018/5/11/barclays-boss-staley-fined-
870000-for-trying-to-unmask-whist.html, acessado em 17 de mai, 2018. 
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e) implementação efetiva de registros contábeis que re-

flitam de forma completa e precisa as transações da pes-

soa jurídica;  

f) implantação de controles internos capazes de assegurar 

a pronta elaboração e confiabilidade de relatórios e de-

monstrações financeiras da pessoa jurídica; 

g) implantação de procedimentos específicos destinados 

a prevenir fraudes e ilícitos no âmbito de processos lici-

tatórios, na execução de contratos administrativos ou em 

qualquer interação com o setor público, ainda que inter-

mediada por terceiros, tal como pagamento de tributos, 

sujeição a fiscalizações, ou obtenção de autorizações, li-

cenças, permissões e certidões 

Essas premissas são extraídas inicialmente de um con-

junto de normativas básicas, aplicáveis às pessoas jurídicas bra-

sileiras que atuam no Brasil ou no exterior, e às estrangeiras que 

atuam no Brasil. Porém, um compliance anticorrupção vai muito 

além dessas exigências elementares11. 

Certamente, o programa de compliance deve respeitar e 

se adequar ao histórico normativo iniciado a partir do Foreign 

Corrupt Practices Act – FCPA, ainda de 1977, até as mais re-

centes ISO (como a 37001), de 2016, e outras que surjam pelo 

caminho dinâmico deste universo veloz e disruptivo12Contudo, 

 
11 ARNOLD & PORTER LLP (2014) Disponível em: http://www.fcpa-
blog.com/blog/2014/5/1/anti-corruption-compliance-meeting-the-global-stan-
dard.html. Acessado em 17 de maio, 2018. Devendo também ser observado o Decreto 
Federal nº 8.420/2015 regulamentador da Lei Anticorrupção nº 12.846/2013. 
12 Toma-se aqui como referência do histórico normativo de compliance: 1977 - Esta-
dos Unidos, Foreign Corrupt Practices Act – FCPA; 1996 – OEA, American Conven-
tion Against Corruption (aprovada pelo Congresso Nacional, em 25 de junho de 2002, 

e promulgada pelo Decreto nº 4.410, de 7 de outubro de 2002); 1997 –  China, Crimi-
nal Law (revisada em 2011 para prever a responsabilização pelo pagamento de propi-
nas a agentes oficiais nacionais e estrangeiros (Clauses 164; 385 – 393); 1997 – 
OCDE, Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International 
Business Transactions (ratificada em 15 de junho de 2000 e promulgada pelo Decreto 
Presidencial nº 3.678, de 30 de novembro de 2000); 2003 – ONU, Convention Against 
Corruption (assinada pelo Brasil, em 9 de dezembro de 2003, e promulgada pelo 

http://www.fcpablog.com/blog/2014/5/1/anti-corruption-compliance-meeting-the-global-standard.html.%20Acessado
http://www.fcpablog.com/blog/2014/5/1/anti-corruption-compliance-meeting-the-global-standard.html.%20Acessado
http://www.fcpablog.com/blog/2014/5/1/anti-corruption-compliance-meeting-the-global-standard.html.%20Acessado
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vale frisar que, embora seja dada muita atenção à Lei de Práticas 

de Corrupção no Exterior dos EUA e à Lei de Suborno do Reino 

Unido, uma série de outras normas e diretrizes internacionais an-

ticorrupção são aplicáveis a empresas multinacionais. 

Definitivamente, a projeção de um programa de confor-

midade anticorrupção eficaz, que atenda aos requisitos de muitas 

jurisdições diferentes, parece ser uma tarefa difícil. Não basta a 

observância à legislação nacional anticorrupção, mesmo porque 

há normativas constitucionais, legais e infralegais, e reguladores 

de todas as esferas federativas. Também é necessário observar 

boas práticas internacionais.  

Deve-se lembrar que as diretrizes fundamentais se ini-

ciam em âmbito internacional, não apenas em razão do caráter 

extraterritorial da própria Lei Anticorrupção, mas por conta da 

normatização global da matéria e do princípio da segurança ju-

rídica.  

 

2.1. TIPICIDADE DAS CONDUTAS NA LEI 

ANTICORRUPÇÃO EMPRESARIAL BRASILEIRA 

 

A tipicidade das condutas das pessoas físicas na Lei nº 

12.846/13 é parte integrante da tipificação da conduta da pessoa 

jurídica, mas são tipos distintos. Evidente que alguém deve ser 

acusado de praticar um ilícito com base na legislação anticor-

rupção para que a imputação de responsabilidade possa ser de-

duzida contra a pessoa jurídica. Essa Lei nº 12.846/13, pela na-

tureza aberta de seus tipos sancionadores, permite integração e 

interação com legislações diversas.  
 

Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006); 2010 – Reino Unido, United Kingdom 

Bribery Act – UKBA; 2010 – Brasil, Instituição do Cadastro Empresa Pró-Ética; 2012 
- The World Bank Group - Diretrizes sobre Prevenção e Combate à Fraude e à Cor-
rupção no Financiamento de Programas para Resultados; 2013 – Brasil, Lei Anticor-
rupção (Lei nº 12.846/13); 2014 - ISO 19600 - ISO Compliance (Compliance Mana-
gement Systems – Guidelines); 2016 - ISO 37001 - Sistemas de Gestão Antissuborno; 
2017 – FGV e Transparência Internacional - Novas Medidas Contra a Corrupção (pro-
jeto em andamento) 
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Assim sendo, crimes contra a Administração Pública, de 

um modo geral, cabem no âmbito da Lei Anticorrupção nº 

12.846/13, mas exigem ritos administrativos próprios instru-

mentalizados por meio de processos de apuração de responsabi-

lidade (PAR). Há independência entre as instâncias jurídico-pe-

nal e administrativa. Quando se fala em “compliance criminal”, 

por isso, não deixa de ser estranho, pois não há responsabilidade 

penal da pessoa jurídica em nosso sistema, e sim responsabili-

dade objetiva, civil e administrativa, à luz do direito administra-

tivo sancionador, especialmente no campo da Lei nº 12.846/13.  

O legislador define os atos típicos de forma exemplifica-

tiva (e não taxativa): 
Art. 5o Constituem atos lesivos à administração pública, naci-

onal ou estrangeira, para os fins desta Lei, todos aqueles prati-

cados 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 relacio-

nada; 

II - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de 

qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previs-

tos nesta Lei; 

III - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física 

ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a 

identidade dos beneficiários dos atos praticados; 

IV - no tocante a licitações e contratos: 

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer 

outro expediente, o caráter competitivo de procedimento lici-
tatório 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 
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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 convo-

catório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos 

contratuais; ou 

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos 

contratos celebrados com a administração pública; 
V - dificultar atividade de investigação ou fiscalização de ór-

gãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atua-

ção, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos 

de fiscalização do sistema financeiro nacional. 

Contudo, a referida lei federal já foi regulamentada pelo 

Decreto federal nº 8.420/2015 e pode inclusive ser disciplinada 

e detalhada pelos Estados e Municípios brasileiros, o que se tra-

duz numa multiplicação de regras e princípios que podem inte-

grar os tipos sancionadores definidos na Lei nº 12.846/2013.  

A propósito, o Decreto nº 8.420/2015, em seus artigos 

4113 e 4214, define critérios e parâmetros para a avaliação da 

 
13 Art. 41. Para fins do disposto neste Decreto, programa de integridade consiste, no 
âmbito de uma pessoa jurídica, no conjunto de mecanismos e procedimentos internos 
de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efe-
tiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com objetivo de detectar e 
sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração 
pública, nacional ou estrangeira. Parágrafo Único. O programa de integridade deve 
ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as características e riscos atuais 

das atividades de cada pessoa jurídica, a qual por sua vez deve garantir o constante 
aprimoramento e adaptação do referido programa, visando garantir sua efetividade.  
14 Art. 42. Para fins do disposto no § 4o do art. 5o, o programa de integridade será 
avaliado, quanto a sua existência e aplicação, de acordo com os seguintes parâmetros: 
I - comprometimento da alta direção da pessoa jurídica, incluídos os conselhos, evi-
denciado pelo apoio visível e inequívoco ao programa; 
II - padrões de conduta, código de ética, políticas e procedimentos de integridade, 
aplicáveis a todos os empregados e administradores, independentemente de cargo ou 

função exercidos; 
III - padrões de conduta, código de ética e políticas de integridade estendidas, quando 
necessário, a terceiros, tais como, fornecedores, prestadores de serviço, agentes inter-
mediários e associados; 
IV - treinamentos periódicos sobre o programa de integridade;  
V - análise periódica de riscos para realizar adaptações necessárias ao programa de 
integridade; 
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efetividade dos programas de integridade ético-corporativa 

(compliance). 

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

VII - controles internos que assegurem a pronta elaboração e confiabilidade de rela-
tórios e demonstrações financeiros da pessoa jurídica; 
VIII - procedimentos específicos para prevenir fraudes e ilícitos no âmbito de proces-
sos licitatórios, na execução de contratos administrativos ou em qualquer interação 
com o setor público, ainda que intermediada por terceiros, tal como pagamento de 
tributos, sujeição a fiscalizações, ou obtenção de autorizações, licenças, permissões e 
certidões; 
IX - independência, estrutura e autoridade da instância interna responsável pela apli-
cação do programa de integridade e fiscalização de seu cumprimento; 

X - canais de denúncia de irregularidades, abertos e amplamente divulgados a funci-
onários e terceiros, e de mecanismos destinados à proteção de denunciantes de boa-
fé; 
XI - medidas disciplinares em caso de violação do programa de integridade; 
XII - procedimentos que assegurem a pronta interrupção de irregularidades ou infra-
ções detectadas e a tempestiva remediação dos danos gerados; 
XIII - diligências apropriadas para contratação e, conforme o caso, supervisão, de ter-
ceiros, tais como, fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e as-

sociados; 
XIV - verificação, durante os processos de fusões, aquisições e reestruturações so-
cietárias, do cometimento de irregularidades ou ilícitos ou da existência de vulnerabi-
lidades nas pessoas jurídicas envolvidas;  
XV - monitoramento contínuo do programa de integridade visando seu aperfeiçoamento 
na prevenção, detecção e combate à ocorrência dos atos lesivos previstos no art. 5o da 
Lei no 12.846, de 2013; e 
XVI - transparência da pessoa jurídica quanto a doações para candidatos e partidos 

políticos. 
§ 1º Na avaliação dos parâmetros de que trata este artigo, serão considerados o porte 
e especificidades da pessoa jurídica, tais como: 
I - a quantidade de funcionários, empregados e colaboradores; 
II - a complexidade da hierarquia interna e a quantidade de departamentos, diretorias 
ou setores; 
III - a utilização de agentes intermediários como consultores ou representantes comer-
ciais; 

IV - o setor do mercado em que atua; 
V - os países em que atua, direta ou indiretamente; 
VI - o grau de interação com o setor público e a importância de autorizações, licenças 
e permissões governamentais em suas operações; 
VII - a quantidade e a localização das pessoas jurídicas que integram o grupo econô-
mico; e 
VIII - o fato de ser qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte.  
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Contudo, é inviável ignorar que a interpretação das inú-

meras instituições e órgãos encarregados de aplicar alegislação 

nacional em referência pode gerar insegurança jurídica. Afinal, 

a União Federal, os Estados, os Municípios, o Ministério Público 

Federal, os Ministérios Públicos dos Estados, a Advocacia Pú-

blica dos Estados, Advocacia Pública Federal, entre outras enti-

dades e órgãos legitimados, podem atuar, administrativa e judi-

cialmente, na propositura de medidas e ações contra administra-

dos e jurisdicionados.  

Portanto, as orientações e as diretrizes internacionais, tal 

como analisaremos adiante, representam importante mecanismo 

de integração, interpretação e aplicação das normas de combate 

à corrupção e da adequada efetividade dos programas de com-

pliance. 

 

2.2. TIPICIDADE DA CONDUTA DA EMPRESA POR 

ORGANIZAÇÃO DEFEITUOSA: O COMPLIANCE 

INEFETIVO 

 

Certamente, os tipos exemplificados anteriormente e que 

estão previstos no art. 5º da Lei Anticorrupçãopodem ser viola-

dos por pessoas físicas ou jurídicas. Porém,para efeitos de res-

ponsabilidade, a tipicidade é diferente.  

No caso das pessoas físicas, a responsabilidade decorre 

da comprovação do elemento subjetivo (aferição da culpa ou 

dolo), inerente à prática do ato.  E há múltiplas esferas. Veja-se 

o artigo 3o: 
Art. 3 A responsabilização da pessoa jurídica não exclui a res-
ponsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores 

ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do 

ato ilícito.  

§ 2o Os dirigentes ou administradores somente serão responsa-

bilizados por atos ilícitos na medida da sua culpabilidade. (gri-

fei). 

Trata-se de princípio constitucional a obrigatoriedade de 
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individualização das penas.15No caso, a lei estabelece vetores 

para as autoridades fundamentarem seus posicionamentos: a 

gravidade da infração; a vantagem auferida ou pretendida pelo 

infrator; a consumação ou não da infração; o grau de lesão ou 

perigo de lesão; o efeito negativo produzido pela infração; a si-

tuação econômica do infrator; a cooperação da pessoa jurídica 

para a apuração das infrações; a existência de mecanismos e pro-

cedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à de-

núncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de 

ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica; o valor dos con-

tratos mantidos pela pessoa jurídica com o órgão ou entidade 

pública lesados. 

Destaca-se que, se não houver análise exaustiva de cada 

um dos vetores elencados na lei, será nula a decisão 

 
15Resulta evidente que a lei deve regular a individualização da pena (art. 5º, XLVI, 
CF), sendo que esse último direito se desdobraria em três etapas distintas, a saber: a 

legislativa, a judicial e a executória. Essas observações se aplicam inteiramente ao 
Direito Administrativo Sancionatório, com as diferenciações cabíveis. No mesmo sen-
tido deste entendimento está a jurisprudência do STJ: “[...] 3. É cabível a impetração 
de mandado de segurança contra ato administrativo que impôs sanção disciplinar de 
demissão ao servidor, porquanto os atos administrativos comportam controle jurisdi-
cional amplo. Nesses casos, o controle não se limita aos aspectos legais e formais do 
procedimento. Deve o Poder Judiciário examinar a razoabilidade e a proporcionali-
dade do ato, bem como a observância dos princípios da dignidade da pessoa humana, 

da culpabilidade e da individualização da sanção. Precedentes do STJ. 4. Na hipótese, 
constata-se que o Tribunal de origem se distanciou da orientação jurisprudencial deste 
Superior Tribunal, pois, a despeito de consignar ser possível a modificação da pena 
de demissão por outra mais branda, em face das peculiaridades do caso concreto – 
devolução dos valores e confissão espontânea do recorrente –, assim não procedeu, 
por entender que a revisão pelo Judiciário do ato administrativo disciplinar está ads-
trita ao exame da legalidade do procedimento disciplinar, e do cabimento e da regu-
laridade formal da penalidade, sendo inviável, portanto, a análise do mérito adminis-

trativo. 5. Outrossim, não estando o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudên-
cia desta Corte Superior de Justiça, é medida que se impõe a cassação do acórdão 
recorrido quanto a esse aspecto, devendo os autos serem devolvidos ao Tribunal de 
origem para que seja realizado o exame da proporcionalidade da aplicação da pena de 
demissão em face da conduta perpetrada pelo impetrante, ora recorrente.6. Recurso 
ordinário em mandado de segurança parcialmente provido” (STJ. RMS 17.735/MT, 
Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 12.11.2013, DJe 25.11.2013). 



RJLB, Ano 5 (2019), nº 6________1999_ 

 

 

condenatória, por violação a dispositivos legais16 e constitucio-

nais17 referentes ao princípio da motivação das decisões. Esses 

vetores devem ser observados tanto na seara judicial quanto na 

administrativa. 

No tocante às pessoas jurídicas, descabe, desde logo, res-

ponsabilidade penal por ilícitos contra a Administração Pública. 

Todavia, é possível a responsabilidade por atos ilícitos por falta 

de compliance efetivo, mesmo que não tenha praticado direta-

mente o ato, uma vez que prevalece a teoria da responsabilidade 

objetiva nesse caso. 

O elemento de ligação da pessoa jurídica com o infrator 

decorre da previsão do art.1º da Lei Anticorrupção, que dispõe 

no sentido de que: 
Art. 1o Esta Lei dispõe sobre a responsabilização objetiva ad-

ministrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos 

 
16 Lei 12.846/13, art. 6º, § 1º: “As sanções serão aplicadas fundamentadamente, iso-
lada ou cumulativamente, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e com a 

gravidade e a natureza das infrações”. Lei 9.784/99, art. 50: “Os atos administrativos 
deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: 
I – neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; II– imponham ou agravem de-
veres, encargos ou sanções; III – decidam processos administrativos de concurso ou 
seleção pública; IV – dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório; 
V – decidam recursos administrativos; VI – decorram de reexame de ofício; VII –
deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, 
laudos, propostas e relatórios oficiais; VIII – importem anulação, revogação, suspen-

são ou convalidação de ato administrativo. § 1º A motivação deve ser explícita, clara 
e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de 
anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte 
integrante do ato. § 2º Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser 
utilizado meio mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não 
prejudique direito ou garantia dos interessados. § 3º A motivação das decisões de ór-
gãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da respectiva ata ou de 
termo escrito”. De forma semelhante, é a recente Lei nº 13.655/2018 que, ao alterar a 

LICC (Lei de Introdução ao Código Civil) introduzindo normas referentes à segurança 
jurídica no âmbito do direito público. 
17 Art. 93, IX, CF: “Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão pú-
blicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limi-
tar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou so-
mente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interes-
sado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;” 
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contra a administração pública, nacional ou estrangeira. 

Parágrafo único. Aplica-se o disposto nesta Lei às sociedades 

empresárias e às sociedades simples, personificadas ou não, in-

dependentemente da forma de organização ou modelo societá-

rio adotado, bem como a quaisquer fundações, associações de 

entidades ou pessoas, ou sociedades estrangeiras, que tenham 

sede, filial ou representação no território brasileiro, constituí-

das de fato ou de direito, ainda que temporariamente. 

Esse conceito de responsabilidade objetiva deve ser in-

terpretado no sentido de que a pessoa jurídica é obrigada a adotar 

um compliance anticorrupção efetivo. Do contrário, haveria 

uma responsabilidade draconiana, inadmissível em nosso orde-

namento jurídico. 

 

2.3. COMPLIANCE ANTICORRUPÇÃO COMO 

ELEMENTO DE EXCLUSÃO DA TIPICIDADE DA 

CONDUTA ILÍCITA DA EMPRESA 

 

Para que as empresas possam ter imunidade frente à res-

ponsabilidade objetiva por atos de terceiros, necessitam contar 

com uma estrutura interna dotada de independência, capacidade 

operacional e autoridade responsável pela aplicação do pro-

grama de integridade e fiscalização de seu cumprimento, bem 

como canais de denúncia de irregularidades, abertos e ampla-

mente divulgados a funcionários e terceiros, e de mecanismos 

destinados à proteção de denunciantes de boa-fé, com compe-

tências para: 

a) imposição de medidas disciplinares em caso de viola-

ção do programa de integridade;  

b) manejo de procedimentos que assegurem a pronta in-

terrupção de irregularidades ou infrações detectadas e a 

tempestiva remediação dos danos gerados;  

c) realização de diligências apropriadas para contratação 

e, conforme o caso, supervisão, de terceiros, tais como, 

fornecedores, prestadores de serviço, agentes interme-

diários e associados;  
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d) verificação, durante os processos de fusões, aquisições 

e reestruturações societárias, do cometimento de irregu-

laridades ou ilícitos ou da existência de vulnerabilidades 

nas pessoas jurídicas envolvidas;  

e) monitoramento contínuo do programa de integridade 

visando seu aperfeiçoamento na prevenção, detecção e 

combate à ocorrência dos atos lesivos previstos no art. 5o 

da Lei nº 12.846, de 2013;  

f) e verificação da transparência da pessoa jurídica 

quanto a doações para candidatos e partidos políticos18. 

Definitivamente, a instituição de tais elementos, extraí-

dos da referida Lei e também do Decreto nº 8.420/2015, no am-

biente corporativo,e em conjugação com os múltiplos elementos 

já citados anteriormente, é capaz inclusive de romper o nexo de 

causalidade suscitado para a imposição da sanção administrativa 

ou civil, com a consequente atenuação ou até mesmo exclusão 

da penalidade cogitada. 

O processo deve ser efetivo, no entanto. Para isso, há que 

ser robusto, documentado, transparente.  

Em outras palavras, a teoria da responsabilidade objetiva 

imposta às pessoas jurídicas, no âmbito do combate à corrupção, 

é passível de mitigação e modulação por meio da adoção de um 

programa de compliance efetivo. 

 

3. A INTEGRAÇÃO ENTRE AS NORMAS NACIONAIS E 

INTERNACIONAIS NO COMBATE À CORRUPÇÃO 

 

Para que as empresas tenham um “compliance anticor-

rupção efetivo”, necessitarão definir conceitualmente o que é 

corrupção. Em boa parte, como já foi possível perceber, esse 

conceito está demarcado no Direito Penal e no próprio Direito 

 
18 No Brasil, o STF proibiu a prática de financiamento privado às campanhas eleitorais 
e aos partidos políticos, nos termos do Acórdão da ADI nº 4650-DF publicado em 
17/09/2015. 
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Administrativo Sancionador brasileiro. Porém, há cláusulas ge-

rais e, além disso, os instrumentos normativos internos das em-

presas não estão adstritos à legislação, pois podem e devem com-

bater a corrupção num âmbito ético-normativo.  Um equilíbrio 

será necessário, para que as próprias empresas não incorram em 

demasiada rigidez regulatória interna, de tal sorte a paralisar 

suas atividades ou gerar insegurança jurídica em suas relações. 

Também parece conveniente que se ajustem às culturas onde 

atuem.  

Como já referi, o conceito de corrupção, sobretudo, por 

carecer de elementos indeterminados e cláusulas gerais, depende 

não apenas de concretizações múltiplas, e intervenções codifica-

das, mas também de interpretações razoáveis e proporcionais 

compatíveis com culturas corporativas, organizacionais e regu-

latórias.  

Relembrando aqui o histórico já traçado neste trabalho, 

forçoso sublinhar que, na evolução do tratamento desta temática, 

importantes iniciativas, em diversos países, impulsionaram a 

promulgação de inúmeras normas anticorrupção no Mundo.  

 Sempre temos como referências a Lei de 1977, autêntico 

marco histórico, a Foreign Corrupt Practices Act – FCPA nos 

Estados Unidos da América19; a Lei de 2010, a United Kingdom-

Bribery Act – UKBA, prevendo a responsabilidade pelo paga-

mento e recebimento de propinas a oficiais nacionais e estran-

geiros, que expôs as condutas proibidas no âmbito privado, re-

grando também o direito concorrencial e comercial, no Reino 

Unido; A Lei de 2011, a Criminal Law, na China, que previu a 

responsabilização pelo pagamento de propinas a agentes oficiais 

 
19 Com a Foreign Corrupt Practices Act – FCPA é que foi possível responsabilizar 
criminal e civilmente os agentes privados nacionais, especialmente as companhias 
abertas emissoras de títulos e valores mobiliários registrados na SEC – Securities and 
Exchange Commission, ou, ainda, que tenham algum tipo de operação no território 
estadunidense, ligada ao mercado de capitais ou não, envolvidos em atos de corrupção 
de oficiais estrangeiros e/ou fraudes contábeis. 
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nacionais e estrangeiros20.  

Qual o conceito que é adotado pelas instituições transna-

cionais no tocante à corrupção? Em síntese, um conceito de cu-

nho ético-sociológico, que pressupõe abertura para que os paí-

ses, a partir do princípio democrático, procedam a configuração 

dos ilícitos dentro de um amplo espectro conceitual.  

Transparência Internacional, Banco Mundial, ONU (Or-

ganização das Nações Unidas), partem da premissa de que a cor-

rupção pública constitui a grave violação de deveres públicos 

para alcançar fins privados, rompendo-se a essência do tecido 

normativo, por parte de alguém em posição decisória que, dessa 

forma, frustra a segurança jurídica e as legítimas expectativas da 

sociedade. Esse conceito alcança pessoas jurídicas, na medida 

em que estas são responsáveis pelos atos de seus dirigentes ou 

prepostos.  

Por isso, a corrupção é descrita, em geral, não só na lite-

ratura especializada – e aqui temos possibilidade de fazer refe-

rência global a um importante e sólido conjunto de doutrinas -, 

como também nos escritos do Banco Mundial e do Fundo Mo-

netário Internacional21, como toda aquela ação ou omissão do 

 
20 Clauses 164; 385 – 393.  
21 Tanto um como o outro definem a corrupção como o abuso da função pública para 
obter benefícios privados (<http://www.worldbank.org> e http://www.imf.org). En-

tende-se aqui "corrupção" como o "abuso do cargo público para obtenção de ganhos 
privados". Trata-se de tradução livre da definição mais difundida de "corrupção", for-
mulada pelo Banco Mundial, qual seja, "the abuse of public office for private gain". 
Vale ainda ressaltar os conceitos relacionados, nas palavras do mesmo Banco Mun-
dial: "public office is abused for private gain when na oficial accepts, solicits, or ex-
torts a bribe. It is also abused when private agents actively offer bribes to circumvent 
public policies and processes for competitive advantage and profit. Public office can 
also be abused for personal benefit even if no bribery occurs, through patronage and 

nepotism, the theft of state assets, or the diversion of state revenues. This definition is 
both simple and sufficiently broad to cover most of the corruption that the Bank en-
counters, and it is widely used in the literature. Bribery occurs in the private sector, 
but bribery in the public sector, offered or extracted, should be the Bank’s main con-
cern, since the Bank lends primarily to governments and supports government poli-
cies, programs, and projects". WBG. Helping countries combat corruption: the role 
of the World Bank. Sep. 1997, p. 8. Outra definição semelhante é a do Transparência 
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agente público que o leva a desviar-se dos deveres formais e ma-

teriais de seu cargo, com o objetivo de obter benefícios priva-

dos.22 

No largo conceito adotado pelo Banco Mundial, Trans-

parência Internacional, ONU e outras instituições, condutas 

como nepotismo, lavagem de capitais, fraudes licitatórias, con-

flitos de interesses, trocas de favores, persecuções de interesses 

privados por agentes públicos, comportamentos clientelistas, po-

dem caracterizar corrupção, sem que, necessariamente, encon-

trem tipificação jurídica num dado país. Bastaria uma reprova-

ção moral, ética, ou de algum tecido normativo que lhe empreste 

força suficiente para tal qualificativo. Não precisamos de maior 

esforço para constatar que semelhante definição enseja campo 

aberto para insegurança jurídica.  

Além disso, diversos outros standards normativos e pa-

drões de conduta ético-corporativa devem ser observados pelas 

empresas nacionais e multinacionais interessadas em assegurar 

um ambiente corporativo ‘limpo’, imune às práticas corruptas e 

deletérias de agentes, públicos e privados, impulsionados por in-

teresses egoístas e amorais. Mas o que seriam interesses egoístas 

e amorais? Depende muito de outros conceitos, culturas, regras, 

princípios e conformações legislativas, normativas, legais ou in-

fralegais.  

Tais diretrizes internacionais inclusive realizarão as con-

formações e integrações imprescindíveis à adequada interpreta-

ção e aplicação das normas nacionais e das boas práticas inter-

nacionais, evitando insegurança jurídica e instabilidade 

 
Internacional, que conceitua corrupção como “the abuse of entrusted power for pri-
vate gain”. TI. How do you define corruption? Por fim, veja-se também o conexo 

conceito de corrupção elaborado pelo Fundo Monetário Internacional, qual seja, "the 
abuse of public authority or trust for private benefit". IMF. The IMF and  GoodGo-
vernance, Factsheet. Apr. 2015. 
22NIETO (1997) assinala a importância dos benefícios ou interesses privados na cor-
rupção. Segundo RODRIGUEZ ARANA (1996:244), o termo “corrupção” admite 
distintas aproximações. Sem embargo, existe um denominador comum: “a utilização 
em proveito próprio dos poderes públicos” (215).  
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regulatória. Depende, ainda, dos níveis regulatórios das próprias 

empresas.  

Registre-se, a propósito, que eventuais alegações de su-

posta ausência de força cogente e de baixa densidade normativa 

destes instrumentos no âmbito nacional não devem prosperar en-

tre nós. O Brasil é Estado-membro da ONU – Organização das 

Nações Unidas – devendo obediência e respeito às diretrizes in-

ternacionais de combate à corrupção em espaços públicos e pri-

vados, internalizadas no ordenamento nacional mediante De-

creto federal nº 5.687/2006 devidamente editado. 

Por força de aderência a tratados internacionais, o Brasil 

vem reforçando seu arcabouço jurídico na tutela de diversos va-

lores e regras que dizem respeito ao combate à corrupção e pro-

bidade administrativas, nessa linha mais abrangente de proteção 

aos direitos fundamentais, conforme já exposto neste trabalho.23 

Quanto às diretrizes da União Europeia, embora o Brasil 

não seja integrante desta entidade supranacional, tais vetores 

normativos devem inspirar o ambiente nacional e pautar inclu-

sive a tentativa brasileira de efetiva implementação e desenvol-

vimento do Mercosul. Ademais, empresas brasileiras atuantes 

no continente europeu estão submetidas a regras da União Euro-

péia.  

Neste contexto, as diretrizes e as orientações acerca da 

aferição e efetividade dos Programas de Integridade corporativa 

e combate à corrupção devem estar lastreadas também em 3 

(três) documentos, instrumentos formais e internacionais, são 

eles: o Relatório de Anticorrupção da União Europeia24; o Guia 

Prático de Condutas Empresariais destinadas à implementação 

 
23Convenção Interamericana contra a Corrupção, a Convenção das Nações Unidas 
contra a Corrupção e a Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários 
Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais da Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).  
24Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu. Relatório Anticor-
rupção da UE. elaborado pela Comissão Europeia da UE, Bruxelas, 3.2.2014, (2014). 
Disponível em https://europa.eu/european-union. 
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da ética corporativa elaborado pela Organização das Nações 

Unidas – ONU25; o Pacto Global das Nações Unidas26. 

O relatório produzido pela Comissão da União Europeia 

traz importantes reflexões e análises acerca do custo da corrup-

ção para os Estados, os cidadãos e a iniciativa privada.   

Aponta-se uma relação direta entre a corrupção e a efeti-

vidade de direitos fundamentais, indicando a corrupção como 

elemento corrosivo dos direitos fundamentais sociais e do direito 

de viver em um ambiente livre de corrupção, bem como com-

prometendo a confiança dos cidadãos em processos democráti-

cos e instituições políticas. 

Estima-se que a corrupção, por si só, represente um custo 

para a economia da União Europeia equivalente a 120 mil mi-

lhões de euros/ano, apenas um pouco menos do que o orçamento 

anual da União Europeia. Em outras palavras, tais recursos des-

viados poderiam ser aplicados em saúde, educação e melhorias 

voltadas à qualidade de vida dos cidadãos europeus.27 

Neste sentido, o combate à corrupção é atribuição de to-

dos os Estados membros da União Europeia, devendo os inte-

grantes da entidade supranacional criar os instrumentos institu-

cionais e legais imprescindíveis à prevenção e ao combate à cor-

rupção. 

Por exemplo, a Comissão da União Europeia anunciou, 

no ano de 1999, uma política de tolerância zero no que respeita 

à fraude e à corrupção e, na sequência desta iniciativa, foi criado 

o OLAF (Organismo Europeu de Luta Antifraude) destinado a 

incrementar os mecanismos de controle antifraude e ampliar os 

canais de informação, transparência e controle social 

 
25 An Anti-Corruption Ethics and Compliance Programme for Business: A Practical 
Guide, elaborado pelo United Nations Office on Drug and Crime, September 2013. 
Disponível em http://onu.org.br. 
26 An United Nations Global Compact – Guidance on the 10 the Principle Against 
Corruption. Disponível em http://onu.org.br. 
27 Inquérito da União Europeia sobre corrupção, realizado em 2013 e publicado em 
fevereiro de 2014, evidencia tais dados. 
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(accountability) das consequências dos atos corruptos praticados 

no ambiente europeu.  Para tanto, torna-se imprescindível tam-

bém a qualificação e o treinamento, de profissionais experientes, 

experts e com know-how qualificado em processos sancionató-

rios de combate à corrupção, seja em relação às autoridades in-

tegrantes de órgãos da União Europeia ou no tocante aos audito-

res/colaboradores independentes.   

Sem dúvida, o OLAF, criado no final do século passado, 

pressiona, por meio de recomendações e sanções impostas, os 

Estados membros da União Europeia à adoção de medidas inter-

nas capazes de conter ou eliminar a corrupção nos espaços pú-

blico e privado. 

A Comissão da União Europeia adotou, no ano de 2011, 

um pacote anticorrupção a ser observado pelos Estado membros 

da UE. O primeiro relatório, publicado em fevereiro de 2014, 

indica a situação de cada Estado-membro, apontando as medidas 

anticorrupção tomadas, o grau de efetividade e as melhorias 

ainda necessárias ao combate mais efetivo da corrupção no am-

biente europeu.  

Contudo, em relação aos avanços já alcançados, cabe 

apontar que o Parlamento Europeu e o Conselho da União Euro-

peia criaram novos atos legislativos baseados em propostas da 

Comissão, dentre elas: i) uma reforma das normas relativas aos 

contratos públicos (proposta da Comissão de 2011, adotada em 

fevereiro de 2014); ii) a apreensão de ativos de origem criminosa 

(proposta da Comissão de 2012, adotada em março de 2014), iii) 

o alargamento do âmbito do conceito de corrupção com o obje-

tivo de englobar o suborno de pessoas que não são formalmente 

funcionários públicos mas que estão envolvidas na gestão de 

fundos da UE (proposta da Comissão de 2013). 

Outro exemplo de medida interessante refere-se ao con-

trole da Comissão Europeia sobre as reformas do Poder Judiciá-

rio implementadas pelos respectivos Estados membros da UE28, 

 
28 Por exemplo, a União Europeia ameaça a Polônia com sanções se o país não reverter 
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uma vez que tal medida visa garantir observância aos limites do 

Estado Democrático de Direito, aos contornos de atuação do Po-

der Judiciário, evitando que a descrença generalizada em torno 

da representatividade das instituições políticas contamine o prin-

cípio da separação e harmonia entre os Poderes, criando um Ju-

diciário egocêntrico, onipotente e onipresente. 

Dentre as demais medidas delineadas nestes instrumen-

tos internacionais a favor do combate à corrupção, cabe destacar 

a utilização de ferramentas analíticas e tecnológicas29 destinadas 

a detectar os indicadores de suposta fraude ou prática corrupta, 

por meio de controle e programas de domínio da informação. 

Definitivamente, a tecnologia de informação, à disposição das 

sociedades empresárias e de autoridades públicas, pode identifi-

car os diversos partícipes de atos ou práticas corruptas, especi-

almente em tempos de inteligência artificial. 

As novas tecnologias, inovações criativas, disruptivas de 

informação aceleram o processo de identificação de ilegalidades 

e, por conseguinte, uma nova plataforma tecnológica destinada 

a promover o intercâmbio de informação entre os empresários e 

autoridades públicas deve ser constantemente estimulada, otimi-

zando o tempo despendido à identificação de casos suspeitos, 

bem como na identificação de elementos de prova para a instau-

ração de processos corporativos internos de identificação de au-

ditorias e imputação de responsabilidades funcionais, além de 

fortalecer processos de prevenção30. 

Como se não bastasse, é premente insistir na relevância 

direta do relatório da União Europeia à luz do marco normativo 

nacional de combate à corrupção (Lei nº 12.846/2013 e Decreto 

8.420/2015), uma vez que as diretrizes europeias de luta à 

 
reforma no Judiciário – internacional. Jornal Estadão. Disponível em http://internaci-
onal.estadao.com.br/ 
29 Como o sistema antifraude ‘Pluto’ disponível em A luta da União contra a fraude 
e a corrupção, p. 15, documento editado pela Comissão Europeia da UE, disponível 
no site http://europa.eu/pol/index_pt.htmhttp://europa.eu/JF89wH 
30 Ibid. 
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corrupção são plenamente aplicáveis, por exemplo, às empresas 

brasileiras com atividades e negócios em curso no velho conti-

nente europeu. 

Ademais, a União Europeia estabelece graves sanções 

àqueles Estados descomprometidos com as boas práticas de an-

ticorrupção, o que pode incentivar a adoção de medidas sancio-

natórias equivalentes em atos normativos internacionais, dos 

quais o Brasil seja signatário. No Brasil, seria recomendável que 

a União fomentasse Estados e Municípios a adotarem, num 

pacto federativo, posturas similares, para recebimento de recur-

sos públicos31.  

Outro importante instrumento internacional de combate 

à corrupção encontra-se no Guia Prático de Programa de Normas 

Anticorrupção e de Compliance para negócios e atividades em-

presarias32, editado pelo Escritório das Nações Unidas sobre 

Drogas e Crime - UNODC (“United Nations Office on Drug and 

Crime”), órgão integrante da ONU, estrutura supranacional da 

qual o Brasil faz parte.  

Dentre os indicadores e os critérios de implementação do 

Compliance em estruturas empresariais, tal documento indica 

relevante alternativa conferida às empresas – de pequeno, médio 

e grande porte - no tocante à possibilidade de delegação da ges-

tão e da execução de medidas contra a corrupção a terceiros es-

pecialistas, prestadores experts alheios à estrutura da empresa, 

caracterizando a figura do Compliance Officer. Tal medida al-

ternativa asseguraria inclusive maior independência deste cola-

borador, agente externo frente a eventuais interesses dos inte-

grantes da empresa que estejam dissociados dos propósitos ins-

titucionais e das práticas anticorrupção. 

Ressalte-se também que o referido Guia, diante da 

 
31 Tal como o Ministério da Transparência pretende estimular com a adoção e certifi-
cação do Selo Pró-Ética às empresas. 
32An Anti-Corruption Ethics and Compliance Programme for Business: A Practical 
Guide, elaborado pelo United Nations Office on Drug and Crime, September 2013. 
Disponível em http://onu.org.br. Disponível em http://onu.org.br. 
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estrutura das empresas, maior ou menor porte, confere trata-

mento não isonômico devidamente proporcional conforme as 

distinções razoáveis identificadas no ambiente corporativo.  

Ademais, esse Guia internacional contempla o desenvol-

vimento e a melhoria contínua de programas, políticas e proce-

dimentos anticorrupção que reflitam as seguintes característi-

cas33:  
• consistência com todas as leis aplicáveis: as empresas podem 

realizar pesquisas sobre as diferentes leis e regulamentos dos 
países nos quais irá operar. As empresas também podem desig-

nar especialistas jurídicos para revisar o projeto do programa 

no que diz respeito à sua consistência com as leis nacionais e 

internacionais.  

• adaptação aos requisitos específicos: o programa anticorrup-

ção deve ser adaptado à natureza da empresa. Resultados da 

empresa, avaliação de risco determinam a extensão dos riscos 

e as áreas específicas que as medidas anticorrupção devem ser 

alvo. Outros requisitos podem incluir a cultura organizacional, 

preferências ou costumes. Por exemplo, as preferências de fun-

cionários podem indicar a melhor maneira de ministrar treina-
mentos. 

• participação das partes interessadas: uma abordagem parti-

cipativa na implementação e melhoria contínua do programa 

cria um senso de propriedade entre as partes interessadas. 

Apoia o reconhecimento e a aceitação do combate à corrupção. 

Uma abordagem participativa pode ser buscada por: 

- processos interativos: fornecendo informações e solicitando 

feedback, permitindo discussões informais ou rodadas de con-

sultas formais com os funcionários. 

- envolvimento de todas as partes interessadas: convocação de 

sindicatos, auditores ou até mesmo investidores ou parceiros 

de negócios para comentar sobre o combate à corrupção pro-
grama. 

- abordagens participativas estabelecem confiança e compre-

ensão entre os indivíduos afetada pelo programa. Isso ajuda a 

reduzir objeções ou resistência ao programa. Por exemplo, au-

mentando a compreensão da necessidade de um forte sistema 

 
33 An Anti-Corruption Ethics and Compliance Programme for Business: A Practical 
Guide, p. 25/27, United Nations Office on Drug and Crime, September 2013. 
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de controles internos para proteger os ativos de uma empresa 

pode evitar obstáculos surgirem na implementação. 

• responsabilidade compartilhada: o cumprimento do pro-

grama anticorrupção é obrigatório e deve aplicar-se a todos os 

níveis, funções e áreas da empresa. Isto é crucial evitar a im-

pressão de duplicidade de critérios e flexibilidade na interpre-

tação das políticas e procedimentos. Regras e princípios devem 

ser os mesmos para diretores, gerentes de topo e funcionários 
da linha de frente. Consistência e uniformidade durante a apli-

cação do programa deve refletir especialmente nos recursos hu-

manos da empresa, políticas de recursos. 

• acessibilidade: informações sobre o programa anticorrupção 

e apoio ao material deve ser facilmente acessível. As empresas 

podem considerar a publicação de informações no site da em-

presa e em boletins informativos, publicações e outras formas 

de comunicação e veículos. A informação acessível permite a 

promoção do programa entre funcionários e parceiros de negó-

cios. Medidas dedicadas, tais como suporte e aconselhamento, 

pode ser oferecido para tratar de questões e preocupações, e 

para aumentar a compreensão do programa da empresa. 
• clareza e objetividade: o conteúdo do programa anticorrupção 

deve ser facilmente compreendido. Portanto, é preferível evitar 

siglas ou termos técnicos. Políticas informações de apoio (por 

exemplo, material de treinamento) podem ser traduzidas pelas 

principais linguagens operacionais da empresa. Compreensão 

pode ser aumentada fornecendo exemplos do mundo real, ori-

entação e ferramentas convenientes, que tornam as políticas 

genéricas relevantes a nível prático. 

• promover uma cultura interna baseada na confiança: uma 

cultura baseada em confiança permite a tradução de políticas 

anticorrupção em valores, normas e princípios. Cria um ambi-
ente favorável para funcionários honestos e éticos que procu-

ram aconselhamento em situações difíceis e não tomam deci-

sões que possam levar a uma violação das políticas anticorrup-

ção. 

• aplicabilidade: O programa anticorrupção não deve ser apli-

cável apenas a funcionários da empresa, mas também para par-

ceiros de negócios relevantes e stakeholders.34 O envolvimento 

 
34Mais informações sobre como abordar e disciplinar a relação com terceiros podem 
ser encontradas no capítulo III, seção F do referido Guia internacional da ONU. Por 
exemplo, os programas de integridade devem  proibir a política de presentes, 
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de partes externas nas estratégias de comunicação, treinamen-

tos e outras medidas podem ajudar a alcançar um maior nível 

de entendimento e reduzir o risco de corrupção (por exemplo, 

solicitações corruptas de fornecedores). 

• continuidade: estabelecer um programa anticorrupção não 

deve ser visto como um projeto único, mas sim como um pro-

cesso contínuo. O programa deve ser continuamente adaptado 

a ambientes de negócios em mudança e aprendizado interno. 
• eficiência: o programa anticorrupção deve usar os recursos da 

empresa adequadamente. Se os recursos financeiros e humanos 

são aplicados de forma ineficiente, a empresa incorre em custos 

e encargos desnecessários. Isso pode levar a uma diminuição 

da eficácia do programa global, comprometendo sua sustenta-

bilidade. O programa deve, portanto, ser continuamente otimi-

zado. 

Por fim, o referido Guia internacional confere tratamento 

específico às políticas de conflito de interesses que também de-

vem ser contempladas em Programas de Integridade, Compli-

ance. Em relação ao conflito de interesses, o ponto chave é a 

transparência nas posições, nos processos decisórios e nos pró-

prios interesses tanto dos players quanto da empresa e das partes 

envolvidas nas relações passíveis de decisões. 

Conflitos de interesse ocorrem em todas as organizações, 

mas não são sempre negativos, conforme acentuado neste Docu-

mento. Portanto, o termo não deve ser usado de forma pejorativa 

para implicar comportamento ilegítimo ou mesmo um ato cor-

rupto. Um funcionário que esteja enfrentando conflitos de inte-

resses pode decidir sobre o melhor interesse da empresa. Um 

 
hospitalidades, viagens e despesas de empregados, diretores custeadas por fornecedo-
res, contratantes e/ou autoridades públicas, bem como quando eventualmente a em-
presa pretenda oferecer tais vantagens pessoais aos referidos agentes públicos e pri-
vados, tudo com a aferição da devida razoabilidade casuisticamente. No caso de fi-

nanciamento de campanha política – naqueles países que se admite o financiamento 
privado -, as contribuições devem estar sujeitas a leis rigorosas para evitar seu uso 
indevido. As empresas são aconselhadas inclusive a abordar as contribuições políticas 
como um tipo especial de despesas em seu programa anticorrupção. Fundamental a 
regulação com razoabilidade e proporcionalidade para não perder de vista as peculia-
ridades culturais de cada país e se os benefícios afetam a independência de agentes 
públicos em suas relações com o setor privado ou não.  
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funcionário também pode se envolver em atividades externas 

que sejam legais e benéficas para a empresa e para seu próprio 

interesse. No entanto, tais situações podem ser facilmente mal 

interpretadas e lançam dúvidas sobre a objetividade de uma de-

cisão específica. As empresas devem estar cientes dos vários ti-

pos de conflitos de interesse e abordá-los apropriadamente com 

políticas e procedimentos de compliance (por exemplo, uma es-

tratégia clara de comunicação e documentação em caso de con-

flitos de interesse). 

Como ponto de partida, uma definição clara de conflitos 

de interesse combinada com uma política detalhada deve ser for-

necida pela empresa, em sua política regulatória interna, num 

compliance anticorrupção, para evitar insegurança jurídica. De-

vido ao fato de que conflitos de interesse não são per se ilegíti-

mos, é importante que a política seja ilustrada por exemplos que 

descrevam os riscos de tais situações, sem engessar relações le-

gítimas. Como alguns conflitos de interesse incluem uma parte 

externa (presentes, benefícios ou compromissos externos), é im-

portante que as políticas e procedimentos da empresa não sejam 

apenas conhecidos pelos funcionários, mas também por seus 

parceiros de negócios e outras partes interessadas externas35. 

E mais, o referido Guia internacional - ao qual estamos 

aqui nos reportando como referência analítica - refere-se à mo-

tivação dos parceiros de negócios a aderir aos padrões da em-

presa36, devendo existir medidas que incentivem os parceiros à 

adesão aos padrões anticorrupção (recompensas, prêmios, boni-

ficações) e sanções específicas (proibição de contratar, multas). 

Por último, mas não menos importante, deve-se observar 

 
35 Neste sentido é a Lei nº 12.813/2013 que define situações que configuram esse tipo 
de conflito durante e após o exercício de cargo/emprego no Executivo Federal. Em 
outras palavras, tal Lei deve ser observada atentamente pelas empresas, num compli-
ance anticorrupção, quando houver interação com o setor público 
36 An Anti-Corruption Ethics and Compliance Programme for Business: A Practical 
Guide, p. 61, United Nations Office on Drug and Crime, September 2013. Disponível 
em http://onu.org.br. 
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também o Guia internacional, manual da ONU que contempla 

10 (dez) princípios de combate à corrupção mundial: “Reporting 

Guidance on the 10th Principle Against Corruption”37. 

Tal Pacto Global das Nações Unidas é um apelo às em-

presas em todo o mundo para voluntariamente alinhar suas ope-

rações e estratégias aos princípios universalmente aceitos nas 

áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrup-

ção, bem como a adotar práticas em apoio às metas da ONU, 

tendo sido lançado no ano de 2000.  Esse documento traduz 

enorme representatividade corporativa no mundo - com mais de 

8.000 signatários baseados em cerca de 135 países. 

Com efeito, o referido Guia internacional estabelece os 

parâmetros que devem ser adotados pelas empresas:  
i) melhorar a integração organizacional de questões ambien-

tais, sociais e de governança; 
ii) abordar a ampliação dos negócios da empresa, com a iden-

tificação de oportunidades e riscos empresariais; 

iii) melhorar gestão e eficiências operacionais;  

iv) acessar as experiências e as boas práticas de seus diretores, 

gerentes e demais empregados; 

v) atrair, motivar e reter empregados;  

vii) aumentar a credibilidade da empresa e conferir continui-

dade à sua atividade empresarial mediante a concessão de li-

cenças e autorização pelas autoridades públicas competentes; 

viii) melhorar a reputação corporativa e a imagem da marca 

empresarial; 
ix) participar de um diálogo proativo e construtivo com a soci-

edade civil e outras partes interessadas; 

x) fortalecer as relações das partes interessadas, tanto global-

mente quanto localmente;  

xi) estabelecer melhores ligações com a Organização das Na-

ções Unidas;  

xii) assumir um papel de liderança em questões críticas;  

xiii) incrementar a rede colaborativa, networking com outras 

organizações;  

xiv) responder às expectativas do mercado financeiro e 

 
37An United Nations Global Compact – Guidance on the 10 th Principle Against Cor-
ruption. Disponível em http://onu.org.br. 
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melhorar o acesso ao capital, atraindo diferentes investimentos 

público e privado; 

 

Além destes valores, princípios, ideais de observância 

pelas empresas, tal guia internacional da ONU indica as etapas 

imprescindíveis à caracterização de um Compliance efetivo, 

afastando aqueles Programas de Integridade de ‘fachada’.38 

Dentre tais etapas, destaca-se o “tone from the top” car-

caterizado pelo apoio e comprometimento da alta administração, 

elemento determinante e essencial ao estabelecimento da cultura 

organizacional de combate à corrupção. 

O “tone from the top” influencia as normas e valores pe-

los quais a empresa opera e aos quais todos os funcionários e 

parceiros comerciais relevantes devem aderir. Ademais, the 

“tone from the top” é definido pela alta administração da em-

presa, como seu (s) proprietário (s), Diretores Executivos, Con-

selho de Administração ou órgão equivalente. O “tone from the 

top” deve demonstrar a propriedade do programa anticorrupção. 

Isto implica que a alta administração considera a prevenção da 

corrupção como sua própria responsabilidade. A efetividade 

deve ser demonstrada a partir do topo da organização, de cima 

para baixo, com práticas comprovadas documentalmente.  

O “tone from the top” deve refletir o apoio irrevogável e 

a avaliação de valores fundamentais à empresa, como integri-

dade, transparência e responsabilidade corporativa. Em outras 

palavras, o compromisso da alta direção deve prevenir e comba-

ter a corrupção por meio de 2 (duas) importantes iniciativas: 

i) fomentando políticas públicas sobre tolerância zero à 

corrupção no ambiente corporativo e  

ii) desenvolvendo a implementação de um programa cor-

porativo anticorrupção. 

A alta administração precisa implementar o exemplo, 

 
38 An United Nations Global Compact – Guidance on the 10th Principle Against Cor-
ruption. Disponível em http://onu.org.br.page 10 e ss. 
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deixar claro que a corrupção é absolutamente intolerável em 

quaisquer níveis de hierarquia funcional, sendo a  proibição do-

cumentada e publicizada por uma declaração formal de ‘tolerân-

cia zero à corrupção’, no ambiente empresarial, independente-

mente da repercussão e dos danos econômicos decorrentes de 

atos isolados ou de práticas corruptas reiteradas, o que, a nosso 

ver, deve estar consubstanciado em práticas efetivas de preven-

ção e, sobretudo, cooperação com autoridades públicas. 

Por força do compromisso da alta administração, a dire-

ção da empresa deve promover eventos internos e externos (por 

ex. treinamentos de funcionários, reuniões de acionistas, confe-

rências, fiscalizações e monitoramentos contínuos, punições) 

que reflitam objetivamente essa cultura. Definitivamente, a de-

claração de compromisso da empresa deve ser apoiada por um 

programa anticorrupção efetivo, compreendendo políticas minu-

ciosas39 e procedimentos40 consistentes e coerentes, não apenas 

teóricos, e muito menos camuflados ou de fachada. 

E mais, o apoio e o compromisso da direção superior não 

devem ser vistos como uma atividade esporádica, momentânea, 

decorrente do lançamento de um programa de integridade cor-

porativa anticorrupção. A empresa deve estar comprometida 

como uma demonstração contínua do aperfeicoamento e da efe-

tividade das normas e valores contemplados no programa em-

presarial anticorrupção, cuja inspiração dos indicadores e crité-

rios de aferição revele efetividade do Programa. Os indicadores 

devem ser transparentes e passíveis de rastreamento nos instru-

mentos internacionais mencionados ao longo deste ensaio aca-

dêmico, bem como nas regras e princípios do direito interno 

 
39 Mais informações sobre políticas detalhadas de combate à corrupção podem ser 
encontradas no capítulo III, seções D e E. An United Nations Global Compact – Gui-
dance on the 10th Principle Against Corruption. Disponível em http://onu.org.br. 
40 Mais informações sobre práticas anticorrupção podem ser encontradas no capítulo 
III, seções F-L. An United Nations Global Compact – Guidance on the 10th Principle 
Against Corruption. Disponível em http://onu.org.br. 
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aplicável ao caso concreto que eventualmente enseje fiscaliza-

ção de um órgão controlador.41 

Nesse mesmo sentido, a seguirmos as diretrizes deste 

Documento, o papel da Alta Gerência (“Senior Management”) é 

o de implementação do “tone from the top”, garantindo que a 

tolerância zero à corrupção e às políticas e procedimentos deta-

lhados de apoio sejam entendidos por todos os funcionários e 

parceiros de negócios relevantes, em outras palavras, o the “tone 

from de top” resulta no engajamento desde o topo da empresa 

até a base na implementação do programa de modo efetivo.42 

Dessa feita, pode-se sustentar que o referido programa de 

compliance deve resumidamente obedecer a 6 (seis) etapas, 

sendo que cada uma delas terá um resultado específico. 

A primeira etapa ‘tone from the top’, já mencionada de-

tidamente neste ensaio, visa implementar a coerência, o engaja-

mento e a preocupação da alta direção com o Programa de Inte-

gridade essenciais à verificação da sua efetividade, sendo essen-

cial a construção de diálogos consistentes e bem documentados 

para demonstrar o comprometimento com ética e integridade e a 

prevenção e combate às condutas corruptas e fraudulentas e a 

sua supervisão contínua. Já a etapa 2 – revisão documental – visa 

à análise de documentos e instrumentos da empresa para identi-

ficar áreas de vulnerabilidade em decorrência da sua atividade e 

da sua natureza empresarial. A terceira etapa, por sua vez, con-

sistiria na adoção de entrevistas estratégicas destinadas à reali-

zação de coleta e análise de elementos para identificar a hierar-

quia de fato da organização, a estrutura do poder decisório, a 

praxe institucional e comercial e a percepção da corrupção, vi-

sando identificar os focos e riscos da sua atividade e relativos a 

sua natureza. A etapa 4 formaria a matriz de risco do negócio, 

com o mapeamento dos riscos constatados nas etapas anteriores 
 

41 An United Nations Global Compact – Guidance on the 10th Principle Against Cor-
ruption. Disponível em http://onu.org.br. 
42 An United Nations Global Compact – Guidance on the 10th Principle Against Cor-
ruption. Disponível em http://onu.org.br. 
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e das pessoas sensivelmente expostas, em conjunto com o repo-

sitório normativo correspondente à atividade e natureza da em-

presa,  visando à correção proporcional de condutas anticorpo-

rativas e implementação da cultura de atuação em compliance e 

a etapa  5 consistiria em normatização contemplando a docu-

mentação das regras éticas afeitas à nova identidade empresarial 

em cartilhas de políticas e procedimentos, atentando às condutas 

de prevenção da corrupção e demais fraudes empresariais, à pre-

ocupação para com a integridade, aos possíveis sancionamentos 

internos sobre condutas fraudulentas e corruptas, ao monitora-

mento constante do programa e dos seus instrumentos e demais 

situações consideradas sensíveis. Por fim, a última etapa 6 re-

fere-se à comunicação e ao treinamento da promoção do pro-

grama de probidade empresarial, visando à conscientização e 

treinamento do público interno (colaboradores) e disseminação 

dos valores éticos da empresa para o público externo (parceiros, 

fornecedores e sociedade em geral). 

Outras etapas ainda existem, pois o programa é dinâ-

mico, e a pretensão aqui não é expor a estrutura de um programa 

de compliance efetivo, cuja complexidade não caberia neste en-

saio. A ideia foi traçar linhas gerais que revelem algumas balizas 

elementares, tanto no âmbito conceitual da corrupção, quanto do 

próprio compliance anticorrupção.  

De um modo geral, não há fórmulas fechadas para se 

construir um “compliance anticorrupção efetivo” no Brasil. Ao 

contrário, ainda estamos nos valendo de referencias e diretrizes 

muito vagas, num ambiente traumático em que inúmeras empre-

sas, diante da operação Lava Jato, foram flagradas valendo-se do 

compliance de fachada.  

O principal fundamento defensivo de uma empresa acu-

sada por enquadramento na Lei Anticorrupção brasileira será a 

apresentação de um robusto programa de compliance efetivo, 

que demonstre processos internos de cooperação com autorida-

des públicas e apuração de responsabilidades dos infratores. 


