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RESUMO 

A presente dissertação tem o objetivo de demonstrar que o compliance evoluiu de mero sistema 

de gestão empresarial, guiando as atividades empresariais numa conduta ética e íntegra, para 

ser considerado um instituto jurídico, capaz de mitigar responsabilidades de pessoas jurídicas 

praticantes de atos corruptivos, previstos na lei anticorrupção brasileira. Embora o compliance 

possa ter impacto nas mais diversas áreas do direito, o estudo é focado na responsabilidade não 

penal, responsabilidade objetiva civil e administrativa, que rege a lei 12.846/2013. Para tanto, 

é importante primeiramente analisar a forma de estruturação do programa de gestão, abordando 

seus pontos mais relevantes (origem e evolução, requisitos ou pilares essenciais, função etc.). 

Do mesmo modo, é preciso identificar quais as condutas anticorruptivas que foram previstas 

como típicas pelo legislador, bem como as sanções a serem aplicadas numa eventual violação 

de conduta, a forma de apuração das responsabilidades e, sobretudo, como as empresas podem 

se precaver das rigorosas penalidades civis e administrativas previstas no diploma legal. Com 

isso, constata-se que o compliance é o principal instrumento capaz de diminuir a multa a ser 

aplicada na esfera administrativa, isentar a pessoa jurídica corruptiva da sanção de publicação 

extraordinária da decisão administrativa condenatória, bem como possibilitar um acordo de 

leniência. Na esfera judicial, o programa também pode gerar diversos efeitos, a depender do 

seu grau de efetividade. Por exemplo, o compliance pode permitir a diminuição ou até isenção 

da indenização por danos morais, o parcelamento e/ou atenuação dos juros na reparação de 

danos materiais, o afastamento da suspensão das atividades, o recebimento de incentivos de 

qualquer natureza e a extinção compulsória da empresa. Assim, diante dessa constatação, o 

compliance, atualmente, deve ser considerado como um verdadeiro instituto jurídico efetivador 

da função social da empresa, cuja exigência e obrigatoriedade é realizada tanto pelo poder 

público (efeito vertical do compliance) quanto pelas demais empresas, em controle interprivado 

(efeito horizontal do compliance). 

 

Palavras-chave: Compliance. Lei anticorrupção. Responsabilidade civil. Governança 

Corporativa. Instituto jurídico. Mitigação.  
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ABSTRACT 

 

This dissertation aims to explain the transformation through which compliance program has 

gone from being a simple business management tool to becoming a true legal institute capable 

of reducing corporate liability for acts of corruption, established in Brazilian anti-corruption 

law. Although the institute may have an impact in the most diverse areas of law, the study 

focuses on non-criminal liability under Brazilian anti-corruption law (n. 12846). Therefore, it 

is important to first analyze the structure of the management program, addressing its most 

relevant points (origin and evolution, essential requirements or pillars, function, etc.). Likewise, 

it is necessary to identify which actions have been considered as typical by the legislator, as 

well as the penalties to be applied for a possible breach of conduct, the way of assessing the 

liabilities and, above all, how companies can avoid the penalties established by law. In this 

sense, the compliance program can be the main instrument capable of reducing the fine to be 

applied at the administrative level, exempting the corrupt juridical person from the sanction of 

extraordinary publication of the condemnatory administrative decision, as well as making 

possible a leniency agreement. At judicial level, the program can also generate several effects, 

depending on its degree of effectiveness. For example, the existence of a compliance program 

may allow for the reduction or even exemption of compensation for moral damages, the 

payment in installments and/or the mitigation of interest in the repair of material damages, the 

non-application of (a) suspension of activities, (b) the receipt of incentives of any nature and 

(c) the compulsory extinction of the company. Thus, the compliance program must now be 

considered as a true legal institute necessary for the effective fulfillment of the social function 

of the company, enforced both by the public agencies (vertical effect of compliance) and by 

other private companies (horizontal effect of compliance). 

 

KEY-WORDS: Compliance. Anticorruption law. Liability. Corporate Governance. Legal 

Institute. Mitigation.  
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1 INTRODUÇÃO 

O presente estudo tem por objeto a análise dos efeitos jurídicos do compliance à 

luz do direito brasileiro, especialmente no que diz respeito ao combate à corrupção. 

Referido tema está inserido em um contexto amplo, nascido do momento histórico 

de transformação pela qual passa a sociedade, onde a valorização da ética e o combate à 

corrupção tornam-se pilares de um novo paradigma. 

A corrupção, em termos gerais, pode ser compreendida como uma espécie de ato 

que causa modificação ou adulteração das características originais de algo em um processo de 

troca de interesses espúrios, definida como o exercício do abuso de direito e de poder em 

benefício próprio, comumente atrelada a expressões como suborno ou propina.  

Na iniciativa privada, a sua ocorrência é mais facilmente identificada por meio do 

abuso do direito de liberdade, através da mudança das regras jurídicas em proveito próprio; e 

no setor público, na utilização do cargo ou função para obtenção de vantagem pessoal em 

detrimento da organização que ele representa. 

Essas práticas corruptas têm se tornado um dos problemas mais característicos do 

mundo globalizado, prejudicando o crescimento econômico e a melhoria das condições sociais 

dos países, além de reduzir a eficiência e a credibilidade de entes públicos e privados.  

Aponta-se a corrupção como uma força destrutiva da concorrência leal, da 

economia e do desenvolvimento político, capaz de minar a dinâmica de inovação e crescimento 

do setor privado. A falta de transparência, de diligência, de governança e de integridade, bem 

como a ausência de fiscalização reguladora, os conflitos de interesses de determinados setores 

de mercado e a crise econômica são elencados como as principais causas para o aumento da 

corrupção. 

Embora a ocorrência de práticas corruptas e antiéticas nas relações negociais 

estejam comumente atreladas a expressões como suborno ou propina, há várias outras formas 

de corrupção. Costumam ser apontadas três áreas do setor empresarial em que a corrupção pode 

ser identificada: (1) dentro da empresa, pelas fraudes empresariais, pela manipulação da 

contabilidade e pelo uso de informações privilegiadas; (2) nas relações com os clientes e com 

os fornecedores, por meio do pagamento de propinas para funcionários públicos, pelo suborno 

de agente de compras para ganhar negócios em detrimento de outras empresas (suborno 

comercial), pelo conluio com concorrentes ou formação de cartéis, lesando o mercado e 

consumidores; e (3) no plano social, onde o poder da influência indevida é utilizado para se 

esquivar das leis e da fiscalização regulatória, ou pior, para definir regulamentos e políticas 
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capazes de implicar nos investimentos diretos estrangeiros, na integridade da cadeia de 

suplemento global e na tributação transnacional. 

Como se vê, a corrupção vai muito além do suborno de funcionários públicos para 

vencer licitações públicas ou da efetiva troca de serviços governamentais, abrangendo vários 

outros campos negociais não necessariamente relacionados com a administração pública. Há 

um leque muito mais amplo de situações em que podem ser percebidas práticas de corrupção, 

como as práticas abusivas no mercado econômico que provocam danos exorbitantes nos mais 

diversos setores, e que têm sido objeto crescente de preocupação por parte da sociedade global, 

inclusive por meio do direito positivo. 

Em razão da relevância desse problema, é fundamental tentar desenvolver um 

modelo de governança corporativa capaz de tornar possível um ambiente de negócios pautado 

na conduta ética, nas boas práticas empresariais baseadas no gerenciamento de riscos, na 

transparência e no combate à corrupção.  

Os "mecanismos e procedimentos internos de integridade", ou simplesmente 

compliance, são um programa de gestão corporativa inserido nesse modelo, que surgiu como 

uma ferramenta de gestão adotada no âmbito interno das próprias empresas, visando embutir 

na organização uma cultura institucional de conformidade à lei e à ética. Porém, a sua função 

não se restringe apenas a elevar a reputação e credibilidade da organização perante o público 

interno e externo, inclusive para a administração pública, mas também a gerar alguns efeitos 

jurídicos mais diretos, como por exemplo a mitigação de algumas responsabilidades 

empresariais decorrentes de práticas corruptas. 

Nesse contexto, a lei 12.846/2013, também conhecida como "lei anticorrupção" ou 

“lei da empresa limpa”, mencionou explicitamente em seu artigo 7º, inciso VIII, que "a 

existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à 

denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da 

pessoa jurídica" - que nada mais é do que o programa de compliance - deve ser levada em conta 

na aplicação de sanções contra a pessoa jurídica envolvida em atos de corrupção. 

Obviamente, os efeitos jurídicos do comprometimento da empresa na 

implementação ou na melhoria de programas de compliance ou "mecanismos internos de 

integridade" são muito mais abrangentes. É possível notar, em nível global, uma tendência cada 

vez mais ampla de valorizar o compliance enquanto ferramenta jurídica de combate à 

corrupção, reconhecendo inúmeros efeitos jurídicos decorrentes de sua adoção nas mais 

variadas esferas do direito. 
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Analisar esses efeitos jurídicos, sobretudo no campo do direito privado, é o objetivo 

principal do presente trabalho. Paralelamente a esse objetivo central, serão discutidas diversas 

questões mais específicas que hão de orientar a análise.  

Em primeiro lugar, será preciso conhecer os fundamentos normativos do 

compliance e verificar como o instituto afeta cada ramo do direito, permitindo uma melhor 

delimitação do campo de estudo, que será o foco do primeiro capítulo. 

Em segundo lugar, é importante conhecer a estrutura do programa de compliance 

em si, compreendendo em que consiste exatamente o instituto, qual a sua origem, sua função e 

os requisitos mínimos de implementação para sua plena efetividade.  

A partir daí, no terceiro capítulo, será feita a análise das responsabilidades jurídicas 

previstas na lei anticorrupção. Neste capítulo, pretende-se examinar, em especial, a presença 

da responsabilidade civil sancionadora, por meio da análise comparativa com a teoria da 

responsabilidade civil, buscando identificar a presença dos pressupostos essenciais e suas 

funções. Serão expostas também, considerações relacionadas tanto à possibilidade de apuração 

da responsabilidade individual dos dirigentes e administradores, paralelamente à 

responsabilização da empresa, bem como considerações relacionadas à responsabilidade 

administrativa, também de caráter sancionador. Ainda neste capítulo, serão apresentados os 

procedimentos de apuração das responsabilidades, tanto na esfera judicial como na esfera 

administrativa, procurando identificar as principais consequências para a empresa praticante de 

atos corruptivos. Nessa análise procurar-se-á diagnosticar o grau de exigibilidade do 

compliance pelas autoridades julgadoras, para que a pessoa jurídica seja digna dos benefícios 

jurídicos previstos na lei anticorrupção.  

No quarto e último capítulo, espera-se conseguir fazer uma síntese de todas as 

responsabilidades previstas na lei anticorrupção apontando-se onde e como o compliance pode 

atuar para mitigá-las, demonstrando-se, dessa forma, os benefícios jurídicos que as empresas 

poderão usufruir com a implementação do instituto. Anseia-se demonstrar, também, em que 

medida o compliance atua no abrandamento das responsabilidades empresariais, apontando a 

amplitude de sua trajetória evolutiva, desde a sua característica primordial, que é um sistema 

de governança corporativa, baseado na responsabilidade social, até se firmar como instituto 

efetivador da função social da empresa, no âmbito da responsabilidade anticorruptiva, como 

norma regulamentadora do princípio da moralidade da administração pública pautada na 

conduta ética, transparente e íntegra. 
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Por fim, espera-se demonstrar que o compliance é um instituto jurídico dotado de 

capacidade de atenuação da responsabilidade objetiva das empresas por atos de corrupção, caso 

tenha sido implementado de forma efetiva no âmbito da gestão empresarial.  

A metodologia adotada para a pesquisa foi o método indutivo, uma vez que a partir 

da análise de um fenômeno social - as práticas ilícitas ou antiéticas no âmbito empresarial – 

buscou-se identificar as soluções fundamentadas em pesquisa de natureza teórica. 
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2 DELIMITAÇÃO TEMÁTICA 

O compliance, termo amplamente utilizado e difundido internacionalmente, pode 

ser conceituado, de forma muito sintética, apenas para fins de apresentação inicial do instituto, 

como sendo um programa de gestão empresarial que apresenta uma organização complexa, 

composta por diversos componentes que interagem entre si, com o fim de proporcionar o 

desenvolvimento de conduta ética dentro do ambiente empresarial.  

A legislação brasileira adota a expressão “procedimentos e mecanismos internos de 

integridade” para se referir ao instituto e prevê diversos efeitos jurídicos decorrentes de sua 

implementação, inclusive a mitigação das responsabilidades de empresas envolvidas em 

práticas corruptivas, que será o foco central do presente estudo.  

O compliance é considerado uma quebra de paradigma, uma espécie de marco legal 

de governança corporativa, e liga-se à noção de accountability que, por sua vez, está 

relacionado com o dever de prestação de contas, de eficiência, de transparência, em que a 

organização deve adotar mecanismos de controles técnicos de gestão1.  

Nesse contexto, percebe-se que o compliance não nasceu como um instituto 

jurídico. Ele surgiu por dois motivos principais: primeiramente, relacionado à necessidade de 

demonstração da boa reputação da empresa, pela exigência de mercado referente à 

comprovação de integridade da gestão como condição para a realização de negócios; e, em 

segundo lugar, por questões econômicas, ligada à necessidade de diminuir o problema da 

concorrência desleal, pois, na medida em que uma empresa se utiliza da corrupção para ganhar 

concorrência e destaque no mercado, ela ganha vantagens e favorecimentos indevidos, 

causando prejuízos às demais que não aceitam se submeter às mesmas práticas espúrias. Dessa 

forma, as próprias empresas passaram a exigir um padrão mínimo de integridade ética para 

evitar, ou minimizar, a corrupção, utilizando-se do compliance como instituto de controle 

interprivado, em que uma empresa “fiscaliza” a outra. 

Na medida em que esses programas de integridade foram evoluindo, o próprio 

direito positivo, não só no Brasil, mas também em várias partes do mundo, passou a conferir 

diversos efeitos e consequências jurídicas decorrentes de sua implementação, criando uma 

regulamentação abrangente com previsão de deveres, obrigações e sanções jurídicas derivadas 

de sua adoção ou não, o que será explorado detalhadamente ao longo do estudo. 

                                                 
1 GÓIS, Veruska Sayonara de. A Lei de Compliance e sua configuração enquanto política pública regulatória para 

o setor privado brasileiro. Revista Controle - doutrina e artigos, Fortaleza: TCE-CE, v. 12, n. 2, dez. 2014, p. 98-

117. Disponível em:< http://revistacontrole.ipc.tce.ce.gov.br/index.php/RCDA/issue/view/5/showToc>. Acesso 

em: 02 jan. 2017. 

http://revistacontrole.ipc.tce.ce.gov.br/index.php/RCDA/issue/view/5/showToc


16 

 

Considerando as inúmeras possibilidades (jurídicas ou não-jurídicas) de análise do 

compliance, este primeiro capítulo será dedicado à delimitação da pesquisa a ser realizada. O 

objetivo geral é compreender o compliance não apenas como um mero programa de gestão, 

mas como um verdadeiro instituto jurídico, identificando em qual (ou em quais) área(s) do 

direito ele pode ser inserido. A partir daí, será necessário realizar uma nova demarcação 

temática para estreitar a investigação jurídica à análise dos efeitos do compliance na mitigação 

das responsabilidades objetivas das empresas por atos de corrupção prevista na Lei 

Anticorrupção brasileira (Lei nº 12.846/2013).  

O intuito é tentar demonstrar que a implementação do instituto gera efeitos bastante 

vantajosos para as corporações, não só no que diz respeito à organização e economia, mas 

também, e especialmente no âmbito jurídico, na atenuação das responsabilidades que 

porventura venham a ser imputadas às empresas, desde que comprovem a efetiva e eficaz 

aplicação do programa. Ou seja, para usufruir dos benefícios legais, a empresa deve se submeter 

aos requisitos e exigências previstas no ordenamento jurídico, circunstâncias estas que 

autorizam caracterizá-lo como instituto jurídico pleno. 

Com base nesses esclarecimentos iniciais, é possível perceber que o estudo do 

compliance pode ser realizado tanto em uma perspectiva ética, econômica e de gestão quanto 

em uma perspectiva propriamente jurídica. E que dentro da perspectiva jurídica, também é 

possível adotar uma multiplicidade de abordagens, considerando os efeitos do compliance nas 

diversas esferas do direito, como ilustrado no esquema abaixo: 
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A fim de tornar a delimitação temática mais precisa, será feita uma breve análise 

de cada uma dessas perspectivas, para fins de percepção da complexidade que envolve o 

instituto, mas especialmente porque todas elas empreendem seus reflexos na análise da 

responsabilização objetiva por atos de corrupção das empresas, seja na esfera administrativa, 

seja na judicial, como será demonstrado ao longo do estudo do presente trabalho. 

 

2.1 COMPLIANCE: ASPECTOS ÉTICOS, ECONÔMICOS E DE GESTÃO 

 

O termo “ética” é considerado polissêmico, sendo possível usá-lo para se referir a 

um sistema de valores que orientam o ser humano a definir o que é “certo” ou “errado”. Nesse 

sentido, a ética é responsável por construir um ambiente de convivência social em que as 

pessoas se respeitem mutuamente, agindo para promover o bem e evitar a prática do mal. 

O modo como as pessoas chegam às suas conclusões sobre o que deveria fazer, ou 

evitar, sofre influências de muitos fatores, tais como a forma de criação, de religião, de 

tradições, de crenças, da sociedade e do contexto em que se vive. 

Andrew W. Ghillyer anota que “os padrões de comportamento ético são absorvidos 

por osmose à medida que você observa exemplos (tanto positivos como negativos) de todos 

que estão ao seu redor”. E o autor complementa a ideia explicando que quando um grupo de 

indivíduos compartilha de um padrão de comportamento e pensamento, em uma determinada 

comunidade, tem-se um sistema de valores2.  

Esse sistema de valores individuais ou comunitários demonstra a existência de um 

conjunto de princípios, de um verdadeiro código de conduta, que em algumas situações são 

postos em conflito pelas vivências com outros grupos. E é nesse ponto em que o indivíduo é 

levado a decidir pela flexibilização dos seus princípios éticos ou manter-se firme, optando pelo 

certo ou errado, encontrando justificativas para sua conduta e assumindo suas responsabilidades 

e consequências. 

O sociólogo Richard Sennet trata essa questão sob o viés econômico, com base na 

ótica do “capitalismo flexível”, onde tudo é aceitável para conquistar o objetivo buscado dentro 

do sistema de mercado. Ele ensina que o capitalismo mudou o próprio significado do trabalho, 

explicando que a palavra “carreira”, que significa originalmente uma estrada para carruagens, 

passou a ser aplicada ao trabalho como um canal para as atividades econômicas de alguém 

                                                 
2 GHILLYER, Andrew W. Ética nos negócios. Tradução de Cristiane de Brito Andrei.4 ed. Porto Alegre:Mc 

Graw Hill, 2015, p. 4. 
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durante a vida. Posteriormente, com o capitalismo flexível, essa estrada foi bloqueada, 

“desviando de repente os empregados de um tipo de trabalho para outro”. 3 

É dessa flexibilização que Ghillyer extraiu a teoria do relativismo ético, onde a 

decisão de afastar, suplantar, ou reinventar regras do código de conduta tem influência a partir 

de uma pressão externa: “na sociedade, quando nos referimos à pressão de colegas de 

determinados grupos, a chamada ‘pressão de grupo’, estamos reconhecendo que as expectativas 

dessa maioria, às vezes, podem ter consequências negativas”. 4  

O autor explica, ainda, que a decisão sai da esfera particular do indivíduo para 

atingir a área da ética aplicada, onde nem sempre há uma decisão puramente certa ou errada e 

sim duas respostas certas, sob diferentes aspectos, passando a enfrentar os dilemas éticos5. 

Esses dilemas éticos retratam uma confusão de sentimentos, onde o indivíduo passa a tentar 

encontrar justificativas para flexibilizar a conduta correta para viabilizar algum negócio 

economicamente interessante, como bem explica Sennet ao se referir à flexibilidade das 

decisões, que, em geral, causam grande impacto sobre o caráter individual. 6 

É o que tem ocorrido na seara da ética dos negócios. Sempre que há um dilema 

ético, uma confusão de sentimentos, acaba prevalecendo a decisão que favorece o mercado, as 

transações comerciais e ao consequente aumento de lucro, de visibilidade, de mais clientes e 

consumidores. 

Em grande parte, essa tendência pode ser resultado da falta de punição dessas 

condutas antiéticas ao longo de muitos anos. É o que Ivo T. Gico Jr fala quando trata do 

contexto hierárquico e mercadológico, explicando que as pessoas tomam mais ou menos 

cuidado quando temem ser responsabilizadas pelos danos que causarem a terceiros, bem como 

os agentes públicos e empregados particulares tendem a trabalhar mais e se corromperem 

menos se seus atos forem públicos. O autor complementa, ainda, que no contexto 

mercadológico, “a conduta dos agentes é o resultado da livre interação entre eles, de uma 

barganha”. 7 

                                                 
3 SENETT, Richard. A corrosão do caráter: o desaparecimento das virtudes com o novo capitalismo. Tradução 

de Marcos Sanatarrita. Rio de Janeiro: BestBolso, 2012, p. 9. 
4 GHILLYER, Andrew W. Op. cit., p. 8. 
5 Ibid., p. 8. 
6 SENETT, Richard. Op. cit., p. 10. 
7 GICO JÚNIOR, Ivo T. Introdução à análise econômica do direito. In: RIBEIRO, Márcia Carla Pereira; KLEIN, 

Vinícius (Coord.). O que é análise econômica do Direito: uma introdução. Belo Horizonte: Forum, 2011, p. 23. 
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Outro aspecto importante a ser abordado para o assunto em estudo é a questão da 

política desenvolvimentista estimulada pelo capitalismo como grande influenciadora das 

decisões.  

Com o intuito de promover o desenvolvimento local, a promoção de empregos e 

oportunidades de negócios e implantação de infraestrutura básica, os sistemas político, 

econômico e capitalista acabam por se confundir8. Ao mesmo tempo que surgem respostas 

positivas, ao flexibilizar regras jurídicas de requisitos para a implementação dos negócios 

ilegais (como por exemplo a implantação de obras irregulares), priorizando a economia em 

detrimento da sociedade, surgem as consequências danosas, como o sistema de corrupção, a 

concorrência desleal, os danos ambientais, etc. 

Acredita-se que é o fenômeno que tem ocorrido com a maioria das empresas 

envolvidas em escândalos de corrupção em vários países do mundo. Ou seja, pessoas bem 

sucedidas, até então detentoras de condutas íntegras, quando submetidas a situações 

economicamente sedutoras, desconstituem seus sistemas de valores, aderindo à pressão de um 

grupo e inserindo-se no sistema capitalista flexível. 

Assim, percebe-se que a prática dos negócios corrompidos tem se baseado em um 

jogo de interesses, prevalecendo as decisões estimuladas pelo capitalismo flexível, onde o 

melhor é o que tem mais poder e dinheiro, e todos os meios para alcançar o objetivo desejado 

são válidos, ainda que tenha que suplantar seus sistemas de valores morais e éticos. E mais, 

toda essa cultura foi construída em cima de uma certeza de impunidade, ante a falta de uma 

estrutura eficiente de combate à corrupção, tanto no setor privado quanto no público, situação 

que tem se modificado, paulatinamente, com a inserção do novo instituto jurídico de 

compliance e mudança de cultura. 

Observa-se, portanto, que a ética e o compliance são extremamente dependentes, 

pois enquanto a ética passou a ser o fim visado pelas empresas, o compliance passou a ser o 

meio para este fim, já que busca reunir os métodos adequados para o perfil de cada empresa. 

Na verdade, esse processo de mudança de comportamento e de gestão empresarial 

parece ter sido construído a partir de grandes prejuízos econômicos, especialmente pela 

presença pulsante da concorrência desleal, onde apenas as empresas aderentes ao sistema de 

corrupção sobreviviam, ficando as demais excluídas da competição. 

Almeida dos Santos afirma que as práticas de governança corporativa baseadas no 

modelo da responsabilidade social empresarial estão relacionadas ao combate à corrupção e às 

                                                 
8 CAPILONGO, Celso Fernandes. O Direito na sociedade complexa. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 71-72. 
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fraudes. O autor discorre sobre a necessidade de olhar para a ética, tanto individual, como 

corporativa, como elemento-motor do compliance, e admite que embora a implementação do 

programa de compliance seja complexo, é necessário para que seja restabelecida a conexão 

entre a ética individual e a gestão das organizações. As questões antiéticas não tratadas de forma 

apropriada geram reflexos negativos aos investidores e a toda sociedade, de maneira que o autor 

recomenda o compliance como meio de fortalecer a condição social da empresa, e que encare 

a ética como mecanismo de sobrevivência na sociedade. 9  

Nesse contexto, tem-se que o programa de compliance proporciona o 

desenvolvimento da boa conduta no mundo dos negócios, pois se baseia em valores de 

responsabilidades morais, fortalecendo os padrões éticos na instituição. O programa é, portanto, 

um sistema de gestão empresarial voltado para promover a conformidade com a lei e com a 

ética em todos os setores das entidades, dentro de padrões de integridade e de responsabilidade 

social, regendo e direcionando o plano de governo das corporações.10  

Com isso, identifica-se um terceiro viés do referido programa, além do ético e do 

econômico, o de proporcionar a boa reputação das empresas adotantes do sistema. Com ele, as 

pessoas jurídicas fortalecem a sua integridade por meio dos programas de controle e mitigação 

dos riscos de violação à sua honra.  

Essa ideia é compartilhada também por Luis Roberto Antonik, quando explica que 

a honra, a imagem e o bom nome de uma empresa é resultado da avaliação social do público 

(seja pelos consumidores ou concorrentes e investidores), conferindo às mesmas um status 

social, para o bem ou para o mal, como afirma Luis Roberto Antonik. O autor ensina que as 

empresas investem em programas de relações-públicas e comunicação com o objetivo de 

melhorar sua imagem ou mesmo torná-la conhecida. Se o serviço prestado ou o produto 

fabricado não condiz com a publicidade veiculada, a imagem resultante é ruim, como a 

divulgada pelas empresas aéreas: “os clientes são a razão de sua existência”, mas o que se 

encontra são altas taxas para remarcar um voo, cadeiras extremamente desconfortáveis e 

alimentação de bordo de péssima qualidade. Ou seja, a publicidade é reflexo dos produtos e 

serviços que disponibilizam, como a Apple, Nestlé, Natura, Johnson & Johnson, entre outras, 

                                                 
9 ALMEIDA DOS SANTOS, Renato. Compliance como ferramenta de mitigação e prevenção da fraude 

organizacional. In: Prevenção e combate à corrupção no Brasil: 6º Concurso de Monografias: trabalhos 

premiados. Presidência da República, Controladoria-Geral da União Brasília: CGU, 2011, pp. 161-228. 

Disponível em:< www.cgu.gov.br/Publicacoes/controle-social/.../6-concurso-monografias-2011.pdf>. Acesso 

em: 28 fev.2017. 
10 MANZI, Vanessa Alessi. Compliance no Brasil: consolidação e perspectivas. São Paulo: Saint Paul editora, 

2008, p. 45. 

http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/controle-social/.../6-concurso-monografias-2011.pdf
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que já gozam de um bom status por adotarem um governo pautado na responsabilidade social 

e compliance. 11 

Assim, como o compliance atua em várias áreas de atividade empresarial, seja na 

definição da atuação da empresa, no relacionamento com outras áreas, no planejamento 

estratégico para atender ao negócio ou na promoção de sua reputação, é importante que a 

empresa monitore os riscos de compliance.  

Esse risco de compliance é a expressão traduzida por Vanessa Manzi como sendo 

o risco legal, ou de sanções regulatórias, de perda financeira ou de reputação que uma empresa 

pode sofrer como resultado de falhas no cumprimento de leis, regulamentações, códigos de 

conduta e de boas práticas perante os cliente e consumidores. Funciona como uma espécie de 

reflexo da percepção da pessoa jurídica por parte dos pesquisadores de opinião e terceiros com 

credibilidade, bem como do desempenho, como lucratividade e responsabilidade social.12 

Paul Argenti, apud Vanessa Manzi, defende a ideia de que “o risco atrelado à 

reputação é, portanto, a perda em potencial na reputação, que poderia levar a publicidade 

negativa, perda de rendimento, litígios caros, declínio na base de clientes e falência”.13 

Portanto, como a reputação está diretamente ligada à honra da pessoa jurídica e à 

forma como os clientes e acionistas percebem as corporações e entidades coletivas, o 

desenvolvimento desse programa tem sido considerado de extrema relevância para 

fundamentar a identidade da organização e consequentemente fortalecer sua honra, seu bom 

nome e sua reputação. 

O reconhecimento por parte da sociedade e das autoridades públicas que uma 

determinada entidade coletiva possui um forte programa de compliance, atuando efetivamente 

de forma íntegra e proba, cria para si uma reputação a ser protegida pelo direito, como a 

possibilidade de mitigação de responsabilidades. 

Nesse sentido, poderia suscitar a possibilidade de que o programa de compliance 

fosse considerado como um dos elementos efetivadores da função social da empresa, já que o 

referido programa de gestão tornou-se uma exigência/obrigatoriedade para que as pessoas 

jurídicas envolvidas em práticas corruptivas possam auferir benefícios jurídicos? Esse é um 

questionamento interessante que será oportunamente investigado no quarto e último capítulo, 

                                                 
11 ANTONIK, Luis Roberto. Compliance, ética, responsabilidade social e empresarial: uma visão prática. Rio 

de Janeiro: Alta Books, 2016, p. 74. 
12 MANZI, Vanessa. Op. cit., p. 39. 
13 Ibid., p. 39. 
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ocasião em que se pretende demonstrar a dimensão da influência do compliance na mitigação 

das responsabilidades. 

Pelo exposto, percebe-se que a implantação do compliance diminui o risco de 

desvirtuamento de condutas ou atividade ilícitas em negócios empresariais, inibindo 

repercussões negativas do público e da concorrência à pessoa jurídica adotante do programa, 

ou, ainda, no caso de a ofensa se efetivar, as provas podem ser mais facilmente apresentadas 

para viabilizar a devida responsabilização do infrator, além de prevenir violações à sua honra 

objetiva, sua imagem e credibilidade. Além disso, como os programas de compliance visam, 

em última análise, elevar a reputação das empresas que os adotam, tal fator pode ser levado em 

conta no momento de quantificar o valor da indenização em caso de violação da honra da pessoa 

jurídica. 

Assim, evitando a fuga alongada da análise do compliance sobre os reflexos 

extrajurídicos, encerra-se o tópico para abordar as questões da esfera administrativa, sem se 

afastar das noções aqui introduzidos, as quais estarão sempre permeando o estudo do 

compliance como instituto jurídico, já que são extremamente relevantes por conterem os 

elementos fundamentais do programa. 

 

2.2 Compliance na esfera administrativa 

Os principais efeitos jurídicos do compliance no direito brasileiro foram 

estabelecidos pela Lei 12.846/2013, também conhecida como lei anticorrupção, ou lei da 

empresa limpa. A referida lei trouxe grande inovação para o contexto jurídico com a previsão 

da responsabilização objetiva de pessoas jurídicas por atos de corrupção. Além disso, a lei 

tratou da tipificação de atos corruptivos a serem apurados em processo administrativo, com 

previsão de sanções a serem aplicadas por autoridades administrativas.  

A adoção do sistema de responsabilização objetiva das entidades coletivas que 

eventualmente tenham praticado atos corruptivos, significa que a aferição de culpa dessas 

pessoas jurídicas é irrelevante, dispensando-se, portanto, a análise de vontades ou intenções. A 

mera conduta, ou simplesmente um benefício procurado ou recebido pela empresa é suficiente 
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para a tipificação das infrações previstas no art. 5º da referida lei14. Dessa forma, a tipificação 

do ato é analisada por meio da conduta corruptiva e não da intenção15. 

A conexão entre a infração administrativa e a atuação da pessoa jurídica é 

exatamente o liame causal que aponta o binômio responsabilidade/proveito (interesse ou 

benefício)16. Cabe à Administração Pública apenas demonstrar a prática de uma ou mais 

infrações previstas na lei anticorrupção e o nexo de causalidade entre o ilícito e a atuação direta 

ou indireta da pessoa jurídica para que lhe seja atribuída a responsabilidade administrativa e 

civil, bem como a aplicação das sanções previstas17 (art. 6º). 

                                                 
14 BRASIL. Lei Federal nº 12.846/2013: “Art. 5o  Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou 

estrangeira, para os fins desta Lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo 

único do art. 1o, que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da 

administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos: I - 

prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele 

relacionada; II - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos 

atos ilícitos previstos nesta Lei; III - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para 

ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados; IV - no tocante a 

licitações e contratos: 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; oug) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados 

com a administração pública; V - dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou 

agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de 

fiscalização do sistema financeiro nacional. § 1o  Considera-se administração pública estrangeira os órgãos e 

entidades estatais ou representações diplomáticas de país estrangeiro, de qualquer nível ou esfera de governo, bem 

como as pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro. § 2o  Para 

os efeitos desta Lei, equiparam-se à administração pública estrangeira as organizações públicas internacionais. § 

3o  Considera-se agente público estrangeiro, para os fins desta Lei, quem, ainda que transitoriamente ou sem 

remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública em órgãos, entidades estatais ou em representações 

diplomáticas de país estrangeiro, assim como em pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder 

público de país estrangeiro ou em organizações públicas internacionais”.  
15 CARVALHOSA, Modesto. Considerações sobre a lei anticorrupção das pessoas jurídicas: Lei 12.846 de 

2013. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 39. 
16 PEREIRA, Flávio Henrique Unes; RIBEIRO, Márcio de Aguiar. Qual o papel do Compliance na 

responsabilização objetiva das empresas? 2015. Disponível em:< http://www.conjur.com.br/2015-ago-12/qual-

papel-compliance-responsabilizacao-empresas>. Acesso em: 02 mar. 2017. 
17 BRASIL. Lei Federal nº 12.846/2013: “Art. 6o  Na esfera administrativa, serão aplicadas às pessoas jurídicas 

consideradas responsáveis pelos atos lesivos previstos nesta Lei as seguintes sanções: I - multa, no valor de 0,1% 

(um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração 

do processo administrativo, excluídos os tributos, a qual nunca será inferior à vantagem auferida, quando for 

possível sua estimação; e II - publicação extraordinária da decisão condenatória. § 1o  As sanções serão aplicadas 

fundamentadamente, isolada ou cumulativamente, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e com a 

gravidade e natureza das infrações. § 2o  A aplicação das sanções previstas neste artigo será precedida da 

manifestação jurídica elaborada pela Advocacia Pública ou pelo órgão de assistência jurídica, ou equivalente, do 

ente público. § 3o  A aplicação das sanções previstas neste artigo não exclui, em qualquer hipótese, a obrigação da 

reparação integral do dano causado. § 4o  Na hipótese do inciso I do caput, caso não seja possível utilizar o critério 

do valor do faturamento bruto da pessoa jurídica, a multa será de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a R$ 60.000.000,00 

(sessenta milhões de reais). § 5o  A publicação extraordinária da decisão condenatória ocorrerá na forma de extrato 

de sentença, a expensas da pessoa jurídica, em meios de comunicação de grande circulação na área da prática da 

http://www.conjur.com.br/2015-ago-12/qual-papel-compliance-responsabilizacao-empresas
http://www.conjur.com.br/2015-ago-12/qual-papel-compliance-responsabilizacao-empresas
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Entretanto, a lei estabeleceu algumas circunstâncias consideradas relevantes para a 

correta e justa aplicação dessas responsabilidades, elencadas no art. 7º da citada lei18. E dentre 

essas considerações, está expressamente prevista a análise da efetividade do programa de 

compliance como instituto jurídico mitigador da responsabilidade da pessoa jurídica, conforme 

determina o inc. VIII, do artigo 7º, acima mencionado: “a existência de mecanismos e 

procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a 

aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica”. 

Para a análise da efetividade do compliance, há vários diplomas legais que podem 

ser utilizados como parâmetro. No Brasil, destaca-se o Decreto Federal Nº 8.420/2015, onde 

são desenvolvidos vários requisitos e exigências, a serem abordados no segundo capítulo com 

maiores detalhes.  

Entretanto, já se pode adiantar que, para fins de análise na esfera administrativa, a 

lei anticorrupção brasileira se aproxima da legislação americana (a chamada Foreign Corrupt 

Pratices Act - FCPA), que não admite a isenção total de responsabilidade, e afasta-se da lei 

anticorrupção inglesa, UK Bribery Act 2010, que elenca a robustez de um programa de 

compliance como espécie de defesa absoluta, capaz de isentar a responsabilidade da pessoa 

jurídica19. 

Assim, diante da possibilidade de minimização das responsabilidades pelo 

compliance, ao analisar o nexo causal entre o ato lesivo e o benefício procurado pela pessoa 

jurídica processada, há que se avaliar também se a empresa de fato implementou o instituto de 

acordo com todas as exigências legais e se o desenvolvimento do programa era suficientemente 

apto ao combate de práticas ilícitas; caso contrário, não poderá ser utilizado como causa de 

abrandamento da sanção. 

                                                 
infração e de atuação da pessoa jurídica ou, na sua falta, em publicação de circulação nacional, bem como por 

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

exercício da atividade, de modo visível ao público, e no sítio eletrônico na rede mundial de computadores.” 
18 BRASIL. Lei federal nº 12.846/2013. “Art. 7o  Serão levados em consideração na aplicação das sanções: I - a 

gravidade da infração; II - a vantagem auferida ou pretendida pelo infrator; III - a consumação ou não da infração; 

IV - o grau de lesão ou perigo de lesão; V - o efeito negativo produzido pela infração; VI - a situação econômica 

do infrator; VII - a cooperação da pessoa jurídica para a apuração das infrações; VIII - a existência de mecanismos 

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

de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica; IX - o valor dos contratos mantidos pela pessoa 

jurídica com o órgão ou entidade pública lesados; e X - (VETADO). Parágrafo único.  Os parâmetros de avaliação 

de mecanismos e procedimentos previstos no inciso VIII do caput serão estabelecidos em regulamento do Poder 

Executivo federal.”  
19 PEREIRA, Flávio Henrique Unes; RIBEIRO, Márcio de Aguiar. Qual o papel do Compliance na 

responsabilização objetiva das empresas? 2015. Disponível em:< http://www.conjur.com.br/2015-ago-12/qual-

papel-compliance-responsabilizacao-empresas>. Acesso em: 02 mar. 2017. 

http://www.conjur.com.br/2015-ago-12/qual-papel-compliance-responsabilizacao-empresas
http://www.conjur.com.br/2015-ago-12/qual-papel-compliance-responsabilizacao-empresas
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É importante registrar que a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica, ainda no 

âmbito do processo administrativo, se estende para a responsabilidade solidária no âmago de 

grupos societários e a responsabilização de entes jurídicos no curso de operações societárias 

sucessórias (sucessorliability)20. Também nesse caso o compliance funciona como mecanismo 

de prevenção, a fim de mitigar a responsabilidade por atos de terceiros. 

Outro ponto importante da lei anticorrupção é a exigência da implementação do 

compliance para a efetivação do pacto de leniência na esfera administrativa, demandando 

colaboração e envolvimento da empresa, de forma plena e permanente, no processo de 

investigação e apuração do ato ilícito (requisitos elencados no art. 16, § 1º da lei 12.846/201321). 

A Medida Provisória 703/2015 foi editada com o intuito de especificar tal 

exigência, dispondo, dentre outros, o dever de a pessoa jurídica se comprometer a implementar 

ou a melhorar os mecanismos internos de integridade, auditoria, incentivo às denúncias de 

irregularidades e à aplicação efetiva de código de ética e de conduta. Contudo, tal medida não 

foi convertida em lei, tendo sido declarada a perda de sua validade oficialmente no dia 31 de 

maio de 2016, embora já tramitem no Congresso Nacional dois projetos de lei (o PL 5.208/2016 

e o PL 3.636/2015) que visam alterar a Lei 12.846/2013 nesse sentido22.  

Modesto Carvalhosa explica que a leniência da lei anticorrupção “representa um 

pacto de colaboração firmado entre a autoridade processante e a pessoa jurídica indiciada ou já 

processada, através do qual se estabelece a promessa de serem abrandadas as penalidades aqui 

instituídas”23. Vale ressaltar que, diferentemente da Lei de Defesa da Concorrência (Lei do 

Cade – Lei nº 12.529/2011), o cumprimento do Acordo de Leniência na Lei Anticorrupção não 

confere imunidade penal ao acordante, já que a lei separa a pessoa jurídica corrupta de seus 

dirigentes como sujeito ativo do delito corruptivo, não cabendo, portanto, dispor sobre a 

imunidade penal decorrente de pacto de leniência24. 

Resguardadas as críticas doutrinárias relacionadas à falta de previsão da imunidade 

penal dos dirigentes diante da celebração do acordo de leniência na lei anticorrupção, podendo 

                                                 
20 PEREIRA, Flávio Henrique Unes; RIBEIRO, Márcio de Aguiar. Op. cit., s/n. 
21 BRASIL. Lei federal nº 12.846/2013: “§ 1o  O acordo de que trata o caput somente poderá ser celebrado se 

preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: I - a pessoa jurídica seja a primeira a se manifestar sobre 

seu interesse em cooperar para a apuração do ato ilícito; II - a pessoa jurídica cesse completamente seu 

envolvimento na infração investigada a partir da data de propositura do acordo; III - a pessoa jurídica admita sua 

participação no ilícito e coopere plena e permanentemente com as investigações e o processo administrativo, 

comparecendo, sob suas expensas, sempre que solicitada, a todos os atos  processuais, até seu encerramento.” 
22 PEREIA JUNIOR, Jessé Torres; MARÇAL, Thaís Boia. Compliance e Acordo de Leniência são 

convergências necessárias para o Brasil crescer. Disponível em: < http://www.conjur.com.br/2017-jan-

28/compliance-acordo-leniencia-sao-convergencia-necessaria>. Acesso em: 2 mar. 2017. 
23CARVALHOSA, Modesto. Op. cit., p. 371. 
24 Ibid., p. 373-374. 

http://www.conjur.com.br/2017-jan-28/compliance-acordo-leniencia-sao-convergencia-necessaria
http://www.conjur.com.br/2017-jan-28/compliance-acordo-leniencia-sao-convergencia-necessaria
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dificultar a adesão ao pacto, tem-se que o objetivo da lei anticorrupção é desmantelar os focos 

de corrupção no âmbito do Poder Público na tentativa de restaurar a moralidade do Estado. Já 

o acordo de leniência na lei do Cade, visa cessar as condutas anticoncorrenciais existentes no 

mercado, tentando restaurar a moralidade do mercado, como bem explica Modesto 

Carvalhosa25. 

Pelo exposto até o presente momento, é possível identificar uma tendência, em 

ascensão, da política global de prevenção de atos corruptos, por meio da responsabilização 

objetiva das empresas e do incentivo à implementação do compliance, que aos poucos vai se 

transformando em um instituto jurídico capaz de evitar sanções, minimizar penalidades, 

possibilitar acordos de leniência e traçar uma gestão empresarial pautada na ética.  

 

2.3 Compliance na esfera judicial 

Como já aventado no tópico anterior, a lei anticorrupção adota duas esferas de 

apuração da responsabilidade das pessoas jurídicas por ato corruptivo: a esfera administrativa 

e a esfera judicial. A esfera administrativa tem por objeto apurar a responsabilização objetiva 

das empresas visando a aplicação de sanções administrativas (multa, publicação da decisão 

condenatória e reparação integral dos danos). Da mesma forma, na esfera judicial, a lei mobiliza 

o direito civil para condenar a pessoa jurídica corrupta, por meio de sanções, ressarcimentos 

por danos materiais e indenizações por danos morais provocados aos cofres públicos26.  

Ressalte-se que o legislador tratou somente de responsabilidades não-penais, 

empreendendo caráter tanto de direito administrativo sancionador, como de direito civil 

sancionador, oportunamente examinado no terceiro capítulo deste trabalho. 

A lei 12.846/2013 prevê o ajuizamento de ação civil de responsabilização pelo 

Estado, no rito da Ação Civil Pública, para a apuração das responsabilidades.  Destacando-se, 

inclusive, a possibilidade de reanálise da condenação exarada na esfera administrativa, caso 

identifique-se omissão/ilegalidade de algum ponto pela autoridade administrativa julgadora 

(art. 20). 

É importante destacar que a responsabilidade apurada na lei em estudo é objetiva, 

independentemente de aferição de culpa, seguindo a tendência mundial da política de 

responsabilização objetiva das pessoas jurídicas no âmbito cível e administrativo, incentivada 

e firmada por Tratados Internacionais de combate à corrupção. Entretanto, o legislador não 

                                                 
25 Ibid., p. 373. 
26 CARVALHOSA, Modesto. Op. cit., p. 394. 
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ignorou a possibilidade de apuração da responsabilidade individual, subjetiva, dos dirigentes 

ou administradores (autores ou coautores), conforme expressa previsão do art. 3º da lei 

12.846/13.  

Contudo, a responsabilidade individual desses dirigentes ou administradores será 

objeto de processo apartado da apuração das responsabilidades da pessoa jurídica, que tramitará 

paralelamente a este. Assim, os dirigentes ou administradores serão processados e julgados sob 

o fundamento da legislação especificamente violada, no rito do direito civil, administrativo ou 

penal tradicionais; e a empresa à qual pertencem, será processada e julgada, sob o rito da lei 

anticorrupção, procedimento este que será demonstrado no capítulo terceiro.    

A não previsão de sanções penais na lei anticorrupção, sendo a culpa dos dirigentes 

ou administradores aferidas de forma paralela à responsabilização civil e administrativa da 

empresa em que trabalham, deve-se também ao fato de a responsabilidade objetiva dificultar a 

incidência do direito penal, pois não é possível punir alguém sem análise da culpa, 

especialmente por não haver como se aferir a vontade e intenção de entidades jurídicas, bem 

como por não haver como punir penalmente uma pessoa, jurídica que seja, por fato presumido, 

tampouco por fato de terceiro.  

Entretanto, apesar de não haver previsão de sanção penal na lei, observa-se que a 

mesma promoveu fortes influências no âmbito das ciências criminais, por meio do movimento 

chamado de Criminal Compliance. Esse movimento tem se destacado nas Ciências Criminais 

por um viés de prevenção criminal da conduta dos empresários27, podendo, talvez, associá-lo à 

ideia de prevenção da justiça restaurativa. Diante disso, antes de adentrar ao ponto central da 

responsabilização objetiva na lei anticorrupção, vale tecer alguns comentários sobre os efeitos 

do compliance também no âmbito do direito penal. 

 

2.3.1 No âmbito do direito penal 

Embora o legislador brasileiro tenha optado por não prever a responsabilização 

penal das pessoas jurídicas por atos corruptos, existem algumas leis que podem ser mobilizadas 

para justificar a influência do compliance no âmbito penal. Nesse sentido, Leonela Otilia Sauter 

Soares cita, além da própria lei anticorrupção brasileira (Lei nº. 12.846/13), a Lei nº. 9605/98, 

que envolve compliance para empresas em nível ambiental, por tratar de responsabilidade penal 

da pessoa jurídica em crimes ambientais; a Lei nº. 9613/98, alterada pela Lei nº. 12.683/12, que 

                                                 
27 BENEDETTI, Carla Rahal. Criminal Compliance: instrumento de prevenção criminal Corporativa e 

transferência de responsabilidade penal. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, vol. 59, p. 303-

319, Jan. 2013, p. 310. 



28 

 

define os crimes de lavagem de dinheiro; a Lei nº. 7492/86, que tipifica os crimes contra o 

sistema financeiro nacional (Lei do Colarinho Branco); a Lei nº. 8137/91, que trata de crimes 

contra a ordem tributária, econômica e relações de consumo28.   

A referida autora elenca, ainda, algumas resoluções que, a depender do tipo 

societário, a empresa precisa observar, como as do Conselho Monetário Nacional (Resolução 

CMN nº. 2554/98, sobre a implantação e implementação de sistema de controles internos; 

Resolução CMN nº. 2687/00, sobre a realização de operações com contratos a termo, futuro e 

de opções de produtos agropecuários por não residentes no País, que envolve métodos para 

evitar lavagem de dinheiro), e também algumas Instruções, como as Instruções do Conselho de 

Valores Monetários (Instrução CVM nº. 419/05 sobre o cadastramento de investidores não-

residentes no País; Instrução CVM nº. 301/99, que trata da comunicação sobre crimes de 

lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; Instrução CVM nº 505/12, que regulamenta 

operações realizadas com valores mobiliários; Instrução CVM nº 521/12 que regula a atividade 

de classificação de risco de crédito, bem como trata da periodicidade dos relatórios de 

Compliance). E, eventualmente, observará também as Resoluções, os Comunicados e as 

Circulares do Banco Central: Resolução Bacen nº 3.721/09, sobre a implementação de estrutura 

de gerenciamento do risco de crédito; Resolução Bacen nº 3.380/06, sobre a implementação de 

estrutura de gerenciamento do risco operacional; Comunicado Bacen nº 12.746/2004, comunica 

os procedimentos para a implementação da nova estrutura de capital (Basiléia II); Circular 

Bacen nº 3644/13, sobre os procedimentos para cálculo de risco de crédito29. 

Todas essas normas estão relacionadas, direta ou indiretamente, com o chamado 

Criminal Compliance, que, por sua vez, está associado ao surgimento de crimes econômicos e 

da persecução penal de empresários e de instituições financeiras, especialmente por ter surgido 

no ordenamento jurídico brasileiro a partir da edição da Lei de Crimes de Lavagem de dinheiro 

- Lei nº 9.613/98 - e da Resolução nº 2.554/98 do Conselho Monetário Nacional, onde as 

empresas de capital aberto passaram a ter o dever de colaborar com as investigações de lavagem 

de dinheiro e de criar sistemas de controles internos que previnam as práticas de corrupção, de 

lavagem de dinheiro e condutas que coloquem em risco a integridade do sistema financeiro30. 

                                                 
28 SOARES, Leonela Otilia Sauter. Compliance e direito penal : Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica de 

Direito Privado. 2015. 93 f. Monografia (Graduação em Direito). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

Porto Alegre, 2015, p. 22. 
29 Ibid., p. 22. 
30 SAAVEDRA, Giovani A. Reflexões iniciais sobre Criminal Compliance. Revista do IBRAC – Direito da 

Concorrência, Consumo e Comércio Internacional, vol. 12, Jan. 2005, p. 153.   
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Por se tratar de um instituto ainda recente, não há consenso sobre as consequências 

do compliance no âmbito criminal, sendo objeto de confusão metodológica, inclusive sendo 

muito citado como se fosse parte de um “direito penal econômico”31. 

Giovani Saavedra explica que o objeto de estudo do Criminal Compliance 

confunde-se, em grande parte, com o do Direito Penal Econômico, de maneira que muitos 

autores fazem um enorme esforço para diferenciar as duas matérias. O autor entende que 

“realmente não significaria nada de novo se, em seu conceito, fossem subsumidos apenas os 

elementos que já são encontrados no debate nacional e internacional sobre o Direito Penal 

Econômico” 32. Talvez, tal atribuição deva-se ao fato de que o compliance está diretamente 

vinculado ao surgimento de crimes econômicos e da persecução penal de empresários e de 

instituições financeiras, e com eles, a necessidade de prevenção criminal no âmbito de suas 

atividades. Ou seja, o Criminal Compliance surge da necessidade de se prevenir a condenação 

criminal dos empresários após as políticas internacionais e nacionais de combate à corrupção. 

Assim, diante da nova tendência à responsabilização objetiva das empresas por atos 

corruptos, passou a ser de grande importância o gerenciamento de riscos de compliance, 

inclusive de Criminal Compliance, especialmente nas empresas de capital aberto e nas 

instituições financeiras. 

Com esse novo ramo das ciências criminais, surgiu também a figura do Compliance 

Officer, pessoa responsável pela análise de todas as exigências legislativas de forma integrada 

com o modelo de gestão empregado pela corporação. O cargo de Compliance Officer tem sido 

muito valorizado, especialmente por trazer uma carga enorme de responsabilidade, podendo 

levar uma empresa ao descrédito e falência, ou salvá-la de indenizações milionárias e até da 

condenação à restrição de liberdade de seus administradores.  

Na Alemanha, por exemplo, um Compliance Officer foi responsabilizado 

penalmente sob o fundamento de que ele assume a posição de garante quando assume a 

responsabilidade de impedir o resultado e por ter obrigação de cuidado, proteção e vigilância, 

em uma clara atribuição de responsabilidade objetiva no caso33. Giovanni Saavedra 

complementa, ainda, que os integrantes do Conselho de Administração também são 

considerados garantes, pois têm o dever de supervisão dos Compliance Officers. 

                                                 
31 COSTA, Helena Regina Lobo da; ARAÚJO, Marina Pinhão Coelho. Compliance e o Julgamento da APN 470. 

Revista Brasileira de Ciências Criminais, v. 106/2014, jan. 2014.   
32 SAAVEDRA, Giovani A. Op. cit., p. 153. 
33 Decisão alemã: BGH Entscheidung von 177.2009-5 StR 394/08, citada por Giovani SAAVEDRA, op. cit, p. 

153. 
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Como visto, o Criminal Compliance traz novas perspectivas ao direito penal, o que 

tem levado os penalistas e criminólogos a atribuírem um novo campo de pesquisa no âmbito 

das Ciências Criminais para o seu estudo. Entretanto, como já explicado anteriormente, este 

viés criminal não é o objeto da presente pesquisa, o que permite o encerramento das 

considerações acerca do tema, deixando apenas algumas reflexões sobre o aspecto de prevenção 

e espécies de responsabilização que permeia todo e qualquer ramo do compliance.   

 

2.3.2 No âmbito do direito administrativo 

A responsabilidade administrativa tal como empregada na lei 12.846/2013 decorre 

da infração ao dever imposto às empresas de não cometimento de práticas corruptivas.  

Tal responsabilidade supera o mero restabelecimento do estado anterior ao ilícito, 

como bem pondera Igor Sant´anna Tamasauskas e Pierpaolo Cruz Bottini34. Os autores 

explicam que a lei anticorrupção pune a empresa envolvida em atos ilícitos relacionados à 

Administração Pública, na qualidade de beneficiária ou interessada, com graves sanções, que 

vai além da questão de recomposição patrimonial, desembocando numa “responsabilidade-

sanção” de forma objetiva. 

Inclusive, tal responsabilidade-sanção parece estar presente tanto no processo 

administrativo como no judicial, restando um conflito dos estudiosos da lei em distinguir se as 

sanções aplicadas são de natureza administrativa ou civil sancionadora.  

De acordo com os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello, a infração e 

a sanção administrativa são indissoluvelmente ligados35, e Maria Sylvia Zanella Di Pietro 

explica que o ato administrativo é aquele emanado por representante do Estado (da 

Administração Pública), que produz efeitos imediatos, com observância da lei, sob regime 

jurídico de direito público e sujeito a controle pelo Poder Judiciário36. Assim, diante de tais 

considerações, não se poderia dizer que as sanções previstas na lei anticorrupção, à serem 

impostas pelo Poder Judiciário, seriam de natureza administrativa. Ou seja, as sanções judiciais, 

impostas pela autoridade judiciária, teriam caráter civil; e, aquelas impostas pela autoridade 

administrativa, teriam caráter administrativo. 

                                                 
34 TAMASAUSKA, Igor Sant´anna; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. A interpretação constitucional possível da 

responsabilidade objetiva na lei anticorrupção. Revista dos Tribunais. V.947/2014, set. 2014, p. 133. 
35 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 18 ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 

776. 
36 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 30 ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 

2017, p. 237. 
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Toshio Mukai também explica a distinção entre a natureza das duas sanções 

(administrativa e civil) por meio da análise da autoridade competente para impô-la37:  

 

Infração administrativa é o descumprimento voluntário de uma norma administrativa 

para o qual se prevê sanção cuja imposição é decidida por uma autoridade no exercício 

de função administrativa - ainda que não necessariamente aplicada nesta esfera. 

Reconhece-se a natureza administrativa de uma infração pela natureza da sanção que 

lhe corresponde e se reconhece a natureza da sanção pela autoridade competente para 

impô-la. 

 

O certo é que, embora haja divergências doutrinárias acerca da natureza das sanções 

previstas na lei anticorrupção, o legislador não demonstrou preocupação nessa distinção, 

tratando as responsabilidades administrativa e civil de forma unificada, empreendendo um viés 

repressivo à lei, como será demonstrado no terceiro capítulo. E esse viés encontra fundamento 

no direito administrativo sob o manto do poder de polícia estatal, inerente à Administração 

Pública, utilizado para “limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse 

público”, como se extrai das lições de Zanella Di Pietro38. 

José Afonso da Silva explica que a face repressiva do poder de polícia pode ser 

expressa das mais diversas formas, desde que previamente estabelecida em lei e acobertada 

pelos princípios constitucionais que regem a Administração Pública39. E, embora haja críticas 

às prerrogativas conferidas pela lei anticorrupção empresarial, como a questionável 

competência para aplicação das sanções e o elevado grau de discricionariedade no 

estabelecimento do quantum da multa, o fato é que desde a entrada em vigor da lei, surgiu uma 

“corrida” em busca da “prevenção geral positiva” especialmente no que tange às técnicas de 

compliance, o que por si só já reflete o caráter positivo da opção do legislador. 

Por meio do compliance, as empresas introduzem a cultura da moralidade, 

proporcionando a possibilidade de acordos de leniência e minimizando o rigor das penalidades 

resultantes da responsabilidade objetiva, tanto da esfera administrativa como da judicial, 

especialmente as elevadas multas e o longo período sem poder receber incentivos de qualquer 

natureza do poder público.  

 

2.3.3 No âmbito do direito civil 

                                                 
37 MUKAI, Toshio. Análise jurídica sobre as sanções administrativas previstas na legislação licitatória. 

Disponível em:< 

http://mukai.com.br/publicacoes/6/AN%C3%81LISE%20JUR%C3%8DDICA%20SOBRE%20AS%20SAN%C

3%87%C3%95ES%20ADMINISTRATIVAS%20PREVISTAS%20NA%20LEGISLA%C3%87%C3%83O%20

LICITAT%C3%93RIA.pdf>. Acesso em: 03 out. 2017. 
38 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 26 ed., São Paulo: Atlas, 2013, p. 123. 
39 SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à constituição. 2 ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 848. 

http://mukai.com.br/publicacoes/6/AN%C3%81LISE%20JUR%C3%8DDICA%20SOBRE%20AS%20SAN%C3%87%C3%95ES%20ADMINISTRATIVAS%20PREVISTAS%20NA%20LEGISLA%C3%87%C3%83O%20LICITAT%C3%93RIA.pdf
http://mukai.com.br/publicacoes/6/AN%C3%81LISE%20JUR%C3%8DDICA%20SOBRE%20AS%20SAN%C3%87%C3%95ES%20ADMINISTRATIVAS%20PREVISTAS%20NA%20LEGISLA%C3%87%C3%83O%20LICITAT%C3%93RIA.pdf
http://mukai.com.br/publicacoes/6/AN%C3%81LISE%20JUR%C3%8DDICA%20SOBRE%20AS%20SAN%C3%87%C3%95ES%20ADMINISTRATIVAS%20PREVISTAS%20NA%20LEGISLA%C3%87%C3%83O%20LICITAT%C3%93RIA.pdf
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No âmbito do Direito Civil, da mesma forma que nos outros ramos do direito, o 

comando geral para a política de combate à corrupção é a de prevenção, associada claramente 

às funções de reparação, ressarcimento, punição e precaução, recorrendo-se, para tanto, à teoria 

da responsabilidade civil objetiva, como será demonstrado no terceiro capítulo. 

Percebe-se, de antemão, que a lei anticorrupção brasileira está em plena harmonia 

com a regra geral do art. 927 do Código Civil de 2002, que impõe a todo aquele que comete 

ato ilícito a obrigação de reparar o dano daí decorrente, inclusive independentemente de 

aferição de culpa. 

Na esfera judicial, através da ação civil de responsabilização, abre-se margem para 

a condenação da pessoa jurídica, além das sanções de perdimento de bens, suspensão ou 

interdição parcial das atividades e dissolução compulsória; a reparação material do ente público 

diretamente atingido, bem como à indenização do dano moral sofrido pelo Estado, previstas 

nos artigos 19 e 21 da lei 12.846/2013.  

Mas, o legislador foi além, criando mais uma hipótese de responsabilidade civil 

objetiva: a responsabilização indireta ou por fato de terceiro. 

Ubirajara Custódio Filho40 lembra, contudo, que essa responsabilização objetiva 

indireta já era amparada pelo ordenamento jurídico pátrio, nos arts. 932 e 933 do Código Civil41. 

Trata-se de situação de solidariedade de responsabilidade entre sujeitos de direitos e alguns 

terceiros, onde a lei atribui a posição de civilmente responsável, independentemente de sua 

culpa, pelos ilícitos praticados por aqueles terceiros.  

Na lei anticorrupção, há a previsão de responsabilidade objetiva por fato de terceiro 

em duas situações: (a) uma para fins de reparação dos danos causados pelos ilícitos previstos 

no art. 5º da lei em comento, e que incidirá a regra do art. 932, inciso III, do CC/02; e (b) para 

fins de responsabilização objetiva por fato de terceiro entre as sociedades controladoras, 

controladas, coligadas e consorciadas, prevista no art. 4º, § 2º da lei 12.846/2013, uma espécie 

de responsabilização objetiva solidária. 

                                                 
40 SANTOS, José Anacleto Abduch; BERTONCINI, Mateus; COSTÓDIO FILHO, Ubirajara. Comentários à Lei 

12.846/2013: Lei anticorrução. 2. Ed. ver., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 93. 
41 BRASIL. Código civil de 2002: “Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: I - os pais, pelos filhos 

menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia; II - o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, 

que se acharem nas mesmas condições; III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e 

prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele; IV - os donos de hotéis, hospedarias, 

casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, 

moradores e educandos; V - os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime, até a concorrente 

quantia.” “Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua 

parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.” 
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Enfim, são essas espécies de responsabilidade das pessoas jurídicas que se pretende 

analisar com maior ênfase ao longo deste estudo, tentando demonstrar como a adoção de um 

efetivo programa de compliance poderá atuar para mitigá-las.  
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3 ESTRUTURA E FUNÇÕES DO COMPLIANCE 

Feita a delimitação temática, torna-se necessário compreender com mais 

profundidade o instituto do compliance, para, em seguida, analisar os efeitos de sua aplicação 

na responsabilização objetiva prevista na lei anticorrupção.  

Os efeitos jurídicos do compliance, especialmente em relação à mitigação de sua 

responsabilidade por atos de corrupção, são dimensionados, em grande medida, pelo grau de 

efetividade ou de robustez do programa adotado pela empresa. Desse modo, é fundamental 

compreender o significado do compliance em um sentido mais amplo, analisando suas 

principais propriedades, seu processo de evolução, seus requisitos, pilares, estrutura e função, 

o que será feito no presente capítulo.  

A etimologia da palavra compliance deriva do verbo inglês to comply, que significa 

cumprir, executar, obedecer, observar, satisfazer o que lhe foi imposto. Sendo assim, 

compliance é o dever de cumprir, de estar em conformidade e fazer cumprir leis, diretrizes, 

regulamentos internos e externos, buscando mitigar o risco atrelado à reputação e o risco 

legal/regulatório42. 

O programa abrange não só o ordenamento jurídico local, em suas especificidades, 

mas também às Convenções Internacionais, Códigos de Ética, Códigos de melhores práticas, 

políticas internas da organização e o código de ética ou de conduta das organizações. Há 

também normas não-cogentes, que podem servir de base aos programas de compliance, como 

a Norma AS 3806:20063743.  

Em verdade, o desenvolvimento do compliance em várias partes do mundo tem 

proporcionado uma regulamentação cada vez mais complexa e abrangente, o que justifica uma 

análise de seu processo evolutivo para compreender o estado atual do instituto. É o que se verá 

a seguir. 

 

3.1 Surgimento do programa de compliance  

Como já mencionado, o programa de compliance monitora e integra o 

desenvolvimento das atividades empresariais, o relacionamento com os acionistas, com os 

                                                 
42 COIMBRA, Marcelo de Aguiar; BINDER, Vanessa Alessi Manzi (coordenadores). Manual de Compliance: 

preservando a boa governança e a integridade das organizações. São Paulo: Atlas, 2010, p. 2.   
43 AS 3806:2006. Regulamentações de Mercado. Disponível em: 

<http://www.polyitsolutions.com.br/glossario/conteudo-grc/regulamentacoes-de-mercado/>. Acesso em: 5 dez. 

2015: “Norma Australiana AS 3806, edição 2006, é o primeiro padrão do mundo a apresentar os princípios para o 

desenvolvimento, a implementação e a manutenção de Programas de Compliance eficazes, tanto em organizações 

públicas quanto privadas. Tais princípios têm por finalidade ajudar as organizações a identificar e reparar 

deficiências em seu compliance e a desenvolver processos para a melhoria contínua nessa área”.  
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fornecedores e com os clientes, buscando pautar tais relações no respeito à ética e na 

conformidade com a lei. Em linhas gerais, pode-se dizer que a finalidade central do compliance 

é combater as fraudes no ambiente de negócios. 

Seu surgimento, enquanto instituto jurídico, remonta à aprovação, nos Estados 

Unidos, do Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)44, assinado em 10 de dezembro de 1977, 

que estabeleceu regras de conduta para orientar não só as empresas norte-americanas (os 

domestic concerns) como também as estrangeiras que lá emitem valores mobiliários ou que se 

utilizam do território ou estrutura (bancos, sistema de comunicação, aeroportos, etc.) dos 

Estados Unidos para negócios. Referida lei criou sanções cíveis, administrativas e penais no 

combate à corrupção comercial internacional. 

Por meio desse documento, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (US 

Department of Justice — DOJ) e a Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange 

Commission — SEC) passaram a poder aplicar sanções às empresas por violações ao FCPA ou 

mesmo propor acordos para evitar ou encerrar processos. 

Marco Vinicio Petrelluzzi e Rubens N. Rizek Junior explicam que o FCPA foi o 

primeiro instrumento legal a criminalizar a conduta de subornar ou corromper agentes públicos 

estrangeiros, tendo surgido diante da necessidade de apuração de pagamento de propinas por 

várias grandes empresas norte-americanas, como a Exxon, a Northrop e a Lockheed45. A ideia 

central para a edição da lei, segundo o autor, foi no sentido de que “o pagamento de propinas a 

um agente público é algo que desvirtua a concorrência e viola as leis de mercado, atingindo os 

fundamentos do regime capitalista”, que rege os Estados Unidos. Não se tratou, portanto, de 

questões puramente éticas e morais, mas sobretudo de “manter o sistema saudável e impedir 

práticas que turbavam o mercado”, complementam os autores.  

A partir daí, surgiram convenções de âmbito internacional recomendando a 

normatização de prevenção e combate à corrupção. Primeiramente, em 29 de março de 1996, 

foi assinada a Convenção Interamericana contra a Corrupção (Convenção da OEA), a qual 

prevê dentre mecanismos de prevenção e combate à corrupção no setor público, bem como a 

punição ao suborno no setor privado46; em seguida, a Organização para Cooperação Econômica 

                                                 
44 Resource guide to the U.S. foreign corrupt practices act. Disponível em: < 

https://www.documentcloud.org/documents/515229-a-resource-guide-to-the-u-s-foreign-corrupt.html>. Acesso 

em: 28 dez. 2016. Versão traduzida para o português, disponível em: < 

https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal-fraud/legacy/2012/11/14/fcpa-portuguese.pdf>. Acesso em: 

25 mar. 2017. 
45 PETRELLUZZI, Marco Vinicio; RIZEK JÚNIOR, Rubens Naman. Lei Anticorrupção: Origens, comentários 

e análises da legislação correlata. São Paulo: saraiva, 2014, p. 25. 
46 Ibid., p. 27. 

https://www.documentcloud.org/documents/515229-a-resource-guide-to-the-u-s-foreign-corrupt.html
https://www.documentcloud.org/documents/515229-a-resource-guide-to-the-u-s-foreign-corrupt.html
https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal-fraud/legacy/2012/11/14/fcpa-portuguese.pdf
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Europeia (OCDE) editou uma convenção internacional, em 17 de dezembro de 1997, de 

abrangência bastante específica, a “Convenção sobre o Combate à Corrupção de Funcionários 

Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais”, comumente chamada de 

“Convenção da OCDE”, que impôs a todos os Países-membros a se comprometerem a instituir 

legislações locais de combate à corrupção transnacional, numa tentativa de retomar a 

concorrência igualitária entre as empresas em âmbito internacional47. 

Marco Vinicio Petrelluzzi e Rubens Rizek Júnior destacam que, após a efetivação 

da “Convenção da OCDE”, o FCPA foi atualizado, tornando-se mais rigoroso desde o ano de 

1988. 48 

Apesar de o FCPA ser a grande referência no assunto, Alessandra Gonsales lembra 

que, antes de o mesmo ganhar destaque, a quebra de paradigma no que tange ao 

desenvolvimento do compliance se deu com o Sarbanes-Oxley Act (SOX) – legislação que 

instituiu procedimentos de controle internos das companhias de capital aberto, em 2002. A 

autora explica que o SOX modificou completamente a forma como as empresas reportavam 

suas informações aos reguladores e acionistas, “elevando a questão da governança corporativa 

a um novo patamar”, passando a exigir mais atenção e responsabilidade dos conselheiros, dos 

agentes de mercado e até dos advogados, que passaram a ser punidos, juntamente com os 

conselheiros, caso não comunicassem alguma eventual tentativa de manobra artificiosa para 

beneficiar os conselheiros em detrimento dos acionistas49.  

Embora a SOX não tenha uma identificação direta com o combate à corrupção no 

ambiente de negócios, influenciou o desenvolvimento do compliance na área anticorrupção. Na 

verdade, essa lei impulsionou o uso do FCPA, pois até então era subaproveitada, ganhando 

grande destaque a partir do caso Siemens (multinacional alemã, da área de engenharia, no ano 

de 2006)50.  Entretanto, é importante lembrar que antes do caso Siemens, ocorreu o escândalo 

do caso Enron51, em 2001, empresa de distribuição e transmissão de energia. O caso não 

                                                 
47Ibid., p. 14. 
48 PETRELLUZZI, Marco Vinicio; RIZEK JUNIOR, Rubens Naman. Op. cit., p. 25. 
49 GONSALES, Alessandra. Compliance: A nova Regra do Jogo. São Paulo: LEC editora, 2016, p. 4-5. 
50 GONSALES, Alessandra. Op. Cit., p. 9-10. CASO SIEMENS: o primeiro caso comprovado de corrupção 

internacional envolvendo a Siemens foi relatado no Japão, onde a companhia pagava propina a militares do país 

asiático em troca de contratos para construir navios de guerra para a frota nipônica. Autoridades alemã e 

estadunidenses descobriram que, entre 2001 e 2007, a Siemens pagou 1,4 bilhão de dólares em propinas a 

autoridades de diversos países, da Argentina à Nigéria, em troca de contratos públicos. 
51 GONSALES, Alessandra. Op. cit., p. 1-2. CASO ENRON: essa empresa rompeu todos os paradigmas da 

indústria com modelos de negócios inéditos. tais negócios eram amparados em fraude contábil, o que foi apurado 

pela SEC (agência que regula o mercado de capitais) e identificado além da fraude contábil, inúmeros problemas 

de governança e gestão. A autora conta que, de forma resumida, a empresa tinha conseguido autorização para usar 

o modelo contábil conhecido como Mark to Mark, que permite a inserção no balanço de receitas futuras projetadas 

para contratos de longo prazo pelo que seria o seu valor naquele momento. O problema é que o dinheiro entrava 
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envolvia a corrupção em si, mas uma grande fraude contábil e problemas de gestão e 

governança, tendo sido viabilizada a sua apuração por meio da aplicação da SOX, associada ao 

FCPA.  

Apesar da enorme repercussão do caso Enron, atribui-se a origem do compliance 

ao caso Siemens por ter sido a maior multa já aplicada por meio do FCPA, além de ser 

considerado o primeiro caso envolvendo o desmantelamento de práticas corruptas fora dos 

Estados Unidos, numa clara demonstração de que a nova legislação possuía jurisdição de 

âmbito universal, por meio da qual o Estado americano podia punir empresas de qualquer local 

do mundo pela prática de atos corruptos. 

O certo é que a punição da Siemens foi utilizada como exemplo para o mundo, pois 

além das pesadas multas (a empresa gastou cerca de dois bilhões de dólares entre multas e 

custas com o processo), muitos dirigentes da empresa foram condenados e presos. Afora a 

aplicação de penalidades severas, a Siemens foi obrigada a se converter em uma empresa 

modelo, especialmente no que tange ao desenvolvimento do compliance para se manter no 

mercado52. A título de ilustração, vale mencionar grande similitude do caso Siemens com o 

caso Andrade Gutierrez no Brasil, fruto da apuração de escândalos de corrupção na operação 

Lava-Jato. No caso Andrade Gutierrez, ao realizar Acordo de Leniência com base na Lei 

Anticorrupção com o Ministério Público Federal, em 2015, foi incluída uma cláusula específica 

prevendo “a colaboração da empreiteira para esclarecer os ilícitos e apresentar provas e ainda 

a implantação de programa de compliance segundo padrões internacionais da Norma ISO 

19600:2014”53. 

Voltando à evolução do compliance, nota-se que foi durante as investigações sobre 

fraudes corporativas, proporcionada pela SOX, que os agentes do DOJ e da SEC identificaram 

fraudes referentes a pagamentos de propinas no exterior.  

                                                 
no balanço, mas não no caixa da empresa e a Enron não recolhia os tributos sobre essas receitas. Quando se 

percebeu que a projeção feita pela empresa não iria se tornar realidade por questões de mercado, a Enron ruiu. 
52 GONSALES, Alessandra. Op. cit., p. 10. 
53 BRASIL. Decisão/despacho de expediente deferindo o pedido de homologação de Acordo de Leniência 

celebrado, proferido em 05 de maio de 2016 (processo n. 5016683-68.2016.4.04.7000. Requerente: Ministério 

Público Federal; Requerido: Andrade Gutierrez Investimentos em Engenharia S/A). Disponível em: < 

http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/wp-content/uploads/sites/41/2016/05/912_DESPADEC1-

MORO-HOMOLOGA-LENIENCIA-AG.pdf>. Acesso em: 26 mar. 2017. Resumo do CASO ANDRADE 

GUTIERREZ: Um grande esquema criminoso de corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito da empresa Petróleo 

Brasileiro S/A - Petrobras cujo acionista majoritário e controlador é a União Federal. Em quase todo grande 

contrato da Petrobras com seus fornecedores, haveria pagamento de vantagem indevida aos dirigentes da Petrobrás 

responsáveis calculada em bases percentuais. Parte da propina era ainda direcionada para agentes políticos e 

partidos políticos que davam sustentação à nomeação e manutenção no cargo dos dirigentes da Petrobras. O 

esquema criminoso foi descoberto e dentre as empresas envolvidas encontrava-se a Andrade Gutierrez. 

http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/wp-content/uploads/sites/41/2016/05/912_DESPADEC1-MORO-HOMOLOGA-LENIENCIA-AG.pdf
http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/wp-content/uploads/sites/41/2016/05/912_DESPADEC1-MORO-HOMOLOGA-LENIENCIA-AG.pdf
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Napoleão Casado Filho lembra, ainda, que a SOX “promoveu uma ampla regulação 

da vida corporativa, fundamentada nas boas práticas já adotadas pelo mercado” e enumera os 

quatro pilares da referida lei (compliance, accountability, discosure e fairness), demonstrando 

que o compliance já era previsto naquele documento54. 

A partir da efetiva aplicação das referidas leis às corporações, identificou-se uma 

desvantagem concorrencial às empresas americanas, pois, de certa forma, a Grã-Bretanha e a 

França incentivavam o pagamento de vantagens ilícitas a agentes estrangeiros, já que se 

permitia, inclusive, que as empresas descontassem no imposto de rendas esse tipo de 

pagamento55 56. Dessa forma, a livre concorrência estava fortemente afetada de modo a 

beneficiar as empresas "antiéticas", que estavam dispostas a adotar práticas de duvidosa 

legalidade, e a prejudicar as empresas "éticas", que tinham que arcar com os elevados custos 

de transação derivados do dever de observar as normas éticas e legais, bem como renunciar aos 

mercados em que não fosse vantajoso seguir a lei. Tudo isso gerou uma forte pressão para 

adesão dos países às convenções internacionais de combate à corrupção. 

Nesse contexto, foi aprovada a “Convenção das Nações Unidas contra a 

Corrupção” (Convenção da ONU), em 31 de outubro de 2003. Referida convenção recomendou 

que fossem aprovadas normas criminalizando o suborno comercial, bem como a proibição de 

serem deduzidas do imposto de renda as despesas derivadas do pagamento de propinas e 

facilitações.  

É importante ressaltar que o Brasil ratificou todas as convenções mencionadas: a 

“Convenção da OEA” aprovada pelo Decreto n. 152, de 25 de junho de 2002, com reserva para 

o art. XI, parágrafo 1o, inciso "c", e promulgada pelo Decreto nº 4.410/200257 58; a “Convenção 

da OCDE”, firmada pelo Brasil em dezembro de 1997 e ratificada em novembro de 2000, por 

meio do Decreto nº 125 de 14 de junho de 2000 e promulgada pelo Decreto nº 3.678/200059 

(embora esta convenção tenha sido assinado posteriormente à “Convenção da OEA”, o Brasil 

a ratificou antes, destacando, ainda, que a da OEA é mais abrangente); e a “Convenção da 

                                                 
54 CASADO FILHO, Napoleão. Governança Corporativa: Análise Jurídica dos seus efeitos. São Paulo: Conceito 

editorial, 2011, p. 78. 
55 PETRELLUZZI, Marco Vinicio; RIZEK JÚNIOR, Rubens Naman. Op. cit., p. 25-26. 
56 GONZALES, Alessandra. Op. cit., p. 8. 
57 PAGOTTO, Leopoldo. Esforços globais anticorrupção e seus reflexos no Brasil. In: DEBBIO, Alessandra Del; 

MAEDA, Bruno Carneiro; AYRES, Carlos Henrique da Silva (Coord.). Temas Anticorrupção & Compliance. 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2013, p. 36. 
58 BRASIL. Decreto n. 4.410/2002: Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4410.htm>. Acesso em: 26 mar. 2017. 
59 BRASIL. Decreto nº 3.678/2000. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3678.htm>. 

Acesso em: 26 mar. 2017.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4410.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3678.htm
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ONU” aprovada pelo Decreto Legislativo nº 348, de 18 de maio de 2005 e promulgada por 

meio do Decreto nº 5687/200660.  

Outra importante medida legislativa foi aprovada no Reino Unido, por meio da 

chamada UK Bribery Act(UBKA)61, publicada em 2010. Referida lei, que é considerada uma 

das mais severas do mundo, também possui bastante destaque no combate à corrupção e 

implementação de programa de compliance. 

Em 2013, com entrada em vigor no dia 29 de janeiro de 2014, foi aprovada no 

Brasil a sua lei anticorrupção, a já mencionada Lei Federal nº 12.846/201362, que previu a 

responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a 

administração pública, nacional ou estrangeira, bem como a mitigação da mesma diante da 

efetiva implementação do programa de compliance.  

Posteriormente, o instituto do compliance foi normatizado pelo Decreto n. 

8420/201563, de 18 de março de 2015, o qual regulamentou a Lei n. 12.846 acima referida, 

especificando, dentre outros assuntos, quais os requisitos necessários que devem ser adotados 

na implementação dos programas de integridade, que serão vistos mais à frente. 

É interessante fazer menção, ainda, a alguns Códigos de Conduta de âmbito 

internacional de grande importância para o tema, que norteiam e regem as políticas das 

empresas, como a Internacional Conduct of Business Principles (Princípios Internacionais de 

Conduta de Negócios), definidos em 1990 pela Internacional Organization of Securities 

Comissions – IOSCO (Organização Internacional das Comissões de Valores, criada em 1983). 

Segundo Maria Fernanda Vieira Rodrigues Couto, os princípios estabelecidos pela IOSCO são 

valiosos guias para a formação de Códigos de Ética internacionais, seja para os participantes 

dos mercados financeiros ou para qualquer outro ramo de atividade. A autora aponta também 

o Código de Ética e Conduta nos Negócios da principal entidade do mercado de valores 

mobiliários dos Estados Unidos, a New York Stock Exchange – NYSE64. 

O Brasil também dispõe de um importante Código de Ética que serve de exemplo 

para a maioria das empresas, o Código de Ética da Associação Brasileira das Entidades dos 

                                                 
60 BRASIL. Decreto nº 5687/2006. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-

2006/2006/decreto/d5687.htm>. Acesso em: 23 mar. 2017. 
61 UK Bribery Act. Disponível em: < www.legislation.gov.uk/ukpga/.../pdfs/ukpga_20100023_en.pdf>. Acesso 

em: 02 jan. 2017. 
62 BRASIL. Lei Federal nº 12.846/2013. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2013/lei/l12846.htm>. Acesso em: 02 jan. 2017. 
63 BRASIL. Decreto nº 8.420/2015. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2015/Decreto/D8420.htm>. Acesso em: 02 jan. 2017. 
64 COUTO, Maria Fernanda Vieira Rodrigues. Ética os negócios: Leis e práticas que orientam as organizações no 

relacionamento com os seus parceiros. São Paulo: Heccus, 2015, p. 27. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5687.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5687.htm
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/.../pdfs/ukpga_20100023_en.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8420.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8420.htm
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Mercados Financeiros e de Capitais (ANBIMA)65, instituído em 2010, congregando bancos 

comerciais, múltiplos, de investimento, gestores e administradores de fundos, corretores, 

distribuidores de valores mobiliários e gestores de patrimônio.  

Maria Fernanda Couto diz que essas entidades fixam “princípios éticos 

internacionalmente aceitos para regrar o desenvolvimento das atividades de seus associados”, 

destacando sempre a questão da competência, da necessidade de capacitação, da conformidade 

com as leis, da transparência nas operações, da informação ao cliente, do cuidado e diligência 

na realização das operações com o cliente, e, por fim, a contribuição para o desenvolvimento 

do mercado66. 

Como se observa, o mundo está passando por um momento histórico de 

transformação, onde o direito responsivo tem sido mais valorizado, meio a um desafio 

contemporâneo, motivado por uma pressão legislativa responsiva, como bem salienta o 

sociólogo Nonet67. Especialmente no que tange ao combate à corrupção, o legislador tem 

optado claramente por prevê mais responsabilidades do que garantias aos agentes envolvidos.  

Nesse contexto, o compliance tem sido um dos principais instrumentos de controle 

social tanto nas relações entre o poder público e o privado, como nas relações interprivadas. Ou 

seja, as empresas atuantes no mercado têm desenvolvido um sistema de cobrança mútua no 

intuito de promover a eficácia do programa de gestão e, consequentemente, estarem aptas a 

receber os benefícios de sua implementação, como boa reputação, possibilidade de exportação, 

diminuição da burocracia na fiscalização aduaneira (pela adoção da linha azul da Receita 

Federal), probabilidade de celebrar acordos de leniência com o Estado, previsão de mitigação 

da responsabilidade civil e administrativa, dentre outros.  

Não se trata de benefícios meramente cosméticos, no sentido de melhorar a imagem 

das empresas perante o público. Na verdade, a adoção do compliance, em alguns contextos, é 

uma real condição de inserção no mercado. Por exemplo, algumas empresas estrangeiras 

exigem de todos os seus fornecedores a apresentação de certificados de conformidade com a 

legislação (trabalhista, tributária, ambiental etc.), como pré-requisito para a conclusão de 

negócios. Nesse sentido, uma empresa sediada no nordeste do Brasil, caso deseje exportar 

frutas ou outros produtos para algum país da Europa, pode ser obrigada pela própria empresa 

                                                 
65 BRASIL. Código anbima de regulação e melhores práticas para o programa de certificação continuada. 

Disponível em: <certificacao.anbid.com.br/zips/Codigo_Certificacao_Audiencia_Publica.pdf>. Acesso em: 05 

jan. 2017. 
66 COUTO, Maria Fernanda Vieira Rodrigues. Op. Cit., p. 38. 
67 PHELIPPE, Nonet. Direito e sociedade: a transição ao sistema jurídico responsivo. São Paulo: Revan, 2010, 

p. 27. 
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europeia, que pretende adquirir os produtos, a instituir um programa de compliance, sob pena 

de não concluir o negócio. Por sua vez, essa mesma empresa brasileira que fornece produtos 

para países estrangeiros pode ser compelida a exigir de seus fornecedores no Brasil e no exterior 

a apresentação dos certificados de conformidade ambiental, trabalhista ou tributária, a fim de 

que todos os participantes da cadeia produtiva demonstrem o respeito à legislação e às normas 

éticas previstas nas convenções internacionais.     

Esse modelo tem pressionado as empresas a adaptarem-se a um novo sistema de 

mercado em que as práticas corruptas e antiéticas não são toleradas. Isso ocorre por meio de 

um sistema de responsabilização objetiva em que cada elo da cadeia produtiva é responsável 

pela integridade do sistema, inclusive podendo ser responsabilizado pela prática de atos ilícitos 

praticados por colaboradores, fornecedores, parceiros comerciais etc. Daí a importância das 

empresas de não apenas adotarem programas de compliance, mas também de exigirem que as 

demais empresas com que mantém relações negociais adotem programas semelhantes e sigam 

códigos de conduta eticamente comprometidos. 

Nesse contexto, as empresas têm adotado as diretrizes traçadas pela OCDE, mais 

precisamente as do “Manual de boas práticas, controles internos, ética e compliance”, editado 

em fevereiro de 2010, em que são sugeridos alguns elementos essenciais a serem adotados em 

programas de compliance. As autoridades americanas também têm seguido tais diretrizes para 

a avaliação da efetividade do programa, quando do julgamento das responsabilidades, 

englobando as já existentes no U.S. Sentencing Guidelines.  Destaque-se que o Reino Unido, 

seguindo a tendência mundial, também publicou um manual com as suas próprias diretrizes.  

Assim, no sentido de adotar um modelo de governança corporativa baseado na 

responsabilidade social e no combate a práticas fraudulentas, as empresas passam a trabalhar 

seguindo Códigos de Éticas, elaborados e adotados por todos que fazem parte do corpo da 

companhia, guiados pelas orientações das convenções internacionais e nacionais, 

desenvolvidos e implementados por meio do programa de gestão compliance. 

 

3.2 Pilares do programa de compliance 

Para que esse complexo sistema funcione de maneira harmoniosa, é necessário o 

estabelecimento de alguns requisitos, parâmetros, pilares ou diretrizes. 

Marcelo de Aguiar Coimbra e Vanessa Manzi alertam que, para a organização estar 

em compliance, precisa colocar a questão no centro de sua estratégia, como elemento formador 

da sua identidade, convertendo-o em política e programa, criando uma infraestrutura e um 
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ambiente de compliance com o compromisso da administração e dos colaboradores de respeito 

às normas68. 

Seguindo a tendência da Lei americana - Foreign Corrupt Pratice Act e da lei 

inglesa - UK Bribery Act, já referenciadas, a lei anticorrupção brasileira n. 12.846/2013 previu 

em seu art. 7º, inciso VII, a análise da efetividade do programa de integridade (compliance) no 

momento da aplicação das sanções, conforme já mencionado. O Manual de boas práticas (o 

Anti-Corruption Ethics and Compliance Handbook for Business 69) desenvolvido em parceria 

entre a OCDE, o Escritório das Nações Unidas contra a Droga e o Crime (UNODC) e o Banco 

Mundial, também já mencionado, estabelece referências e instrumentos de orientação de 

negócios internacionais, apresentando, inclusive, estudos de casos reais de empresas sobre a 

aplicação destes instrumentos na prática. 

A análise da efetividade do sistema de compliance no Brasil foi minuciosamente 

regulamentado pelo Decreto n. 8420/2015, a ser estruturado e aplicado de acordo com as 

características e riscos da atividade desenvolvida pela pessoa jurídica (art. 41), observando 

critérios bem definidos, conforme os parâmetros estabelecidos no art. 42 do referido decreto70.  

                                                 
68 COIMBRA, Marcelo de Aguiar; BINDER, Vanessa Alessi Manzi (coordenadores). Manual de compliance: 

preservando a boa governança e a integridade das organizações. São Paulo: Atlas, 2010, p. 13.   
69 Anti-corruption ethics and compliance handbook for business. Disponível em: <  

http://www.oecd.org/corruption/anti-corruption-ethics-and-compliance-handbook-for-business.htm>. Acesso em: 

02 jan. 2017. 
70 BRASIL. Decreto nº 8420/2015: “Art. 41. 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. 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. Art. 42.  Para fins do disposto no § 4o do art. 5o, 

o programa de integridade será avaliado, quanto a sua existência e aplicação, de acordo com os seguintes 

parâmetros: I - comprometimento da alta direção da pessoa jurídica, incluídos os conselhos, evidenciado pelo 

apoio visível e inequívoco ao programa; II - padrões de conduta, código de ética, políticas e procedimentos de 

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

exercidos; III -  padrões de conduta, código de ética e políticas de integridade estendidas, quando necessário, a 

terceiros, tais como, fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados; IV - treinamentos 

periódicos sobre o programa de integridade; V - análise periódica de riscos para realizar adaptações necessárias 

ao programa de integridade; VI - registros contábeis que reflitam de forma completa e precisa as transações da 

pessoa jurídica; VII - controles internos que assegurem a pronta elaboração e confiabilidade de relatórios e 

demonstrações financeiros da pessoa jurídica; VIII - procedimentos específicos para prevenir fraudes e ilícitos no 

âmbito de processos licitatórios, na execução de contratos administrativos ou em qualquer interação com o setor 

público, ainda que intermediada por terceiros, tal como pagamento de tributos, sujeição a fiscalizações, ou 

obtenção de autorizações, licenças, permissões e certidões; IX - independência, estrutura e autoridade da instância 

interna responsável pela aplicação do programa de integridade e fiscalização de seu cumprimento; X - canais de 

denúncia de irregularidades, abertos e amplamente divulgados a funcionários e terceiros, e de mecanismos 

destinados à proteção de denunciantes de boa-fé; XI - medidas disciplinares em caso de violação do programa de 

integridade; XII - procedimentos que assegurem a pronta interrupção de irregularidades ou infrações detectadas e 

a tempestiva remediação dos danos gerados; XIII - diligências apropriadas para contratação e, conforme o caso, 

supervisão, de terceiros, tais como, fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados; XIV 

- verificação, durante os processos de fusões, aquisições e reestruturações societárias, do cometimento de 

http://www.oecd.org/corruption/anti-corruption-ethics-and-compliance-handbook-for-business.htm
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A International Organization for Standardization (ISO) publicou, por sua vez, duas 

normas técnicas (a ISO 19600 e a ISO 37001) com a finalidade de servir de padrão internacional 

e referência global para programas de gerenciamento de conformidade, de forma transparente, 

onde todos os interessados possam identificar as boas práticas das empresas.  

A primeira delas foi a ISO 19600: Sistema de gestão de compliance — Diretrizes, 

editada em dezembro de 2014, já possuindo versão em português lançada pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e o Sistema FIRJAN71. Essa norma fornece orientações 

para o desenvolvimento, implementação, avaliação, manutenção e melhoria do sistema de 

gestão de compliance de forma efetiva e ágil em uma organização, voltada diretamente para a 

prevenção da corrupção, não possuindo o poder de certificação. Conforme já visto, a referida 

norma ISO 19600 tem sido indicada, no âmbito da Operação Lava-Jato, como referência para 

reestruturação dos programas de anticorrupção das empresas envolvidos, como ocorreu com o 

caso Andrade Gutierrez72. 

Já a outra norma, a ISO 37001, publicada em 14 de outubro de 2016, indica como 

se pode “estabelecer, implementar, manter e melhorar” o programa de compliance 

anticorrupção, voltada para o estabelecimento de orientações obrigatórias para se obter uma 

certificação, diferentemente da ISO 19600, que apenas estabelece normas de prevenção. Esta 

norma. A certificação da ISO 37001 pode garantir certificado de que a empresa atua no combate 

à corrupção por meio do programa de gestão de compliance, garantindo aos investidores e 

parceiros comerciais que a empresa implementou de forma eficiente o sistema de gestão, de 

forma a evitar práticas corruptas73.  

Observou-se, entretanto, que embora existam muitos diplomas que regulamentam 

as diretrizes para a análise da efetividade do compliance pelas autoridades, a maioria segue de 

forma alinhada com o FCPA.  

Desta feita, tomando como base a síntese dos parâmetros essenciais para a análise 

da efetividade do programa de compliance, elaborada por Daniel Sibile e Alexandre da Cunha 

                                                 
irregularidades ou ilícitos ou da existência de vulnerabilidades nas pessoas jurídicas envolvidas; XV - 

monitoramento contínuo do programa de integridade visando seu aperfeiçoamento na prevenção, detecção e 

combate à ocorrência dos atos lesivos previstos no art. 5o da Lei no 12.846, de 2013; e XVI - transparência da 

pessoa jurídica quanto a doações para candidatos e partidos políticos”. 
71 Sistema FIRJAN: é a composição de cinco instituições que trabalham de forma integrada para o crescimento 

da indústria fluminense - CIRJ (Centro Industrial do Rio de Janeiro), SESI Rio, SENAI Rio e IEL Rio. 
72 BRASILIANO, Antonio Celso Ribeiro. ISO 37001: exclusive programa anticorrupção. Revista Gestão de 

Riscos, São Paulo, ed. 97, mai. 2016, p. 18-20. Disponível em:< www.brasiliano.com.br/wp/wp-

content/uploads/2016/06/REVISTA-GR97.pdf>. Acesso em: 22 jan. 2017, p. 19. 
73Ibid., p. 19. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art5
https://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_Industrial_do_Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/SESI_Rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/SENAI_Rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/IEL_Rio
http://www.brasiliano.com.br/wp/wp-content/uploads/2016/06/REVISTA-GR97.pdf
http://www.brasiliano.com.br/wp/wp-content/uploads/2016/06/REVISTA-GR97.pdf
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Serpa74, denominados pelos autores de nove pilares essenciais, guiados pelas diretrizes do 

diploma americano FCPA, crê-se que tais pilares são parâmetros suficientes para a devida 

“certificação” do programa, os quais serão individualmente analisados: (1) Suporte da alta 

administração; (2) Avaliação de riscos; (3) Código de Conduta e políticas de compliance; (4) 

Controles internos; (5) Treinamento e comunicação; (6) Canais de denúncias; (7) Investigações 

internas; (8) Due Diligence terceiros; e (9) Monitoramento e auditoria. 

 

3.2.1 Suporte da Alta Administração 

O “Suporte da alta administração” é, sem dúvida, um dos principais requisitos, pois 

se os diretores não estão dispostos a cumprirem com o programa de integridade, transparência, 

ética e cumprimento dos regulamentos e normas, o sistema não irá funcionar.  

A alta administração, entre outras coisas, deve conhecer e supervisionar o conteúdo 

e forma de operação de seu programa de compliance; definir um responsável capacitado pela 

operação rotineira e pela efetividade do programa; definir e alocar recursos adequados e 

suficientes para a operação do programa; e, principalmente “demonstrar em cada uma de suas 

ações e decisões, todos os dias, que eles não somente apoiam mas também respeitam o 

programa de compliance”75.  

A adoção ao compliance exigirá uma mudança prática por parte da empresa, no 

sentido de assumir um efetivo compromisso ético, acarretando, inclusive, em possíveis perdas 

de oportunidades e diminuição da margem de lucro em determinados contextos.  

Dessa forma, o programa pode representar um custo considerável para a empresa, 

que somente será superado a longo ou médio prazo com os benefícios resultantes. Esse custo 

de implementação envolve não apenas a criação de uma estrutura de elaboração, execução e 

monitoramento dos códigos de conformidade, mas também a própria renúncia a alguns nichos 

de mercado que estão contaminados. 

Certamente, esses custos econômicos podem ser considerados como um dos 

principais obstáculos à implementação de um programa efetivo de compliance, embora estejam 

paulatinamente sendo suplantados pela perspectiva de economia diante das possibilidades de 

mitigação das responsabilidades a serem aplicadas administrativa e judicialmente perante a lei 

anticorrupção, como se pretende demonstrar ao final desse estudo.  

                                                 
74 SIBILE, Daniel; SERPA, Alexandre. Os Pilares do Programa de Compliance. São Paulo: Lec Legal Ethics 

Compliance ebook. Disponível em: < http://www.lecnews.com/web/revista/>. Acesso em: 25 jun. 2016. 
75 SERPA, Alexandre da Cunha. Compliance descomplicado: um guia simples e direto sobre programa de 

compliance. São Paulo: CCEP, CFE, 2016, p. 40-47. 

http://www.lecnews.com/web/revista/
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3.2.2 Avaliação de Riscos 

A “Avaliação de Riscos” diz respeito ao estabelecimento de objetivos da empresa 

e a identificação dos riscos de impactos negativos no atendimento a esses objetivos.  

Nesse ponto, é importante definir os riscos inerentes à atividade empresarial, que 

existem pelo simples fato de a empresa estar em funcionamento; e os riscos residuais, que são 

os riscos inerentes já com a aplicação das ações de gestão de riscos e controles76. 

As ações de gestão de riscos e controles envolvem desde a classificação individual 

de um risco, como a de um em relação ao outro, até a estratégia da empresa em lidar com eles: 

aceitar, eliminar, controlar, transferir ou explorá-los77. 

Como o compliance atua na definição da atuação da empresa e no relacionamento 

com outras áreas, bem como no planejamento estratégico para atender ao negócio, empreende 

alta relevância no monitoramento de risco de compliance ou risco de não conformidade. 

Esse risco de compliance é a expressão traduzida por Vanessa Manzi como sendo 

o risco legal, ou de sanções regulatórias, de perda financeira ou de reputação que uma empresa 

pode sofrer como resultado de falhas no cumprimento de leis, regulamentações, códigos de 

conduta e de boas práticas perante os clientes e consumidores78. Funciona como uma espécie 

de reflexo da percepção da pessoa jurídica por parte dos pesquisadores de opinião e terceiros 

com credibilidade, bem como do desempenho, como lucratividade e responsabilidade social. 

Vanessa Manzi, citando Paul Argenti, defende a ideia de que “o risco atrelado à 

reputação é, portanto, a perda em potencial na reputação, que poderia levar a publicidade 

negativa, perda de rendimento, litígios caros, declínio na base de clientes e falência”. 79  

Por fim, é importante esclarecer que a identificação dos principais riscos ao qual a 

empresa está submetida é um ponto de grande importância para o momento da análise da 

efetividade do compliance em termos de instituto jurídico mitigador de responsabilidades. Essa 

identificação ultrapassa a ideia de compliance como modelo de gestão empresarial para 

alcançar uma dimensão maior, interferindo na esfera judicial, passando a ser considerado de 

fato um instituto jurídico pleno, pois caso a empresa opte por controlar e monitorar certos riscos 

que não tenham uma grande incidência de perigo, certamente não irá alcançar o objetivo do 

instituto, tampouco passível de ser utilizado como mitigador de responsabilidades. 

                                                 
76 Ibid., p. 21-22. 
77 Ibid., p. 23-30. 
78 MANZI, Vanessa Alessi. Op. cit., p. 39. 
79 Ibid, p. 39. 



46 

 

 

3.2.3 Código de Conduta e Políticas de compliance 

O “Código de Conduta e políticas de compliance” pode ser considerado o alicerce 

normativo do programa, pois estabelece os direitos e obrigações dos diretores da empresa, dos 

gerentes, dos funcionários, dos agentes e dos parceiros comerciais. Funciona como uma bússola 

que guia as decisões de toda a corporação, em especial da alta administração. Qualquer 

discussão acerca da efetividade de um programa de compliance passa pela “avaliação da 

existência, do nível de formalização, da qualidade e do alcance das políticas e procedimentos 

relacionadas ao programa”80. 

É importante deixar claro que há diversas políticas que compõem um programa de 

compliance e, conforme explica Alexandre Serpa, cada uma delas depende de uma série de 

fatores:  

 

[...] da realidade de cada empresa – como ramo de atuação, tamanho, estrutura 

societária, processos de tomada de decisão, processos operacionais, usos de terceiros, 

grau de envolvimento e negociação com órgãos públicos, grau de regulamentação e 

de dependência de licenças e permissões etc – bem como dos riscos identificados
81

. 

 

As principais políticas de compliance são enumeradas por Daniel Sibile e 

Alexandre Serpa: anticorrupção, interação com entidades e setor público, cortesias comerciais, 

viagens e entretenimento, gestão de propriedade intelectual e conflito de interesses82. 

Destaque-se, entretanto, que para a constatação da efetividade do programa, essas 

políticas e códigos de conduta devem estar interligados aos parâmetros estabelecidos no 

Decreto 8420/2015 (art.42), que regulamenta o programa de integridade previsto como um dos 

principais fatores a serem considerados na aplicação da condenação das empresas por atos 

corruptivos (art. 5º, §4º da lei 12.845/2013). 

 

3.2.4 Controles internos 

O pilar de “Controles internos” estabelece as regras de revisão e aprovação de 

atividades, de documentação, de processamento e registro de transações. Esses controles 

internos são mecanismos que minimizam riscos operacionais e de compliance, segundo Daniel 

Sibile e Alexandre Serpa83. Os autores explicam que esse controle assegura o correto registro 

                                                 
80 SIBILE, Daniel; SERPA, Alexandre. Op. cit., p. 7. 
81 SERPA, Alexandre. Op. Cit., p. 37. 
82 SIBILE, Daniel; SERPA, Alexandre. Op. cit., p. 9. 
83 Ibid., p. 10. 
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contábil e financeiro nos livros, refletindo precisamente os negócios e operações da empresa, 

conforme requerido pelo FCPA e pelos instrumentos legais já elencados. 

O fomento da cultura de controle interno, associado ao gerenciamento de riscos, 

visa à busca incessante da conformidade em todos os setores da empresa de forma integrada. 

 

3.2.5 Treinamento e Comunicação 

Identificado os riscos, definido os responsáveis pelo programa e elaborado o 

Código de Conduta e as Políticas de compliance, o passo seguinte é a comunicação de todas as 

regras e regulamentos ao corpo de funcionários da entidade, bem como aos parceiros e 

fornecedores, que se traduz no quinto pilar do programa: “Treinamento e comunicação”. 

Essa comunicação deve ser em linguagem clara e adequada para cada grupo que 

compõe a empresa. O treinamento deve ser constante, de preferência presencial com conteúdo 

lúdico, em sessões curtas, e realizar sempre uma avaliação para aferir a retenção do conteúdo 

apresentado84. 

 

3.2.6 Canais de denúncias 

Os “Canais de denúncias” são as principais formas de se alertar as empresas para 

potenciais violações ao Código de Conduta e às políticas da empresa, ou, ainda, de condutas 

inadequadas de funcionários ou de terceiros que agem em nome da empresa85.  

As denúncias podem ser realizadas das mais diversas formas, seja por telefone, por 

email ou pessoalmente. O importante é que seja assegurado ao denunciante o sigilo da sua 

identidade, além de ser imprescindível reiterar a política de não-retaliação do denunciante 

dentro das políticas da empresa. 

A Comissão de Valores Mobiliários definiu, na instrução de n. 50986, que as 

empresas brasileiras de capital aberto devem possuir meios para receber denúncias, inclusive 

sigilosas, internas e externas à companhia. Essa medida representa um grande avanço nas 

práticas de governança corporativa e nos esforços das empresas para detecção e tratamento de 

desvios de conduta e situações de fraude. 

 

3.2.7 Investigações internas 

                                                 
84 SERPA, Alexandre. Op. cit., p. 52-57. 
85 SIBILE, Daniel; SERPA, Alexandre. Op. cit., p. 13. 
86 BRASIL. Instrução Normativa 509 – CVM. Disponível em: < www.cvm.gov.br>. Acesso em: 04 jan. 2017. 

http://www.cvm.gov.br/
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Para atender às denúncias de comportamentos ilícitos ou antiéticos, é necessário o 

estabelecimento de investigações internas. Por isso, a importância do pilar de “Investigações 

internas”.  

O objetivo aqui é apurar se os fatos denunciados são verídicos, e também identificar 

as responsabilidades e definir sanções (como advertência verbal, escrita ou demissão) e ações 

corretivas87. 

Observou-se que uma denúncia sem reposta não causa efeito e acaba entrando no 

desuso. É importante valorizar o denunciante, dando-lhe retorno acerca da apuração da 

denúncia, bem como da forma como será punida. Além de promover ações de correção da 

conduta indesejada, de forma ampla, alcançando não só o infrator, mas também todos que 

compõem a empresa, para sedimentar as políticas de integridade que devem ser seguidas. 

 

3.2.8 Due Diligence terceiros 

O “Due Diligence terceiros” é uma expressão americana que pode ser entendida 

como sendo o dever de “conhecer a empresa que a representa”88.  

Esse pilar trata da observância necessária em diligenciar de forma apropriada, no 

momento de fechar acordos ou contratos com terceiros, buscando entender as práticas dos 

mesmos, do seu passado e de seus administradores e sócios89. 

Com a edição da lei anticorrupção brasileira, esse requisito ganhou destaque, pois 

a lei imputa responsabilidade objetiva às empresas em relação aos atos ilegais praticados por 

terceiros. Ou seja, ainda que a pessoa jurídica não tenha se envolvido em uma conduta irregular, 

poderá ser responsabilizada, mesmo que sem culpa direta, se um terceiro que a representa tenha 

agido em seu nome e tenha se beneficiado pelo ato. 

 

3.2.9 Monitoramento e Auditoria 

Por fim, o nono e último pilar apontado pelos autores, o “Monitoramento e 

Auditoria” serve como uma espécie de integração dos demais, procurando identificar se estão 

funcionando como planejado90. É por meio desse requisito que as empresas conseguem 

demonstrar às autoridades o funcionamento e a efetividade do programa de compliance. 

                                                 
87 SIBILE, Daniel; SERPA, Alexandre. Op. cit., p. 14. 
88 Ibid., p. 16. 
89 SERPA, Alexandre. Op. cit., p. 59. 
90 SIBILE, Daniel; SERPA, Alexandre. Op. cit., p. 17. 
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Alguns autores entendem que a auditoria interna seria semelhante ao compliance, 

mas, de acordo com o documento consultivo elaborado pelo Grupo de Trabalho formado pela 

Associação Brasileira de Bancos Internacionais (ABBI) e pela Federação Brasileira de Bancos 

(FEBRABAN)91, a auditoria interna se diferencia do compliance na medida em que trabalha de 

forma aleatória e temporal, e o programa de compliance de forma rotineira e permanente: 

 

Enquanto a auditoria interna efetua seus trabalhos de forma aleatória e temporal, por 

meio de amostragens para certificar-se do cumprimento das normas e processos 

instituídos pela Alta Administração, Compliance executa tais atividades de forma 

rotineira e permanente, monitorando-as para assegurar, de maneira corporativa e 

tempestiva, que as diversas unidades da instituição estejam respeitando as regras 

aplicáveis a cada negócio, ou seja, cumprindo as normas e processos internos para a 

prevenção e controle dos riscos envolvidos em cada atividade. Compliance é um 

braço dos órgãos reguladores junto à administração no que se refere à preservação da 

boa imagem e reputação e às normas e controles na busca da conformidade. 

 

A depender da realidade em que a empresa encontra-se inserida, do seu momento 

econômico, de sua maturidade estrutural, etc., desenvolve-se o compliance no (a) cumprimento 

do arcabouço regulatório, especialmente se a empresa atua em ambiente regulado; (b) nas leis 

de concorrência livre; (c) na saúde, ambiente e segurança da empresa; (d) nas leis trabalhistas; 

(e) nos aspectos de assédio e discriminação; (e) nas leis ambientais92; e, sobretudo, (f) na lei 

anticorrupção, abrangendo todos os setores antes mencionados. 

Em verdade, a decisão de implantar o programa de compliance por uma empresa 

insere-se no planejamento de governança corporativa baseado no modelo de responsabilidade 

social, pesando-se em favor dessa decisão a diminuição do risco de desvirtuamento de condutas 

ou atividade ilícitas, inibindo publicidades ou avaliações negativas, ou, ainda, de 

responsabilização de forma objetiva, seja por parte de funcionários da empresa, seja por atos 

de terceiros que atuem em seu nome. 

Assim, diante de todo o exposto, percebe-se que apesar de muito se falar em 

“compliance anticorrupção”, o tema anticorrupção é apenas um dentre os tantos que são 

relevantes para o programa, apesar de ser inegavelmente um dos mais importantes, que 

apresentam reflexos consideráveis em todos os setores da empresa, especialmente por 

promover a função essencial do compliance, que é a prevenção dos riscos, como se verá adiante. 

 

 

                                                 
91 BRASIL. Associação brasileira de bancos internacionais (ABBI). Disponível em: < www.abbi.com.br>. Acesso 

em: 04 jan. 2017. 
92 SERPA, Alexandre da Cunha. Avaliação de Riscos e Determinação de Respostas aos Riscos. In: GONSALES, 

Alessandra. Compliance: A Nova Regra do Jogo. São Paulo: LEC editora, 2016, p. 111-117, p. 117. 

http://www.abbi.com.br/
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3.3 Funções do compliance 

O compliance é composto por elementos que pautam o programa ético da empresa. 

Entre eles, está a integridade, que tanto é valor fundamental, quanto razão de ser do programa 

de compliance, estabelecendo limites com base na visão e na missão da empresa, alinhado com 

os interesses e responsabilidades93. 

Maria Balbina Rizzo, entende que as políticas internas das empresas, funcionam 

como uma ferramenta institucional para identificar riscos e, portanto, mitigá-los para evitar 

perdas financeiras por sanções legais e regulatórias94.  

Com efeito, é importante lembrar que uma empresa deve desenvolver a 

conformidade com a lei em todos os seus setores: tributário, ambiental, trabalhista, contábil, 

empresarial, administrativo, concorrencial, anticorrupção, etc. E o compliance alinha todas as 

atividades com base numa conduta ética, de transparência e integridade. 

Nesse sentido, identifica-se, que a função essencial do compliance é a prevenção: 

de riscos de fraudes em geral, especialmente de corrupção; de risco de violação da reputação, 

por má conduta, por infringir determinações tributárias, ambientais e trabalhistas; de risco de 

sofrer sanções legais, administrativas ou judiciais, por infrações legais; de risco de 

responsabilização decorrente de parceria com empresas inidôneas; risco de investimento em 

negócio fraudulento, etc. 

Todos esses riscos são monitorados e controlados pelo sistema de compliance, 

evitando a concretização, ou pelo menos, a detecção de seus vestígios, e consequentemente a 

promoção da erradicação do problema. 

A partir dessa função essencial, decorrem diversas outras funções, dentre as quais 

enumera-se algumas: (1) Harmonização das atividades da empresa em conformidade com a lei; 

(2) Desenvolvimento da identidade ética da empresa; (3) Resguardo da integridade das 

instituições; (4) Transparência corporativa; (5) Controle de riscos residuais aos quais a empresa 

está submetida; (6) Mitigação dos efeitos jurídicos indesejados; (7) Obtenção de benefícios nas 

relações com o poder público e privado. 

Todas essas funções refletem a integração do compliance com as boas práticas de 

governança corporativa e de gestão de riscos, que, inclusive, foram abordadas em uma cartilha 

                                                 
93 COIMBRA, Marcelo de Aguiar; BINDER, Vanessa Alessi Manzi. Op. cit., p. 8.   
94 RIZZO, Maria Balbina Martins de. Prevenção à Lavagem de Dinheiro nas Instituições do Mercado 

Financeiro. São Paulo: Trevisan Editora, 2013, p. 34. Consultar também: FEBRABAN. Funções de Compliance. 

Disponível em 

<http://www.febraban.org.br/7rof7swg6qmyvwjcfwf7i0asdf9jyv/sitefebraban/funcoescompliance.pdf> Acesso 

em 30 de maio de 2015.   
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da função de compliance elaborada pela Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) e a 

Associação Brasileira de Bancos Internacionais (ABBI).95 

A referida cartilha destaca que a função de compliance é de grande importância 

para a proteção e aprimoramento do valor e da reputação da empresa, embora se reconheça que 

ainda é um dos desafios para a função, a inabilidade para justificar o custo do compliance. 

Diante dessa constatação, o enfoque se volta para a análise dos benefícios por estar em 

compliance, analisando os custos que poderão sobrevir por não estar em compliance, tais como: 

dano à reputação, cassação da licença de operação, sanções às instituições e aos indivíduos. 

O documento supracitado conclui, ao final, acerca dos principais desafios da função 

do compliance 96, os quais foram resultado de questionário formulado em 2011, obtidos a partir 

da das respostas de 24 (vinte e quatro) instituições, sendo 20 (vinte) privadas, 1(uma) pública 

e 1 (uma) mista; dentre elas, 9 (nove) eram de grande porte, 4 (quatro) de médio porte e 11 

(onze) de pequeno porte.  

Analisando-se a relação desses principais desafios da função de compliance, 

elencados na cartilha, verifica-se que todos envolvem quesitos que buscam a prevenção de 

desvios de conduta no desenvolvimento das atividades empresariais.  

Aléxia Alvim e Luís Augusto Sanzo Brodt ressaltam que o compliance não é uma 

simples sistematização de teorias adequadas à empresa, tampouco conjunto de regras de 

auditoria interna, mas um conceito que “transcende tais determinações, pois combina as 

                                                 
95 FEBRABAN. Funções de Compliance. Disponível em: 

<http://www.febraban.org.br/7rof7swg6qmyvwjcfwf7i0asdf9jyv/sitefebraban/funcoescompliance.pdf> Acesso 

em: 30 mai.2015, p. 6. 
96 FEBRABAN: Desafios para a função de compliance: “1. Acompanhar a legislação aplicável às atividades da 

instituição, atentando para os aspectos inerentes às questões que produzam riscos regulatórios que possam afetar 

os negócios, sugerindo a devida adequação destes aspectos aos normativos internos; 2. Ter como princípio em 

situações de análise a aplicação de métodos e procedimentos que visem, de forma ordenada: proteger os recursos 

da entidade, obter informações oportunas e confiáveis, promover a eficiência operacional no processo e assegurar 

a observância das leis, normas e políticas vigentes; 3. Promover maior integração com as áreas de controles 

internos, risco operacional e auditoria interna; 4. Assegurar que todas as informações requeridas pelos reguladores 

sejam fornecidas pelas várias áreas da instituição, com tempestividade, fidedignidade, qualidade e integridade; 5. 

Ter os gestores como aliados/multiplicadores do entendimento de que a atividade de controle não se confunde com 

a da auditoria interna, bem como, de que a aplicabilidade do controle e a atualização dos fluxos dos processos são 

de responsabilidade do gestor e não do compliance; 6. Alinhar os instrumentos e procedimentos às melhores 

práticas de mercado, desenvolvendo um trabalho mais próximo e pró-ativo com os órgãos reguladores; 7. 

Desenvolver um trabalho cada vez mais próximo das áreas de negócio, aumentando o conhecimento relacionado 

à estratégia de negócios e produtos; 8. Atuar de forma independente e colaborativa, com apoio da alta 

administração e com uma estrutura reconhecida como geradora de valor para as instituições; 9. Mobilizar recursos 

adequados para o trabalho de disseminação dos valores e princípios de compliance (incluindo todos os níveis 

hierárquicos), objetivando uma atuação preventiva e consciente de cada colaborador em relação ao tema; 10. 

Identificar e utilizar sistemas que auxiliem efetivamente na “função de compliance ” e monitoramento de 

prevenção à lavagem de dinheiro”. 
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variadas possibilidades de comportamento decisório no âmbito empresarial” e concluem que 

“a orientação primordial do programa de compliance é sua finalidade preventiva”97. 

Ivens Henrique Hubert, nesse mesmo sentido, destaca que “um programa de 

integridade pode ser o diferencial para prevenir a prática de condutas ilícitas, pois garante o 

controle e consciência prévios”98. 

Ou seja, diante de todas essas assertivas, observa-se que o compliance apresenta 

uma grande semelhança com a função veiculada pela lei anticorrupção, de prevenção aos atos 

corruptos praticados pelas pessoas jurídicas em face da Administração Pública. A referida lei 

tem exigido/recomendado a adoção do instituto pelas empresas para que estejam aptas a receber 

os benefícios jurídicos previstos, de forma a fomentar o permanente controle e prevenção dos 

riscos de práticas corruptas. 

Assim, após o conhecimento de como o compliance deve ser estruturado, bem 

como o seu funcionamento, passa-se à análise da forma como o instituto pode atuar no âmbito 

da lei anticorrupção.  

                                                 
97 FARIA, Alexia Alvim Machado; BRODT, Luís Augusto Sanzo. Criminal compliance em lavagem de dinheiro: 

uma introdução conceitual e regulamentar. In: BRODT, Luís Augusto Sanzo; SIQUEIRA, Flávia (orgs.). Limites 

ao poder punitivo: diálogos na ciência penal contemporânea. Belo Horizonte: D´plácido editora, 2016, p. 199. 
98 HUBERT, Ivens Henrique. Compliance: Um instituto com controles legais. Revista Jurídica Consulex, ano 

XIX, n. 440, 15 mai. 2015, p. 37. 
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4 ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS EMPRESAS POR ATOS DE 

CORRUPÇÃO 

Compreendido os aspectos fundamentais do sistema de compliance, passa-se à 

análise da responsabilização objetiva das empresas por atos de corrupção, tal como prevista na 

Lei 12.846/2013, para demonstrar como o compliance pode prevenir e minimizar tal encargo.  

A lei anticorrupção, também conhecida como lei da empresa limpa, instituiu 

sanções bastante severas para as empresas praticantes de atos corruptivos contra órgãos 

públicos. Estabeleceu, ainda, um rigoroso procedimento de apuração da responsabilidade ao 

designar a regra da responsabilização objetiva, que independe de culpa.  

Conforme exposto no primeiro capítulo, a referida lei previu o combate à corrupção 

em duas fases, independentes e complementares: a primeira, na esfera administrativa, com a 

aplicação das sanções, por autoridades administrativas, de multa e publicação extraordinária da 

condenação administrativa, além da necessária reparação de danos, com base na 

responsabilidade objetiva da pessoa jurídica que tenha praticado uma conduta típica prevista 

na lei (art. 5º); e a segunda, na esfera judicial, com a finalidade de buscar a reparação integral 

do dano (ressarcimento material e indenização moral), além de rigorosas sanções como a 

extinção compulsória da empresa, suspensão de suas atividades, proibição de receber incentivos 

de qualquer natureza, e o perdimento de bens, direitos ou valores relacionados ao ato lesivo 

(arts. 19 e 21), também com base na responsabilidade objetiva da empresa.  

Verificou-se, nessa conjuntura, que a referida lei anticorrupção não distinguiu de 

forma precisa a responsabilidade civil da responsabilidade administrativa das empresas 

praticantes de atos corruptivos, tratando-as de forma unificada, apontando as sanções e 

reparações a serem aplicadas de forma geral, assim como as considerações a serem observadas 

na apuração das mesmas. O legislador cuidou apenas de definir a forma de apuração em cada 

esfera, administrativa e judicial, como será apresentado neste capítulo.  

Observou-se, ainda, que a lei não estabeleceu exclusivamente a responsabilização 

objetiva da entidade coletiva que praticou o ato corrupto (responsabilidade direta ou por ato 

próprio). Mas, determinou também a responsabilização desta pela prática de atos corruptos de 

terceiros, como os prepostos e parceiros (responsabilidade indireta ou por fato de terceiro), ou 

por suas coligadas, controladas, consorciadas (responsabilidade solidária). Previu, ainda, que a 

responsabilidade civil e administrativa, aplicada sob os auspícios da lei, não impedem a 

apuração da responsabilidade individual dos dirigentes e dos integrantes da pessoa jurídica 
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(responsabilidade civil subjetiva e/ou responsabilidade penal) a serem apurados sob os 

fundamentos do direito civil e penal tradicional.  

Com o fim de identificar as principais consequências e reflexos do compliance na 

aplicação da responsabilidade objetiva das empresas e nas sanções previstas na lei 

anticorrupção, serão analisadas neste capítulo a responsabilidade civil objetiva da pessoa 

jurídica na lei anticorrupção, abordando as principais peculiaridades do tema, tais como os 

pressupostos e as funções da responsabilidade estabelecida na lei; em seguida, serão 

apresentadas breves considerações acerca da responsabilidade subjetiva dos dirigentes e 

integrantes da empresa corrupta, perante a lei anticorrupção, bem como a responsabilidade 

administrativa prevista na lei. E, ato contínuo, serão estudados os aspectos mais relevantes do 

procedimento de apuração dessas responsabilidades, no rito da lei anticorrupção, tanto na esfera 

judicial como na administrativa, identificando a influência e as consequências advindas da 

implementação do compliance.  

 

4.1 Responsabilidade Civil Objetiva da pessoa jurídica na Lei 12.846/2013 

A responsabilidade civil de que trata a lei anticorrupção é a extracontratual e 

objetiva, uma vez que não é resultante de contrato nem há necessidade de apuração de dolo ou 

culpa, como será demonstrado ao longo deste capítulo. Antes, porém, é importante relembrar 

alguns conceitos básicos sobre a teoria geral da responsabilidade civil e sua evolução para 

compreender melhor a ideia veiculada pela lei em estudo. 

De acordo com Humberto Theodoro Júnior, a responsabilidade é uma espécie de 

sanção pelo inadimplemento de uma obrigação, de um dever de conduta: “onde estiver presente 

um dever de conduta, sua violação acarreta ao infrator a obrigação de responder por sua 

reparação, ou pelas suas consequências definidas nas diferentes áreas do Direito”99. 

Ressalta-se, nesse aspecto, que há responsabilidade penal, administrativa, civil, 

política, fiscal, tributária, responsabilidade pelo fato (ou vício) do produto ou do serviço, no 

âmbito do direito do consumidor, dentre tantas outras, onde cada uma corresponde à sanção 

própria. Há ainda, no âmbito do direito ambiental, a previsão da responsabilização tanto penal, 

como civil e administrativa por condutas lesivas ao meio ambiente (lei 6.938/1981 e lei 

9.605/1998); no direito concorrencial, há a responsabilização penal, para crimes contra a ordem 

econômica (lei 8.137/1990), e responsabilização civil e administrativa para quem pratica 

infrações à ordem econômica (lei 12.529/2011); na disciplina de mercado de capitais, a 

                                                 
99 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Op. cit., p. 18. 
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Comissão de Valores Mobiliários possui poderes/deveres de responsabilização administrativa 

de infratores da legislação societária (lei 6.385/1976); e, no caso da área de combate à 

corrupção, há a Lei Anticorrupção brasileira, que optou pelo sancionamento da 

responsabilidade civil e administrativa.  

A reponsabilidade é dita, por Carlos Roberto Gonçalves, como um fenômeno 

social, e em qualquer área do direito, aquele que pratica um ato (ou se omite) que resulte em 

um dano, seja material ou moral, deve arcar com as consequências para restaurar o equilíbrio 

social100. 

Já segundo Hans Kelsen, a responsabilidade é uma espécie do dever jurídico 

decorrente da norma. Mas, embora sob outra ótica, o jurista explica que é dever do indivíduo 

que cometeu um ilícito contra outro reparar o dano que tenha eventualmente causado; 

acrescentando, ainda, que do mesmo modo, é responsabilidade de um indivíduo reparar um 

dano causado a outrem mesmo não tendo agido de modo antijurídico, mas que seja legalmente 

responsável por aquele que agiu101.  

Tal conceito continua atual, demonstrando que embora a teoria geral da 

responsabilidade civil tenha sofrido algumas reformulações ao longo dos tempos, a ideia central 

é sempre baseada na reparação de um dano causado a outrem. 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 a teoria da responsabilidade 

civil evoluiu especialmente no campo da reparação dos danos morais, pois foram previstos 

vários dispositivos que asseguravam os direitos e garantias individuais. Sendo previsto, 

inclusive, a possibilidade de cumulação da reparação dos danos materiais e morais102.  

Logo em seguida o Código de Defesa do Consumidor, editado em 1990, ampliou a 

teoria da responsabilidade civil com base dos ditames constitucionais, de proteção à vítima. E 

culminou com a consagração do risco como um dos fundamentos da responsabilidade, no 

Código Civil de 2002. A responsabilidade civil ressurge com a ideia de direito à segurança 

jurídica e da socialização dos riscos103.  

Com isso, o Código Civil brasileiro de 2002, remodelou o cenário da 

responsabilidade civil, segundo Miguel Reale, utilizando-se dos princípios da eticidade, da 

                                                 
100 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 23-24. 
101 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito: introdução à problemática científica do direito; tradução J. Cretella 

Jr. E Agnes Cretella. 2 ed. ver. da tradução. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 84. 
102 WALD, Arnoldo; GIANCOLI, Brunno Pandori. Direito civil: responsabilidade civil. 2. ed. São Paulo: 

SARAIVA, 2012, p. 45. 
103 Ibid, p. 46. 
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solidariedade e da operabilidade104. Destaque-se, ainda, que algumas hipóteses de 

responsabilidade subjetiva que existiam no código de 1916 foram convertidas em objetiva, 

numa clara tendência de instituir critérios objetivos de reparação, por razões de ordem moral e 

de equidade105. 

A responsabilidade civil, portanto, tal como atualmente é compreendida, envolve o 

dever de indenizar alguém por perdas e danos, sejam morais ou materiais, incluindo-se 

eventuais lucros cessantes, decorrente da prática de ato, lícito ou ilícito, que tenha prejudicado 

determinado sujeito de direito. 

Pois bem. Na lei anticorrupção não é diferente. A atribuição de responsabilidade às 

empresas exige o incremento do autoconhecimento de sua estrutura e o reforço dos mecanismos 

internos de controles ilícitos106.  

A responsabilização objetiva prevista na lei possui forte embasamento nas normas 

legais e nas teorias civilista, amplamente adotadas no ordenamento jurídico e demonstradas no 

subtópico a seguir, não se tratando, portanto, de invencionismo, criação ou até astúcia do 

legislador, como alega Guilherme de Souza Nucci em algumas passagens de seu livro sobre 

corrupção e anticorrupção107. 

A opção do legislador pela responsabilização das empresas no âmbito cível e 

administrativo nitidamente deveu-se ao clamor de agilidade na apuração e processamento dos 

atos corruptos praticados pelas pessoas jurídicas na atualidade, associado às determinações dos 

Tratados Internacionais, como já visto no segundo capítulo deste trabalho. Deveu-se também 

ao fato de que são essas entidades coletivas empresárias que impulsionam o mercado, a vida 

em sociedade, que fazem produzir e surgir novas relações, tanto pessoais como comerciais, 

numa velocidade inimaginável, especialmente nessa era da tecnologia e da internet. Portanto, 

não há como se combater atos corruptos no mundo empresarial com base em teorias 

ultrapassadas.  

                                                 
104 REALE, Miguel. História do novo Código Civil. São Paulo: Revista dos tribunais, 2005, p. 166. 
105 TEPEDINO, Gustavo. A evolução da responsabilidade civil no direito brasileiro e suas controvérsias na 

atividade estatal. In: Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 173-197. 
106 GABARDO, Emerson; CASTELA, Gabriel Morettini e. A nova lei anticorrupção e a importância do 

compliance para as empresas que se relacionam com a Administração Pública. In: Revista de Direito 

Administrativo & Constitucional. Belo Horizonte, ano 15, n. 60, p. 129-147, abr./jun. 2015, p. 139. 
107 NUCCI, Guilherme de Souza. Corrupção e anticorrupção. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 93: “Esta lei, de 

maneira criativa, trouxe a chamada responsabilidade judicial, que não é civil nem administrativa, mas também não 

é penal. Que responsabilidade é essa, a ponto de permitir a dissolução da pessoa jurídica por ordem judicial?”; 

página 95: “nem o direito civil trabalha com uma responsabilização objetiva ao nível da atual Lei Anticorrupção” 

[...] “o mundo penal rejeita em todas as suas teorias a responsabilidade objetiva, mas esta lei, contando com 

explicações incomuns e despregadas do Direito Penal, pretende constituir-se em uma lei extrapenal qualquer”; 

página 96: “discordamos com veemência, da ideia de que as pessoas jurídicas, no cenário ambiental, são punidas 

por responsabilidade penal objetiva”. 
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Diogo e Figueiredo e Rafael Véras também destacam que a responsabilização 

objetiva de pessoas jurídicas não é inovação da lei anticorrupção, pois já era adotada no âmbito 

da legislação ambiental (art. 14, § 1º da lei 6.938/81 c/c art. 3º da lei 9.605/98), sem 

desconsiderar a ampla previsão no código civil brasileiro, especialmente nos artigos 932 e 

933108 como será visto.  

Sidney Bitencourt destaca, ainda, o avanço da lei anticorrupção na medida em que 

previu a responsabilização objetiva das pessoas jurídicas independentemente da 

responsabilização das pessoas naturais que a compõem109. 

Entende-se, assim, que a severidade da teoria da responsabilidade civil objetiva é 

importantíssima para buscar a retomada da moralidade do Estado, especialmente no que tange 

aos contratos públicos/privados. Ressaltando-se que a lei não esqueceu a necessidade de 

apuração da culpa das pessoas naturais que praticaram o ato em nome da empresa (art. 3º), 

apenas proporcionou a possibilidade de desvincular a apuração das responsabilidades das 

pessoas jurídicas da apuração da responsabilidade das pessoas físicas. 

 

4.1.1 Classificação da responsabilidade civil prevista na lei anticorrupção 

Como já adiantado, a responsabilidade prevista na lei anticorrupção é a 

extracontratual e objetiva, mas há inúmeras particularidades a serem analisadas para que não 

se incorra em equívocos no momento da apuração da mesma.  

Para tanto, é importante situar a classificação apontada diante da teoria geral da 

responsabilidade civil, a qual se dispõe segundo diferentes perspectivas: a) quanto ao fato 

gerador: responsabilidade contratual e extracontratual ou aquiliana; b) quanto ao seu 

fundamento: responsabilidade subjetiva e objetiva; e c) quanto ao agente: responsabilidade 

direta ou indireta.  

Assim, com base nas diferentes perspectivas da análise da responsabilidade civil 

passa-se a examinar a responsabilidade civil prevista na lei anticorrupção. 

 

4.2.1.1 A responsabilidade sob a perspectiva do fato gerador: responsabilidade 

extracontratual   

                                                 
108 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo; FREITAS, Rafael Véras de. A juridicidade da lei Anticorrupção: 

reflexões e interpretações prospectivas. Fórum Administrativo: FA, Belo Horizonte, v. 14, n. 156, p. 9-20, fev. 

2014. Disponível em: < http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/72681>. Acesso em: 8 out. 2017. 
109 SIDNEY, Bitencourt. Comentários à Lei Anticorrupção: Lei 12.846/2013. 2 ed. rev., atual. e ampl. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 171. 

http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/72681
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A responsabilidade da lei anticorrupção é dita extracontratual ou aquiliana por 

violar diretamente uma norma legal110. Esta modalidade de responsabilidade é decorrente do 

descumprimento de um dever que emerge do tráfico social, do dever genérico imposto pela 

norma, ou da violação de um direito de crédito, que independe de uma relação preexistente 

entre as partes111, ao contrário do que ocorre com a responsabilidade contratual 

(responsabilidade negocial ou obrigacional, como denomina Cristiano Chaves112), que se 

origina da inexecução contratual, decorrente de uma relação preexistente entre o lesante e o 

lesado, resultante de ilícito contratual, de falta de adimplemento ou da mora no cumprimento 

de qualquer obrigação fixada no contrato113.  

Na modalidade extracontratual, que é fundamentada na lei, na lesão a um direito, 

ainda que não exista qualquer relação jurídica preexistente entre o ofensor e o ofendido a 

responsabilidade de reparação do dano está presente. E, ao contrário da responsabilidade 

contratual, caberá à vítima provar a culpa do agente para obter a indenização, uma vez que esta 

tem como base a extensão do dano e a gradação da incidência de culpa (art. 944, CC114). 

Assim, devidamente caracterizada a responsabilidade extracontratual prevista na 

lei 12.846/2013, com base no fato gerador, segue-se para a análise da classificação com base 

no fundamento, para a distinção das formas objetiva e subjetiva de responsabilidade previstas 

na referida lei, embora seja predominante a responsabilidade na modalidade objetiva.  

 

4.2.1.2 A responsabilidade sob a perspectiva do fundamento: responsabilidade objetiva e 

subjetiva 

A responsabilidade de uma empresa em reparar um dano provocado, encontra 

fundamento na análise da necessidade de aferição de culpa (responsabilidade subjetiva) ou de 

risco (responsabilidade objetiva). Na lei anticorrupção, há a predominância da responsabilidade 

objetiva, embora não seja descartada a possibilidade de apuração da culpa de dirigentes, a ser 

examinada em processo específico, apartado do rito da lei anticorrupção.  

                                                 
110 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil. 8 ed. rev. e atual. 

São Paulo: Saraiva, 2010, p. 59. 
111 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson; BRAGA NETTO, Felipe Peixoto. Curso de direito 

civil: responsabilidade civil, volume 3. 2 ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2015, p. 59. 
112 Ibid, p. 59. 
113 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Op. cit., p. 59. 
114 BRASIL. Código Civil de 2002: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. Parágrafo único. Se 

houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a 

indenização”. 
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De toda sorte, é interessante relembrar que a responsabilidade subjetiva, em 

princípio, está atrelada à responsabilidade extracontratual, uma vez que a culpa é entendida 

como a infração do dever de observar determinada conduta, exigida pela lei. Ou seja, nessa 

modalidade de responsabilidade se analisa a presença ou não da culpa do agente, provando que 

o mesmo agiu com imprudência, imperícia ou negligência. Entretanto, para que esta seja 

imputada a alguém, é essencial o conhecimento e a consciência do caráter injusto da sua ação 

ou omissão, ou seja, a infração deve ser um produto da vontade do agente115. 

Caso a conduta, ação ou omissão, decorra de situações de caso fortuito ou força 

maior, de forma que o dano provocado à vítima tenha sido involuntário, ocorre uma quebra do 

nexo causal entre o dano e o comportamento, excluindo a responsabilidade. Mas, se o dano for 

provocado por um incapaz, a lei desloca a responsabilidade para os pais, tutores ou curadores, 

de forma que estes responderão indiretamente, ainda que não tenha culpa pelo evento danoso116.  

Existe também a previsão de exclusão da ilicitude do ato voluntário, previsto no 

art. 188 do Código Civil, pelo exercício regular de um direito, pela legítima defesa e pelo estado 

de necessidade. Destaque-se que a exclusão da ilicitude não isenta necessariamente o agente da 

responsabilidade civil. Além disso, o legislador brasileiro separou os conceitos de ato ilícito 

(art. 186) e de responsabilidade civil (art. 927) prevendo situações em que ocorre a exclusão de 

ilicitude, mas não da obrigação de indenizar o prejuízo117.  

Por oportuno, é interessante destacar que a responsabilidade civil subjetiva 

continua sendo considerada a regra geral prevista no código vigente, embora tenha se 

observado, ao longo dos tempos, a diminuição do seu uso e a consequente ampliação da 

responsabilidade objetiva, acompanhando o crescente perigo vivenciado pela massificação da 

sociedade moderna. Com isso, a responsabilidade civil objetiva permanece como uma exceção, 

ao lado da figura geral, que continua sendo o ato ilícito integrado pelo elemento culpa118. 

Cristiano Chaves, Nelson Rosenvald e Felipe Braga fazem uma releitura do tema e 

explicam que, na verdade, a partir do Código Civil de 2002, passou a existir uma coexistência 

entre as teorias subjetiva e objetiva, não podendo caracterizar propriamente como regra e 

exceção, pois a substituição do princípio da culpa pelo princípio do risco ocorre com base nas 

“considerações das consequências de uma conduta no ambiente social, tido agora como critério 

                                                 
115 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Op. cit., p. 21. 
116 Ibid., p. 25-26. 
117 Ibid., p. 27-34. 
118 Ibid., p. 35. 
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hermenêutico de escolha de uma regra de decisão”. E acrescenta que se tem observado a 

conjugação entre o risco da atividade e a aferição do comportamento do autor do ilícito119. 

Diante dos perigos da sociedade de massa, da tecnologia, das máquinas e praxes 

perigosas que as pessoas convivem, a responsabilidade civil tem adotado e desenvolvido um 

papel de prevenção, de desestímulo das práticas perigosas e adoção de precauções para 

minimizar o risco ou evitar a reiteração dos atos danosos. Tendência essa que se confirma pela 

análise da atual conjuntura do direito europeu, onde tradicionalmente identifica-se a função 

preventiva e, modernamente, a função de precaução da responsabilidade civil120.  

O autor destaca, por fim, que a regra do código civil atual é a de que a 

responsabilidade objetiva dá-se em função da atividade de risco profissional, diferente do 

estabelecido pelo código civil de 1916, que exigia-se a necessidade de lei para determinar a 

responsabilidade sem culpa121. 

A lei anticorrupção, lei objeto da presente pesquisa, nitidamente seguiu essa 

tendência da responsabilização objetiva. Estabeleceu pesadas sanções às empresas para 

desestimular as práticas perigosas de corrupção, adotando precauções para minimizar o risco 

ou evitar a reiteração dos atos danosos, especialmente por meio do compliance, sistema de 

governança corporativa baseado na prevenção e controle de riscos. 

Nessa esteira, é importante que se frise a lição de Sílvio de Salvo Venosa no sentido 

de que “somente pode ser definida como objetiva a responsabilidade do causador do dano 

quando este decorrer de ‘atividade normalmente desenvolvida’ por ele”, pois caso contrário, 

“não sendo levado em conta esse aspecto, poder-se-á transformar em regra o que o legislador 

colocou como exceção”, ou seja, a responsabilidade objetiva decorre do risco criado pela 

atividade habitual do agente e não do risco integral122. 

Assim, tem-se que a responsabilidade objetiva prevista na lei advém da 

responsabilização, independentemente da aferição de culpa, decorrente da atividade de risco 

desenvolvida corriqueiramente pelo agente causador do dano - pessoas jurídicas que 

desenvolvem atividades com alto risco de ocorrência de práticas corruptas. Nessa medida, a 

responsabilidade civil objetiva prevista na lei também se apresenta como exceção à regra acima 

                                                 
119 FARIAS, Cristiano Chaves de; BRAGA NETTO, Felipe; ROSENVALD, Nelson. Novo Tratado de 

responsabilidade. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 533.  
120 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Responsabilidade Civil: Noções gerais. Responsabilidade objetiva e 

subjetiva. In: RODRIGUES JÚNIOR, Otavio Luiz; MAMEDE, Gladston; ROCHA, Maria Vital da.(coords.) 

Responsabilidade civil contemporânea: em homenagem a Sílvio de Salvo Venosa. São Paulo: Atlas, p. 17-39, 

2011, p. 20. 
121 Ibid., p. 38. 
122 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: responsabilidade civil. 13 ed. São Paulo: Atlas, 2013. v. IV, p.14. 
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mencionada, de que a responsabilidade extracontratual estaria atrelada à responsabilidade 

subjetiva. 

Por fim, para concluir a classificação da responsabilidade civil prevista na lei 

anticorrupção, passa-se ao exame da responsabilidade quanto ao agente: responsabilidade direta 

ou simples, quando se oriunda de ato da própria pessoa imputada, a qual responderá por ato 

próprio; e indireta ou complexa, se resultar de ato de terceiro, com o qual o agente tem vínculo 

legal de responsabilidade, respondendo por fato de terceiros. 

 

4.2.1.3 A responsabilidade sob a perspectiva do agente: responsabilidade por ato próprio 

(direta) ou por fato de terceiro (indireta) 

O exame dessa perspectiva de responsabilidade demonstra a complexidade que 

envolve a teoria da responsabilidade civil prevista na lei anticorrupção, pois embora seja dita 

objetiva, independentemente de culpa do agente, é possível identificar uma mescla de 

subjetividade em certas circunstâncias, especialmente quando da apuração da responsabilidade 

por atos de terceiros. É o que se verá. 

De início, é interessante observar as lições de Alvino Lima no sentido de que a 

responsabilidade pelo fato de outrem pode ser verificada tanto nas relações contratuais como 

nas extracontratuais (como ocorre na lei anticorrupção), embora o assunto ainda seja palco de 

algumas divergências. O autor ressalta, entretanto, a necessária existência de uma relação entre 

o autor do ato e o terceiro responsável, destacando as quatro hipóteses elencadas por Eugenio 

Bonvicini, das quais três retratam a imputabilidade subjetiva e apenas uma aponta a relação 

objetiva, que independe de culpa:  

 

1.º Imputabilidade subjetiva da pessoa autora do dano material e da pessoa que, não 

figurando como autor, contribui, com sua conduta, para a produção do dano. 

2.º Imputabilidade subjetiva da pessoa que não causou imediatamente o dano e não 

pode ser imputada autor material dano. 

3.º Imputabilidade subjetiva do autor material do dano, mas não daquele que é 

chamado a responder pela ação daquele. 

4.º Ausência de imputabilidade subjetiva de ambos os sujeitos, mas a lei impõe a 

cargo de um sujeito (proprietário ou empreendedor) a responsabilidade pelos danos.123 

 

Com relação à primeira hipótese acima destacada, não se deve falar em 

responsabilidade indireta e sim solidária pelo fato de terceiro, de acordo com as considerações 

de Alvino Lima. O autor explica que a responsabilidade, nesses casos, tem por base a culpa 

                                                 
123 LIMA, Alvino. A responsabilidade civil pelo fato de outrem. 2 ed. rev. e atual. por Nelson Nery Jr. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, p. 34-37. 
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concorrente, ou por cooperação, sempre que registrada a obrigação jurídica de impedir um 

acontecimento que não o fez124.  

Quanto à segunda hipótese (“Imputabilidade subjetiva da pessoa que não causou 

imediatamente o dano e não pode ser imputada autor material do dano”), retrata a 

responsabilidade direta por fato de terceiro, uma vez que o terceiro seria apenas um 

“instrumento material” da produção do resultado, como no caso dos incapazes ou menores e 

discípulos125.  

A terceira hipótese (“Imputabilidade subjetiva do autor material do dano, mas não 

daquele que é chamado a responder pela ação daquele”), por sua vez, trata da responsabilidade 

indireta subsidiária por fato ilícito de terceiros, como nos casos de condutas praticadas pelos 

prepostos126.  

Por último, a quarta hipótese (“Ausência de imputabilidade subjetiva de ambos os 

sujeitos, mas a lei impõe a cargo de um sujeito (proprietário ou empreendedor) a 

responsabilidade pelos danos”), refere-se à responsabilidade direta e objetiva, onde não há 

imputação subjetiva de ninguém, mas uma relação objetiva entre o dano e quem deu causa, 

como os proprietários e empreendedores127. 

Essas ideias parecem corroborar na análise da responsabilização objetiva veiculada 

pela lei anticorrupção. A quarta hipótese, que trata da responsabilização objetiva, assemelha-se 

à responsabilidade das empresas pela prática de atos corruptos, independentemente de culpa, 

apenas com base numa relação objetiva, de dever de impedir condutas antiéticas e fraudulentas 

por parte de seus empregados ou parceiros. Já a responsabilidade solidária, por culpa 

concorrente, também está prevista na lei anticorrupção, onde uma empresa poderá responder 

por atos de empresas do seu mesmo grupo econômico, ou mesmo de uma parceira sua128.  

Para classificar a responsabilização da pessoa jurídica, tal como prevista na lei 

anticorrupção, é importante relembrar que as pessoas jurídicas são constituídas por pessoas 

                                                 
124 Ibid., p. 37. 
125 Ibid., p. 37. 
126 Ibid., p. 37. 
127 Ibid., p. 37. 
128 BRASIL. Lei nº 12.846/2013: “Art. 4o Subsiste a responsabilidade da pessoa jurídica na hipótese de alteração 

contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária. § 1o Nas hipóteses de fusão e incorporação, a 

responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano 

causado, até o limite do patrimônio transferido, não lhe sendo aplicáveis as demais sanções previstas nesta Lei 

decorrentes de atos e fatos ocorridos antes da data da fusão ou incorporação, exceto no caso de simulação ou 

evidente intuito de fraude, devidamente comprovados. § 2o As sociedades controladoras, controladas, coligadas 

ou, no âmbito do respectivo contrato, as consorciadas serão solidariamente responsáveis pela prática dos atos 

previstos nesta Lei, restringindo-se tal responsabilidade à obrigação de pagamento de multa e reparação integral 

do dano causado”. 
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naturais que desenvolvem suas atividades. E a prática de ato corrupto por qualquer delas 

acarreta a responsabilização objetiva direta da pessoa jurídica que a compõe.  

De acordo com Costódio Ubirajara Filho, tais pessoas naturais podem integrar a 

empresa de diferentes formas: a) integrantes de seus órgãos internos, devidamente constituídos 

em seu estatuto social: diretores, conselheiros, gerentes, etc; b) empregados, com relação de 

trabalho na Consolidação de Leis Trabalhistas - CLT; e c) emissários da empresa, com base em 

instrumento particular ou público, tais como o mandatário (art. 653, CC/2002), o agente (art. 

710, CC/2002), o corretor (art. 722, CC/2002) e o preposto (art. 1.169, CC/2002)129. 

Nesse contexto, Pontes de Miranda esclarece que o ato praticado pelos diferentes 

integrantes da empresa representa a vontade da pessoa jurídica, de maneira que o ato praticado 

por qualquer deles é considerado um ato próprio da pessoa jurídica: “A responsabilidade pelos 

atos dos órgãos é de vontade própria, porque a vontade, em tais atos, é vontade da pessoa 

jurídica, e por ato próprio, porque os atos dos órgãos são seus”130. 

A forma como a lei anticorrupção prevê a responsabilização direta, mais se 

assemelha à segunda hipótese de Eugenio Bovicini, a qual retrata a responsabilidade direta por 

fato de terceiro, uma vez que o terceiro seria apenas um “instrumento material” da produção do 

resultado. Embora o pesquisador tenha associado a essa hipótese, os atos praticados pelos 

incapazes ou menores e discípulos. Para a circunstância da lei em estudo, poder-se-ia comparar 

os dirigentes como se fossem os filhos menores (empresa, comitente = pai; dirigentes, prepostos 

= filhos menores). 

O certo é que, ao considerar que um dirigente, preposto, ou qualquer funcionário 

que integre a empresa em si desempenhou uma conduta corrupta, é o mesmo que considerar 

que a própria empresa praticou o ato, de forma direta, por mão própria. E dentro da ideia de 

responsabilização objetiva veiculada na lei, não há que se perquirir se houve culpa ou não, é 

suficiente a correlação da conduta com o dano. 

Assim, no caso de conduta de qualquer dessas pessoas naturais que integram a 

pessoa jurídica, a empresa responderá de forma direta ou por ato próprio. No caso dos 

prepostos, agentes, corretores ou mandatários da empresa, que não tiverem poderes de 

representação expressos, a empresa responderá de toda forma, mas indiretamente, por fato de 

terceiro131.  

                                                 
129 COSTÓDIO FILHO, Ubirajara; BERTONCINI, Mateus; SANTOS, José Anacleto Abduch. Comentários à lei 

12.846/2013: lei anticorrupção. 2 ed. Ver. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 91. 
130 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado. Parte Geral. Introdução. Pessoas físicas e jurídicas. 4 ed. 

São Paulo: Ed. RT, 1983, t. I, p. 415. 
131 COSTÓDIO FILHO, Ubirajara; BERTONCINI, Mateus; SANTOS, José Anacleto Abduch. Op. cit., p. 91. 
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Nesse sentido, Pablo Stolze esclarece que independentemente da natureza da 

pessoa jurídica (direito público ou privado), uma vez estabelecido o negócio jurídico, com a 

observância dos limites da lei ou estatuto, ela deve cumprir com o compromisso firmado em 

contrato, ou os ditames estabelecidos em lei (como no caso da responsabilidade extracontratual 

da lei em estudo), inclusive em relação à responsabilidade objetiva por ato de terceiro132. 

A responsabilidade indireta na lei anticorrupção foi prevista em duas situações: a) 

responsabilização civil da pessoa jurídica resultante de atos ilícitos, elencados no art. 5º, 

praticado por pessoas naturais não integrantes de órgãos da entidade jurídica, nem constituídas 

por qualquer instrumento como representantes, mas consideradas como tal por representarem 

de fato, ou legalmente, a empresa; e b) por fato de terceiro entre sociedades controladoras, 

controladas, coligadas e consorciadas, como determina o § 2º do art. 4º da Lei Anticorrupção133. 

Nesse ponto, é importante acrescentar ao elenco das sociedades enumeradas no § 

2º do art. 4º, as empresas que constituem o grupo econômico de fato, aquelas empresas que 

embora não sejam controladoras, controladas, coligadas ou consorciadas, são parceiras em 

algum negócio e constituem de fato o grupo econômico, de interesses econômicos comuns, 

como se extrai da interpretação contextualizada das intenções da lei anticorrupção em 

consonância com o Decreto 8.420/2015 que a regulamenta, especificamente quando se refere 

ao grupo econômico de fato, de forma expressa, no art. 40, parágrafo único do referido 

decreto134, ao explicar que o acordo de leniência pode se estender ao grupo econômico de fato. 

A caracterização de grupo econômico é estabelecida pelo art. 265 da lei societária 

(lei nº 6.404/76) como sendo “grupo de sociedades, mediante convenção pela qual se obriguem 

a combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a participar de 

atividades ou empreendimentos comuns”.  O art. 266 do mesmo diploma legal, por sua vez, 

estabelece que cada sociedade integrante do grupo conservará a personalidade e patrimônio 

distintos, embora submetam-se à convenção do grupo no que tange às relações entre as 

sociedades, a estrutura administrativa do grupo e a coordenação ou subordinação dos 

administradores das sociedades filiadas. 

                                                 
132 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de direito civil. 8 ed. rev. e atual. 

São Paulo: Saraiva, 2010, p. 207. 
133 BRASIL. Lei Federal  nº 12.846/2013: “Art. 4º. [...] § 2o. As sociedades controladoras, controladas, coligadas 

ou, no âmbito do respectivo contrato, as consorciadas serão solidariamente responsáveis pela prática dos atos 

previstos nesta Lei, restringindo-se tal responsabilidade à obrigação de pagamento de multa e reparação integral 

do dano causado. 
134 BRASIL. Decreto nº 8.420/2015: “Art. 40. [...] Parágrafo único.  Os efeitos do acordo de leniência serão 

estendidos às pessoas jurídicas que integrarem o mesmo grupo econômico, de fato e de direito, desde que tenham 

firmado o acordo em conjunto, respeitadas as condições nele estabelecidas”. 
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Entretanto, quanto ao grupo econômico de fato não há critérios legais que o defina, 

mas a doutrina conceitua como “relações de controle e coligação, com unicidade de controle e 

direção”, ou, como “relações jurídicas de interesses comuns, subordinação, com constituição 

probatória, sendo aceitas, muitas vezes, presunções da sua existência”, incluindo-se nessa 

categoria de organização os que possuem influência indireta, oculta ou informal135. Conceito 

esse que gera certa insegurança jurídica aos empresários, pois é muito abrangente, resultando 

no uso desmedido de presunções quanto à existência de grupos.  

Contudo, para evitar o prolongamento nessa discursão, sem desmerecer a 

importância do assunto, a caracterização do grupo econômico de fato para o sistema 

anticorruptivo parece assemelhar-se ao utilizado para fins tributários, onde uma das principais 

análises é o interesse comum na situação configuradora do fato gerador, proporcionando 

benefício para todas as empresas consideradas participantes do mesmo grupo, como se verifica 

em decisão do Superior Tribunal de Justiça136. Nesse sentido, para o sistema anticorruptivo, o 

grupo econômico de fato poderia ser caracterizado quando da prática conjunta do ato tipificado 

como corrupto, voltados à interesses econômicos comuns a um grupo de empresas, ainda que 

não sejam constituídas juridicamente como tal.  

Pois bem. A diferença entre a responsabilização da pessoa jurídica por ato próprio 

e por fato de terceiro é que, neste último, faz-se necessária a comprovação do dolo ou da culpa 

do terceiro, ideia que tem se consolidado na doutrina e jurisprudência. É uma espécie de 

responsabilidade mista: em um primeiro momento apura-se a culpa do agente (responsabilidade 

subjetiva), para em seguida atribuir a responsabilidade à empresa a qual esse agente 

representava, independentemente da culpa da entidade jurídica, ou seja, na modalidade 

objetiva. 

Carlos Roberto Gonçalves, ao explicar o art. 933 do Código Civil diz que, “havendo 

dolo ou culpa do empregado na causação do dano, presume-se, ipso facto e de forma 

irrefragável, a responsabilidade (e não a culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva) do 

empregador”137. Ou seja, a responsabilidade da pessoa jurídica por ato corruptivo praticado por 

                                                 
135 FERRAGUT, Maria Rita. Grupos econômicos e solidariedade tributária. Revista Dialética de Direito Tributário 

n. 229. São Paulo: Dialética, 2014, p. 92. 
136 EMENTA: Tributário  e  processual  civil.  Agravo  regimental  no  agravo em recurso  especial.  Execução  

fiscal.  Responsabilidade das empresas integrantes  do mesmo grupo econômico. Acórdão do tribunal de origem 

que, diante do acervo probatório dos autos, concluiu pela existência de  interesse  comum  das empresas na situação 

configuradora do fato gerador do tributo. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Súmula 7 do stj. Agravo 

regimental improvido. (AgRg no AREsp 852.074/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016). 
137 GONÇALVES, Carlos Roberto. Comentários ao Código Civil: parte especial: Direito das obrigações, (arts. 

927 a 965). (coord.) Antônio Junqueira de Azevedo. São Paulo: Saraiva, 2003. Vol.11, p. 473.  
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terceiro que a representa legalmente é objetiva, mas desde que tenha sido comprovado o dolo 

ou culpa (responsabilidade subjetiva) desse terceiro causador do dano. 

Mas, quando esse terceiro referir-se a outra empresa parceira, como as sociedades 

controladoras, controladas, coligadas e consorciadas, que faça parte do mesmo grupo 

econômico, aplica-se a responsabilidade solidária, respondendo objetivamente. 

Diante do exposto, percebe-se que mesmo referindo-se a responsabilidade objetiva 

da empresa responsável pela obrigação de reparar os danos causados, há a presença sutil do 

elemento culpa quando da referência à solidariedade em relação à empresa que faz parte do 

grupo econômico e que de fato foi a causadora do dano (culpada). Talvez por essa razão tem-

se falado que a responsabilidade prevista na lei não é puramente objetiva. 

Relembrando as hipóteses de Bovicini, elencadas por Alvino Lima, poder-se-ia 

dizer que no caso de responsabilização da empresa por ato de seus prepostos, equivaleria à sua 

terceira hipótese, de responsabilidade indireta subsidiária por fato ilícito de terceiro (prepostos). 

Já em relação a responsabilização indireta por ato de empresas parceiras, constituintes do 

mesmo grupo econômico, corresponderia a conjugação de duas das hipóteses: da primeira, de 

responsabilidade solidária, que tem por base a culpa concorrente, ou por cooperação, sempre 

que registrada a obrigação jurídica de impedir um acontecimento que não o fez; e da quarta, de 

responsabilidade direta objetiva, onde não há imputação subjetiva de ninguém, mas uma 

relação objetiva entre o dano e quem deu causa, como os proprietários e empreendedores. 

Assim, diante das teorias apresentadas, percebe-se claramente que a 

responsabilização civil objetiva prevista na lei anticorrupção é plenamente correspondente a 

tradicionalmente conhecida e aplicada nas mais diversas áreas do direito.  

Desse modo, uma vez conhecidas as propriedades da responsabilidade 

caracterizadora da lei, é importante que seja analisada a presença dos pressupostos da 

responsabilidade para que se possa atribuí-la a alguém, seja pessoa física ou jurídica. 

 

4.1.2 Pressupostos da responsabilidade civil prevista na lei anticorrupção 

A lei anticorrupção determinou que a prática de um ato ilícito, especificamente o 

ato corrupto praticado pela pessoa jurídica, nos termos do art. 5º da lei, em face da 

administração pública, nacional ou estrangeira, é passível de responsabilização objetiva, seja 

civil e/ou administrativa, conforme determinação dos artigos 1º e 2º do mesmo diploma legal. 

Ou seja, se uma pessoa, ainda que pessoa jurídica, causar dano a um ente público (e a toda uma 

coletividade/sociedade) fica obrigado a repará-lo.  
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Essa obrigação de reparar o dano por aquele que praticou um ato ilícito está prevista 

também no artigo 927 do Código Civil138, podendo, inclusive, os bens do ofensor serem 

utilizados para a reparação do dano causado (art. 942 do CC139).  

Veja-se, ainda, que o mesmo diploma legal conceituou o ato ilícito como toda ação 

ou omissão voluntária, negligente ou imprudente, que viole o direito e cause dano a outrem, 

ainda que exclusivamente moral (art. 186). E complementa, no art. 187, que também é 

considerado ato ilícito aquele que excede os limites impostos pelo fim econômico ou social do 

direito do agente, ou mesmo a boa-fé ou os bons costumes140.  

A partir dessas premissas básicas, se extrai os conhecidos pressupostos gerais da 

responsabilidade civil: conduta, dano e nexo causal, os quais serão examinados à luz da 

responsabilização prevista na lei 12.846/2013.  

 

4.1.2.1 Análise da Conduta corrupta tipificada na lei anticorrupção 

Na lei anticorrupção, o ato ilícito (ato corrupto praticado pela pessoa jurídica) é 

considerado típico pelo simples benefício procurado ou recebido, como expressamente descrito 

na parte final do art. 2º da lei 12.846/2013.  

Modesto Carvalhosa explica que o ato corrupto praticado pela pessoa jurídica é 

apurado tomando como base a proatividade (comissão pura) ou evitabilidade (comissão 

omissiva) da empresa corrupta141. Ou seja, qualquer ato corrupto que cause danos a outrem, ou 

mesmo a simples omissão na evitabilidade do dano, é passível de reparação, amplamente 

correspondente às determinações dos arts. 186 e 188 do código civil acima mencionados. 

É exatamente nesse ponto, da possibilidade de evitar a conduta corrupta e 

consequentemente o dano, que o compliance ganha importância nesse tema. Com a implantação 

de um efetivo programa de compliance, controlando e prevenindo os riscos de práticas de 

condutas antiéticas, a empresa demonstra o seu interesse em evitar o evento danoso e abre a 

possibilidade de mitigar as responsabilidades previstas na lei, além de proporcionar inúmeros 

outros benefícios à empresa, como se pretende demonstrar ao final desta pesquisa. 

                                                 
138 BRASIL. Código Civil de 2002: “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo”. 
139 BRASIL. Código Civil de 2002: “Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem 

ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente 

pela reparação”. 
140 BRASIL. Código Civil de 2002. “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito; Art. 187. 

Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos 

pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”. 
141 CARVALHOSA, Modesto. Op. cit., p. 37. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art186
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Na lei anticorrupção, embora tenha sido dado maior ênfase à responsabilidade 

objetiva, baseada no risco, a responsabilidade subjetiva, com base na culpa, não foi ignorada. 

Há a previsão de responsabilização subjetiva em relação aos dirigentes, administradores e 

prepostos, conforme já mencionado, e que será identificada de forma específica mais à frente. 

Assim, tem-se que para a análise da conduta perante um evento danoso, não importa 

se o ato foi comissivo ou omissivo; se foi voluntário (doloso) ou involuntário (culposo, sem os 

cuidados devidos); se ofendeu a boa-fé ou os bons costumes da localidade/região/país; se 

apenas extrapolou um direito; ou se foi efetivamente uma ação própria ou de outrem, pelo qual 

é responsável legalmente. O certo é que a pessoa (física ou jurídica) causadora de um dano (ou 

o responsável legal por essa pessoa) estará sujeita à obrigação de repará-lo. 

Nessa esteira, Pablo Stolze e Rodrigo Pamplona são categóricos ao afirmar que o 

código civil vigente priorizou a responsabilidade calcada na atividade de risco e que a culpa do 

ofensor é considerada um elemento acidental, a ser analisada somente nos casos de 

responsabilidade subjetiva142.  Não obstante, há de se ressaltar que o código civil brasileiro 

vigente ainda considera a responsabilidade subjetiva, com base na culpa, a regra geral, 

provavelmente seguindo a linha da Lex Aquilia, do Direito Romano, e do moderno Direito 

francês (Código de Napoleão)143. 

Sérgio Cavalieri Filho, por sua vez, conceitua a culpa como uma conduta 

voluntária, contrária ao dever de cuidado imposto pelo direito, provocadora de um evento 

danoso involuntário, porém previsto ou previsível144. E lembra que a classificação da culpa em 

culpa in elegendo, culpa in vigilando e culpa in custodiando está ultrapassada, destacando que 

o código atual abandonou a responsabilidade com culpa presumida e estabeleceu, em seu art. 

933145, a responsabilidade objetiva para os pais, tutores, empregadores, detentores de animal, e 

os que gratuitamente tenham participado nos produtos do crime146. Silvio de Salvo Venoza 

também ensina que a noção de culpa atualmente tem sido compreendida como um erro ou 

desvio de conduta147. 

                                                 
142 GABLIANO, Pablo Stloze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Op. cit., p. 66. 
143 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Op. cit., p. 21. 
144 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 39. 
145 BRASIL. Código Civil de 2002: “Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda 

que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos”. 
146 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Op. cit., p. 40-41: A culpa in eligendo era caracterizada pela “má escolha do 

preposto por seu patrão ou comitente”. Desta feita, presumia-se a culpa deste e consequentemente a sua 

responsabilidade pela reparação do dano que eventualmente seu preposto tivesse causado; A culpa in vigilando 

decorria da “falta de atenção ou cuidado com o procedimento de outrem que estava sob sua guarda ou 

responsabilidade do agente”. E a culpa in custodiando era caracterizada pela “falta de atenção em relação ao animal 

ou coisa que estavam sob os cuidados do agente”. 
147 VENOSA, Silvio de Salvo. Op. cit., p. 27. 
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Assim, é importante deixar claro que o elemento culpa não foi referido como 

pressuposto da responsabilidade civil neste trabalho por entender-se, atualmente, que a culpa é 

elemento acidental, não podendo fazer parte dos pressupostos gerais, especialmente após o 

código civil de 2002, onde a responsabilidade civil objetiva, com base no risco, e não na culpa, 

foi prevista de forma tão enfática quanto a subjetiva.  

Outro aspecto importante para ser observado com relação à conduta é a questão da 

imputabilidade, pois a partir dela será determinada de quem é a responsabilidade pela reparação 

do dano.  

No art. 932148 do Código Civil, se o causador do dano for menor incapaz 

(inimputável), responderá o seu representante legal, com base na responsabilidade civil pelo 

fato de outrem, ou responsabilidade civil indireta. Ou, o patrimônio do próprio incapaz poderá 

responder, no caso de seus representantes legais não dispuserem de meios suficientes para tanto 

(responsabilidade patrimonial), nos termos do art. 928 do código149. Nos casos em que o 

causador do dano for empregado ou preposto, responderá seu empregador; se hóspedes ou 

moradores, os donos do hotel ou hospedaria; e assim sucessivamente. Ou seja, o dever de 

reparar, resultante da responsabilidade civil, existe ainda que seja praticada por terceiro pelo 

qual seja responsável legalmente.  

Na lei anticorrupção também há a previsão de responsabilização da empresa, ainda 

que o ato corruptivo não tenha sido praticada por ela, mas por algumas das que constituem o 

seu grupo econômico (controladoras, controladas, coligadas ou consorciadas), ou, ainda, que 

tenha sido praticada por representante sua, como parceiras ou até prepostos, como já 

mencionado anteriormente. 

Com isso, uma vez identificada a conduta corruptiva da pessoa jurídica, face à 

Administração Pública, nacional ou estrangeira, passa-se à análise do dano causado pela 

conduta. 

 

4.1.2.2 Análise do Dano na lei anticorrupção 

                                                 
148 BRASIL. Código Civil de 2002: “Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: I - os pais, pelos 

filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia; II - o tutor e o curador, pelos pupilos e 

curatelados, que se acharem nas mesmas condições; III - o empregador ou comitente, por seus empregados, 

serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele; IV - os donos de hotéis, 

hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus 

hóspedes, moradores e educandos; V - os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime, até a 

concorrente quantia”. 
149 BRASIL. Código Civil de 2002: “Art. 928. O incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por 

ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes”. 
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A existência de uma lesão, avaria ou prejuízo é indispensável para a configuração 

da responsabilidade civil. Ou seja, o dano é o principal elemento a ser considerado na apuração 

da responsabilidade. 

Sérgio Cavalieri Filho explica que pode haver responsabilidade sem culpa, mas não 

sem dano. Mesmo que haja culpa, ou até dolo, se não houver dano, não há o que reparar. E 

destaca que “na responsabilidade objetiva, qualquer que seja a modalidade do risco que lhe 

sirva de fundamento – risco profissional, risco proveito, risco criado, etc. -, o dano constitui o 

seu elemento preponderante”150 151. 

O dano pode ser tanto na esfera moral como material, derivado de um ilícito civil 

ou penal, e dirigido a um só homem ou a uma coletividade. Mas, para que o dano seja 

efetivamente reparável, é necessário que preencha três requisitos essenciais: a) violação de um 

interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica; b) certeza 

do dano; c) subsistência do dano152. 

O ato corrupto praticado pela pessoa jurídica, à luz da lei 12.846/2013, ofende tanto 

o ente público diretamente atingido, como toda a coletividade que ele representa, além de 

preencher todos os requisitos essenciais exigidos: a) a prática corrupta causa danos materiais, 

relacionados à violação dos cofres públicos, por meio de superfaturamento de contratos 

público/privado e recebimento de propinas para facilitação das negociações e licitações, mas 

também danos morais, pois denigre a imagem e a credibilidade, tanto do órgão atingido, como 

da coletividade, uma vez que esta fica caracterizada como pertencente a uma cultura de 

corrupção generalizada; b) há certeza dos danos, pois os valores são retirados das contas 

públicas para pagamentos de contratos firmados com base em condutas ilícitas, além da 

imagem degenerada da sociedade; e c) os danos se prolongam no tempo, pois são de difícil 

elucidação e recuperação, por serem resultantes de práticas engenhosas e artificiosas para 

mascarar a realidade, na maioria das vezes repercutindo em outras que não aquela em que 

efetivamente se praticou o ato corrupto. 

                                                 
150 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Op. cit., p. 70 
151 SANTOLIM, Sérgio. Nexo de causalidade e prevenção na responsabilidade civil. Revista da AJURIS, v. 

41, n. 136, dez. 2014. Disponível em: 

<http://www.ajuris.org.br/OJS2/index.php/REVAJURIS/article/viewFile/354/289>. Acesso em: 12 set. 2017: 

“Nas suas várias modalidades (risco proveito, quando o responsável pelos danos é aquele que se beneficia da 

atividade; risco criado, quando o responsável pelos danos é aquele que cria a fonte geradora do perigo; risco 

profissional, quando o agente desenvolve com habitualidade tarefas ou atividades perigosas, o risco é reconhecido 

como fator de imputação tanto no Direito brasileiro (por exemplo, os arts. 927 e 931 do CCB, e arts. 12 e 14 do 

CDC) quanto no Direito português (subsecção II da secção dedicada à Responsabilidade Civil no CCP)”. 
152 GABLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Op. cit., p. 80-82. 

http://www.ajuris.org.br/OJS2/index.php/REVAJURIS/article/viewFile/354/289
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Um exemplo elucidativo da presença desses requisitos essenciais para a 

configuração da necessidade de efetiva reparação do dano provocado por atos corruptivos é o 

caso da celebração de contrato superfaturado entre órgão público e empresa privada para a 

construção de escolas. À construção dessas escolas está atrelada a uma série de expectativas, 

tais como, manter crianças e adolescentes fora das ruas, alimentá-los para diminuir as 

ocorrências de problemas com saúde e desnutrição, educá-los para evitar o aumento da 

criminalidade, a diminuição do desemprego, melhor capacitação de futuros profissionais, entre 

outras circunstâncias que deixam de ser atendidas em decorrência da alegada falta de verbas. 

Ora, a verba pública fora mal empregada, como consequência do ato corrupto em contrato 

superfaturado, de maneira que ao invés de construir vinte escolas, apenas uma, ou parte dela 

fora concluída, sem desconsiderar a disseminação das consequências advindas do ato corrupto 

em si considerado, como os elencados acima. 

Os danos do ato corrupto são nefastos e repercutem em diversas áreas, não só 

patrimonial (construção, saúde, educação, criminal, concorrencial, etc), mas também moral 

(imagem, credibilidade e honra). 

É interessante lembrar que o dano material (ou dano patrimonial) pode ser analisado 

sob dois aspectos: o dano emergente, aquele que corresponde ao efetivo prejuízo sofrido pela 

vítima; e os lucros cessantes, aquele que corresponde ao que a vítima deixou de lucrar em 

decorrência do dano153. Essa espécie de lucros cessantes, pode ser identificada, à luz da lei 

anticorrupção, em relação às empresas que não participam dos esquemas corruptos, pois são 

extremamente prejudicadas no que tange à concorrência desleal, perdendo alguns contratos, 

ainda que sejam tecnicamente melhores que a vencedora corrupta. 

Quanto ao dano moral, é importante ressaltar que não só a pessoa física, mas 

também a jurídica (privada ou pública), é titular de direitos personalíssimos154. Essa espécie de 

                                                 
153 Ibid., p. 82. 
154 ROCHA, Maria Vital da; DIÓGENES LIMA, Danielle Pinheiro. Direito à honra da pessoa jurídica. In: 

MATIAS, João Luis Nogueira. Direitos Fundamentais na contemporaneidade: entre as esferas pública e 

privada. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, p. 211-235, 2017: “Lembra-se, ainda, que não só as empresas de direito 

privado, que possuem finalidade de lucro, são possuidoras do direito à honra, como alerta Mirna Cianci e Rita de 

Cássia Quatieri. As pessoas jurídicas de direito público também são possuidoras de prestígio perante a sociedade, 

pela efetiva atuação em prol de seus interesses, especialmente para assegurar o seu poder de polícia, de impor as 

leis e de proporcionar a segurança jurídica aos jurisdicionados. Também o são as entidades filantrópicas (que não 

exerçam atividade lucrativa), que embora não possam ser atingidas pelo desprezo do consumidor da marca, têm 

sua imagem levada ao descrédito diante da população. As entidades coletivas de um modo geral, seja privada ou 

pública, têm direito ao restabelecimento da sua honra, da sua moral e do seu bom nome. Inclusive, o assunto foi 

palco de importantes decisões do Superior Tribunal de Justiça, ressaltando-se uma, de relatoria do ministro José 

Delgado, onde foi destacada a tutela específica da lei de improbidade administrativa, lei nº 8.429/92, dirigida à 

tutela da ética e da proteção de valores imateriais da administração pública, como a moral e a honra, que podem 

ser buscadas pela censura do dano moral”.  



72 

 

dano caracteriza-se não só na dor sofrida pela pessoa, mas também na lesão de direitos cujo 

conteúdo não é pecuniário, que lesiona a esfera personalíssima da pessoa, os direitos de 

personalidade das pessoas como: intimidade, vida privada, honra, imagem, etc; ou, o sigilo, a 

honra, a imagem e a credibilidade das pessoas jurídicas.  

Existem ainda os danos coletivos, os difusos e os decorrentes de interesses 

individuais homogêneos: os direitos coletivos são aqueles referentes a um grupo, categoria ou 

classe com relação entre si, cujos interesses são comuns e indivisíveis; os difusos, por sua vez, 

relacionam-se a pessoas indeterminadas, ligadas pela circunstância de fato, também de natureza 

indivisível; e os interesses ou direitos individuais homogêneos, são divisíveis e determinados, 

mas ligados a um fato uniforme, de origem comum155.  Danos esses que correspondem 

exatamente aos mencionados danos resultantes da lei anticorrupção, pois a prática corrupta 

contra um ente público atinge não só o ente público propriamente dito, mas toda uma 

coletividade representada pelo ente, bem como a cada indivíduo que se encontra inserido nessa 

coletividade afetada pelas consequências da corrupção generalizada. 

Vale lembrar, que os danos coletivos latu sensu são tutelados por meio de 

procedimento especial adequado à sua natureza – ação coletiva, e que é perfeitamente cabível 

o dano moral decorrente dessa espécie de dano156. Circunstância essa expressamente prevista 

na lei de ação civil pública – Lei nº 7.347/85157, lei esta que dita o rito da lei anticorrupção. 

Com isso, evidencia-se que o dano resultante do ato corruptivo atinge não só o 

órgão público, a ser reparado por meio da lei anticorrupção, mas também a coletividade, 

podendo ensejar, inclusive, ação coletiva de danos materiais e morais, ou mesmo uma ação 

individual, caso a pessoa afetada entenda e prove o seu cabimento. Tais possibilidades 

contribuem para demonstrar a forte influência do compliance na mitigação da responsabilidade 

da empresa corruptora, caso comprove a efetividade do seu programa, demonstrando que 

aquele ato causador do dano, fora eventual e não corriqueiro. 

                                                 
155 BRASIL. Código de Defesa do Consumidor brasileiro - Lei nº 8.070/1990:“Art. 81. A defesa dos interesses e 

direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. 

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: I - interesses ou direitos difusos, assim 

entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas 

indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para 

efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de 

pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base; III - interesses ou direitos 

individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum”. 
156 GABLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Op. cit., p. 89. 
157 BRASIL. Lei nº 7.347/85: “Art. 1º  Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as 

ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: l - ao meio-ambiente; ll - ao consumidor; III 
– a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; IV - a qualquer outro interesse 

difuso ou coletivo”.  
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Pois bem. Analisada a conduta e o dano, é de extrema importância o exame do nexo 

causal, talvez um dos mais importantes pressupostos da responsabilidade civil, pois, ainda que 

exista a conduta e o dano, não se pode atribuir a obrigação de reparar se não há nexo entre os 

dois elementos. 

 

4.1.2.3 Análise do Nexo Causal na lei anticorrupção 

O nexo causal assegura a interligação entre a conduta do ofensor e o dano sofrido, 

mas pode haver dificuldades em se estabelecer uma cadeia de causa e efeito entre os dois 

elementos, especialmente em situações em que se verifica concausas sucessivas. E, nos casos 

de responsabilidade subjetiva, há, ainda, a necessidade de se analisar a concorrência de culpas, 

para que a responsabilidade seja atribuída corretamente.  

Diante dessas dificuldades, desenvolveram-se três teorias para explicar as 

possibilidades de nexo de causalidade: a) teoria da equivalência de condições, onde toda e 

qualquer circunstância que tenha concorrido para a ocorrência do dano é considerada uma 

causa; b) teoria da causalidade adequada, na qual somente se considera causadora do dano 

aquela condição que por si só seria apta a produzi-lo; e c) teoria da causalidade direta ou 

imediata, ou, ainda, teoria da interrupção do nexo causal, sendo considerada o meio termo entre 

as duas teorias anteriores158. 

Essa última teoria, da causalidade direta ou imediata, é a adotada pelo código civil 

brasileiro, na vertente da causalidade necessária. Por ela, entende-se que é considerado causa 

aquela ao qual se filia o dano, ainda que a mesma seja remota, desde que ela lhe seja causa 

necessária, por não existir outra que explique o mesmo dano. Esta teoria parece ter sido adotada 

também pela lei 12.846/2013, pois o art. 2º reconhece a presença da responsabilidade em 

reparar o dano causado, ainda que resultante de um ato praticado apenas para satisfazer a um 

interesse remoto da empresa, mesmo que esta não receba um benefício direto. 

No que tange à concorrência de causa (concausas), é importante identificar se o 

acontecimento ocorreu anterior, concomitante ou superveniente ao fato que deflagrou a cadeia 

causal. 

Sérgio Cavalieri Filho explica que a concausa é a outra causa que, juntando-se à 

principal, concorre para o resultado, reforçando o nexo (não o inicia nem o interrompe)159. A 

grande questão, como ressalta Pablo Stolze, é identificar se essa concausa interrompeu ou não 

                                                 
158 GONÇALVES, Carlos Roberto. Op. cit., p. 521-523.  
159 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Op. cit., p. 62 
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o nexo, pois se interromper o agente da primeira causa não poderia ser responsabilizado pela 

segunda160.  

Carlos Roberto Gonçalves lembra que “certos fatos interferem nos acontecimentos 

ilícitos e rompem o nexo causal, excluindo a responsabilidade do agente”, como o estado de 

necessidade, a legítima defesa, exercício regular do direito e estrito cumprimento do dever 

legal, a culpa exclusiva da vítima, o fato de terceiro, a cláusula de não indenizar e o caso fortuito 

ou força maior. Mas, as concausas preexistentes, supervenientes ou concomitantes, não 

eliminam a relação causal, não excluindo, portanto, a responsabilidade do agente, ainda que o 

mesmo não tenha conhecimento daquela causa que apenas tenha agravado o dano. Salvo, 

contudo, nas concausas supervenientes e concomitantes que por si só forem capazes de 

provocar o dano de forma direta e imediata. Nesses casos entende-se que o nexo causal foi 

rompido161.  

Essas circunstâncias de concausas devem ser consideradas no momento da 

apuração da responsabilização civil anticorruptiva, sob o rito da lei anticorrupção para a 

apuração da responsabilidade empresarial, sobretudo quando do eventual cabimento de 

responsabilização da empresa em ação coletiva, no rito da lei de ação civil pública, como 

destacado acima.  

No exemplo apresentado no tópico anterior, quando da análise do dano na lei 

anticorrupção, o superfaturamento de contrato para construção de escolas utilizando verba 

pública que não poderia ser aplicada na saúde, sob pena de desvio de finalidade, o aumento do 

número de ocorrências de atendimento de crianças e adolescentes nos hospitais não poderia ser 

atribuído de forma direta ao evento corrupto em si. Mas, se considerar que as verbas públicas 

para a saúde são insuficientes por terem sofrido um aumento na demanda de atendimentos, 

especialmente na região onde as tais escolas deveriam ter sido construídas, coincidindo com o 

evento corruptivo do contrato superfaturado de construção de escolas, não se pode dizer que o 

nexo de causalidade foi quebrado, pois não há nenhuma outra causa que justifique.  

Se o exemplo dado fosse de contrato superfaturado para construção de obra de 

saneamento público em área onde há esgoto a céu aberto e altos índices de doenças relacionadas 

ao problema. Em não sendo a obra executada corretamente, ou não sendo finalizada, gerando 

um aumento, ou não diminuição, das ocorrências de atendimentos hospitalares da localidade, 

há que se considerar a relação direta entre o nexo de causalidade, o dano e a conduta corrupta, 

                                                 
160 GABLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Op. cit., p. 138. 
161 GONÇALVES, Carlos Roberto. Op. cit., p. 526-527. 
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ensejando a devida reparação dos danos pela empresa, não só ao órgão público (pela lei 

12.846/2013), mas também à coletividade (pela lei de ação civil pública). 

Há casos entretanto, que devem ser analisados com mais atenção, como nas 

situações em que o suposto ofensor (pessoa física ou jurídica) é utilizado como mero 

instrumento para a prática do dano.  

Nas situações de culpa exclusiva da vítima, a qual faz desaparecer a relação de 

causa e efeito entre o dano e seu causador, remete-se à responsabilidade objetiva da vítima 

hipotética. Da mesma forma, nas situações de exercício regular do direito, por exemplo, no 

momento em que se fala em excesso do mesmo, remete-se ao abuso de direito, sobre o qual 

recai a responsabilidade objetiva daquele que se excedeu, independentemente de culpa162.  

Nesse aspecto é importante lembrar da teoria da imputação objetiva, desenvolvida 

para o direito civil, por Karl Larenz. Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona explicam que essa teoria 

serve como “mecanismo científico limitador do nexo de causalidade, para identificar as 

situações em que o resultado não poderia ser atribuído ao agente” e que foi desenvolvida com 

o fim de estabelecer limites entre os fatos próprios e os acontecimentos acidentais: “se alguém 

cria ou incrementa uma situação de risco não permitido, responderá pelo resultado jurídico 

causado”163.   

Ou seja, verifica-se que tais situações são bastante relevantes para a análise da 

responsabilidade objetiva das empresas privadas quando da prática de ato corrupto em face de 

órgãos públicos, prevista na lei anticorrupção, especialmente a situação de excesso do exercício 

regular do direito. As empresas, em geral, abusam do direito de livre concorrência para se 

locupletarem com o dinheiro público, utilizando-se de lobistas, políticos e dirigentes corruptos. 

A atitude corrupta de pessoas que detenham poder de decisão e de influência, cria e incrementa 

situações de risco não permitido, devendo responder pelo resultado jurídico, 

independentemente de aferição de culpa, como nas situações de fato corruptivo típico elencadas 

no art. 5º da lei anticorrupção. 

Em síntese, existindo a presença do dano, seja material ou moral, ao ente público, 

nacional ou estrangeiro, e configurando-se o nexo de causalidade entre a conduta da pessoa 

jurídica e o ato lesivo à administração pública, conforme a teoria da causalidade direta ou 

imediata, nos termos da lei anticorrupção, haverá a possibilidade de aplicação da 

responsabilidade civil, independentemente da verificação ou comprovação de dolo ou culpa. 

                                                 
162 VENOSA, Silvio de Salvo. Op. cit., p. 46. 
163 GABLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Op. cit., p. 140-141. 
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Disposição tal que encontra-se totalmente alinhada com o art. 927 do Código Civil de 2002, o 

qual impõe ao infrator de ato ilícito a obrigação de reparar o dano. 

Nas situações de concorrência de culpa, cada um responderá pelo dano na 

proporção em que concorreu para o evento danoso, o que será apurado nos casos de práticas 

corruptas pelas empresas, como expressamente previsto no art. 3º da lei 12.846/2013, quando 

trata da possibilidade de responsabilização individual de dirigentes e administradores em 

coautoria e participação. Entretanto, é importante deixar claro que tal apuração seguirá o rito 

tradicional do código civil brasileiro, o qual prevê a concorrência de culpas no art. 945164.  

Eventualmente, essa concorrência de culpas poderá influenciar na apuração da 

responsabilidade objetiva da empresa sob o rito da lei anticorrupção, como por exemplo, em 

casos em que se prove o incentivo e estímulo, ou até condição para celebração de contrato, por 

parte do representante do órgão público, ao pagamento da propina, pelo dirigente da empresa 

privada, para que ambos se locupletem com a celebração de negócios escusos. Assim, provada 

a concorrência de culpas, abre-se a possibilidade da mitigação da responsabilidade da empresa 

privada.  

Sob essa perspectiva, de análise da culpa concorrente do órgão público na prática 

de atos corruptivos praticados pela empresa privada, aponta-se a importância da implementação 

do compliance também nos órgãos públicos. Acredita-se que diante de efetivo programa de 

compliance no ente público, ainda que haja eventual desvirtuamento de conduta de um 

funcionário público, não há que se falar em concorrência de culpa, pois evidencia-se que aquele 

funcionário corrupto não representa a gestão do ente, devendo-se apurar a sua responsabilidade 

de forma individual e apartada da responsabilização da empresa privada e do órgão público 

atingido. Mas, ao contrário, se o ente público não demonstrar que sua gestão é pautada em ética 

e integridade, bem como que compactua com negócios escusos para beneficiar os funcionários 

que ali trabalham, ao invés da sociedade como um todo, abre-se a possibilidade para a análise 

da concorrência de culpa entre os entes público e privado.   

Dito isto, antes de passar à análise da apuração da responsabilidade na lei 

anticorrupção, onde deverão ser aplicados todos esses pressupostos, é importante compreender 

a grandeza das funções que essa responsabilidade proporciona à lei, identificando-se que é por 

meio delas que o objetivo de combate e prevenção à corrupção do diploma legal poderá ser 

alcançado. 

                                                 
164 BRASIL. Código civil de 2002: “Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a 

sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”. 
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4.1.3 Funções da lei anticorrupção à luz da teoria da responsabilidade civil 

A função da responsabilidade civil é primordialmente preventiva e reparatória, 

aplicadas por meio da obrigação de reparação do dano e das sanções civis.  

A responsabilidade civil da lei anticorrupção, também possui caráter 

essencialmente preventivo e reparatório, com base na reparação dos danos, mas com 

expressivas características da função punitiva do direito civil, com base nas rigorosas sanções 

civis estabelecidas. Identifica-se também, a função de precaução na responsabilidade 

estabelecida na lei, tomando como parâmetro a sua aplicação no âmbito do direito ambiental. 

Mas, em verdade, não há um isolamento entre as funções da responsabilidade civil. 

Cristiano Chaves explica que há uma sintomática interseção entre os diferentes papéis da 

responsabilidade civil, cabendo, inclusive, uma conjugação funcional, sem que seja suprimida 

nenhuma delas, onde cada uma atua nos diversos firmamentos da matéria165. 

Assim, identifica-se que além das funções comumente conhecidas da 

responsabilidade civil, como a prevenção e reparação, e as decorrentes desta última 

(compensatória, ressarcitória e demarcatória), foi adotada também as funções punitiva e de 

precaução à lei anticorrupção, como resposta aos anseios da sociedade moderna, onde as 

relações são pautadas numa urgência constante, de maneira que se possa proporcionar maior 

efetividade à tutela jurisdicional, como se verá adiante. 

 

4.1.3.1 Função preventiva e reparatória da responsabilidade civil objetiva prevista na lei 

anticorrupção 

A função preventiva da responsabilidade civil corrobora para que o direito privado 

seja capaz de oferecer instrumentos capazes de enfrentar as tensões vividas na moderna cultura 

pluralística, redescobrindo técnicas e ferramentas relevantes no apoio ao dever de agir com 

ética, de não defraudar as expectativas suscitadas nos outros, e à manutenção da credibilidade 

na eficácia do sistema jurídico, segundo adverte Nelson Rosenvald, para quem “a sanção civil 

de finalidade preventiva primária se instala no binômio pessoa e mercado” 166.  

                                                 
165 FARIAS, Cristiane Chaves de; ROSENVALD, Nelson; NETTO, Felipe Peixoto Braga. Curso de direito civil: 

responsabilidade civil, volume 3. 2 ed. ver. ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2015, p. 37. 
166 ROSENVALD, Nelson. As funções da responsabilidade civil: a reparação e a pena civil. São Paulo: Atlas, 

2013, p. 2-3. 
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Essa parece ser uma das principais funções da responsabilidade civil prevista na lei 

anticorrupção, especialmente por meio da exigência/recomendação do compliance, como 

sistema de controle e prevenção de riscos. 

A função reparatória, por sua vez, é consequência do acertamento da 

responsabilidade civil. E, embora o sistema de reparação tenha sido construído com o intuito 

de garantir uma função social à responsabilidade civil, acabou assumindo uma posição de 

prioridade no assunto, especialmente por diferenciar da responsabilidade penal, da 

administrativa e da disciplinar167.  

Na lei anticorrupção, a reparação pode ser buscada tanto na esfera administrativa 

como na judicial, demonstrando o enfoque dado a essa função também no âmbito do combate 

à corrupção, em consonância com as ações de responsabilidade de outras áreas do direito. 

Costódio Filho, lembrando os ensinamentos de Marçal Justen Filho, diz que a 

apuração da responsabilidade civil da pessoa jurídica infratora poderá não demandar a 

aplicação de sanção propriamente dita, mas gera a obrigação de, no mínimo, reparar os 

prejuízos que houver causado à Administração168169, uma vez que, a rigor, a função essencial 

da responsabilidade civil é reparatória. 

Há também, algumas funções que decorrem da função de reparação imposta, como 

a função de repressão do ato ilícito, pela imposição de reparar o dano sofrido pelo outro, por 

meio dos altos valores das indenizações. A função compensatória também está relacionada à 

reparatória, uma vez que a reparação se dá por meio de uma compensação, quando não se pode 

reaver a coisa danificada, ainda que esta fique restrita à reparação individual do lesado170.  

As pessoas jurídicas praticantes de atos corruptos estão sujeitas a altos valores 

correspondentes à multas, à reparação de danos materiais e morais, podendo ser declaradas 

inidôneas, declaradas inaptas para contratar com órgãos públicos, ter a condenação exposta ao 

público, entre outras sanções que denigrem a imagem e, por consequência, perdem a 

credibilidade e negócios. Podem ainda, serem extintas compulsoriamente, ou terem suas 

atividades suspensas enquanto não repararem os danos causados, dentre outras previsões da lei 

que demonstram claramente a função de repressão à práticas corruptas pela imposição da 

reparação dos danos. 

                                                 
167 Ibid., p. 69. 
168 SANTOS, José Anacleto Abduch; BERTONCINI, Mateus; COSTÓDIO FILHO, Ubirajara. Op. cit., p. 63. 
169 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 10. Ed. São Paulo: Ed. RT, 2014, p. 576. 
170 ROSENVALD, Nelson. Op. cit., p. 67-68. 
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Caio Mário da Silva Pereira explica que a noção de reparação da responsabilidade 

civil é mais ampla que a de indenização da ilicitude171, apesar de ainda assim não ser possível, 

em muitas das vezes, o retorno à situação anterior ao ilícito, que é a ideia central da reparação. 

Nesse trilhar, Adolfo di Majo explica que a tutela ressarcitória não se presta à 

recomposição da ordem jurídica violada, pois na verdade repara apenas as consequências e 

efeitos de comportamentos ilícitos172.  

Interpretando-se as lições acima expostas à luz da lei anticorrupção, identifica-se 

que a função de reparação da lei em estudo dá-se devido à impossibilidade de se obter o retorno 

à situação anterior ao ato lesivo, de forma voluntária, sem as rigorosas imposições legais. Como 

também não é possível a recomposição da ordem jurídica violada (dada a amplitude das 

infrações consagradas como atos corruptivos), sendo reparado tão somente as consequências 

advindas do ato lesivo.  

Diz-se, ainda, que há a função demarcatória da responsabilidade civil, que deriva 

da função preventiva, pois delimita as fronteiras entre as liberdades de atuação na medida em 

que determinadas atuações implicam em responsabilidade173. No caso da presente pesquisa, 

verifica-se que há uma delimitação do direito de livre iniciativa e livre concorrência, limitado 

pelo não abuso de poder, pelo não uso da concorrência desleal, pelo não uso de pagamento de 

propinas, pelo não uso de fraudes à licitação, etc. 

Mas, aliado a essas funções essencialmente caracterizadoras da responsabilidade 

civil, há também a presença da função punitiva na lei anticorrupção, emprestando-lhe um 

caráter de lei sancionadora.  

 

4.1.3.2 Função punitiva da responsabilidade civil objetiva prevista da lei anticorrupção 

A função punitiva é como uma espécie de mudança de paradigma dentro da 

responsabilidade civil, já adotada em muitos países como França, Alemanha, Itália e 

paulatinamente se inserindo no Brasil, embora ainda encontre rejeição por parte da doutrina, 

como Maria Celina Bodin de Moraes174 e Fernando Noronha175.  

                                                 
171 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: volume III. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 

541. 
172 DI MAJO, Adolfo. Il sistema delle tutele nell diritto civile. Disponível em: < 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/12414>. Acesso em: 08 out. 2017. 
173 ROSENVALD, Nelson. Op. cit., p. 64-65. 
174 BODIN DE MORAES, Maria Celina. Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos 

morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 328. 
175 NORONHA, Fernando. Direito das obrigações. 3 ed. ver. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 461-462. 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/12414
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Mas, Fernando Noronha faz uma concessão no que tange à função punitiva da 

responsabilidade civil, apontando que a expansão da responsabilidade civil é explicada pelo 

“triplo fenômeno”: a) a extensão dos danos suscetíveis de reparação; b) responsabilização de 

forma objetiva, sem aferição de culpa; e c) a coletivização. Nessa linha de raciocínio, o autor 

entende que a partir desse fenômeno se pode admitir, em algumas circunstâncias, a adesão à 

função punitiva, para harmonizar as relações. Lembra também que a estrutura das funções da 

responsabilidade civil é baseada na culpa do risco, justificando a imputação desta a alguém. 

Contudo, critica as brechas normalmente deixadas pelos ordenamentos jurídicos acerca do juízo 

arbitrário e livre de limites do julgador176.  

O autor esclarece, ainda, que embora essa função punitiva represente característica 

da responsabilidade criminal (finalidade retributiva, prevenção geral e específica), em algumas 

circunstâncias, aplica-se à responsabilidade civil para melhor harmonizar as relações. E destaca 

que no âmbito da responsabilidade objetiva, “somente será possível se falar de uma função 

sancionatória nos casos em que for possível incentivar as pessoas a adotar medidas de segurança 

preventivas, para evitar a ocorrência de danos”177. 

Essa concessão do autor parece justificar exatamente a opção do legislador quando 

escolheu pela responsabilização civil e administrativa como sanção/prevenção aos atos 

corruptos praticados por empresas particulares em face de órgãos públicos no âmbito da lei em 

estudo, afastando a incidência do direito penal.  

Nessa mesma linha, Cesar Santolim entende que a função punitiva (sancionatória) 

da responsabilidade civil é muito próxima da função preventiva, especialmente quando adota a 

figura das sanções punitivas. Mas adverte que é interessante destacar a função reparadora da 

função punitiva, para evitar reações à função punitiva e o consequente impedimento do 

reconhecimento da função preventiva, especialmente quando se trata de países de direito 

continental, como o Brasil e Portugal, por exemplo, onde o assunto ainda tem sido 

questionado178.  

Paula Meira Lourenço, por sua vez, explica que a função reparatória da 

responsabilidade civil tem se revelado por meio de indenizações, mas acredita que é por meio 

dessas indenizações que a função punitiva se revela. A autora explica que diante dos danos 

                                                 
176 NORONHA, Fernando. Desenvolvimentos contemporâneos da responsabilidade civil. In: RT 761, mar. de 

1999, 88º ano, p. 35. 
177 NORONHA, Fernando. Direito das obrigações. 3 ed. ver. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 461-462. 
178 SANTOLIM, Sérgio. Nexo de causalidade e prevenção na responsabilidade civil. Revista da AJURIS, v. 

41, n. 136, dez. 2014, p. 16. Disponível em: 

http://www.ajuris.org.br/OJS2/index.php/REVAJURIS/article/viewFile/354/289. Acesso em: 12 set. 2017. 

http://www.ajuris.org.br/OJS2/index.php/REVAJURIS/article/viewFile/354/289
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insuscetíveis de avaliação em dinheiro, ou aqueles de difícil determinação, quantificação e 

caracterização, não é possível continuar sustentando a função meramente reparatória da 

responsabilidade civil. E conclui que a indenização é apenas um reflexo da efetiva punição 

aplicada ao lesante, sugerindo a autonomia da função punitiva da responsabilidade civil e 

apontando duas espécies: “a) Punição civil pura (como a publicação da sentença condenatória); 

b) Montante punitivo que acresce à indenização, mas sem limite consagrado na lei, cuja 

quantia varia em função da culpa do agente (v.g. a restituição do lucro do agente)”.179 

Com isso, verifica-se que a corrupção, como atividade ilícita, de muitos tentáculos, 

permeada por inúmeros artifícios engenhosos, quase que invisíveis em algumas circunstâncias, 

é uma prática de difícil identificação e prova, encaixando-se perfeitamente às ideias veiculadas 

por Paula Meira Lourenço, acima delineadas. Na maioria das vezes, é praticada por vários 

agentes em conjunto, cada um com sua participação e interesse, mas que possui um potencial 

ofensivo de dimensões extremas, que atinge, em geral, muitas pessoas, de forma indeterminada, 

gerando desequilíbrio nas relações internas, e até externas, de um país. Tal constatação tem se 

percebido diante dos escândalos vivenciados nos casos da Siemens e Enron, no exterior, e no 

Brasil, os resultantes da Operação LavaJato, como os casos da Andrade Gutierrez e Odebrecht, 

já mencionados no segundo capítulo desta obra.  

Percebeu-se que ao privar a liberdade dos responsáveis pelo ato corruptivo, não se 

combatia o crime, pois o seus sucessores na empresa davam continuidade à prática. Com isso, 

identificou-se que seria necessário encontrar meios para sancionar a própria empresa e forçá-la 

a afastar-se dos nichos de negócios contaminados. Foi por meio da responsabilidade objetiva, 

civil e administrativa, e sobretudo pela exigência do compliance como sistema de gestão 

primordial para as empresas, que se tem tentado encontrar a solução.  

Ou seja, a necessidade de harmonização das relações, afastada de práticas 

corruptas, levou o legislador da lei anticorrupção a optar pela sanção da prática ilícita por meio 

da responsabilidade não penal, estabelecendo sanções no âmbito do direito civil e 

administrativo. A lei determinou a apuração da responsabilidade na forma objetiva, sem 

necessidade de aferição de culpa, seguindo a tendência mundial das leis anticorruptivas 

estrangeiras, determinando além da reparação de danos, tanto material como moral, as sanções 

civis, muito embora a lei não tenha afastado a possibilidade de responsabilização penal, a ser 

apurada no âmbito do direito penal tradicional. 

                                                 
179 LOURENÇO, Paula Meira. A Função punitiva da responsabilidade civil. Coimbra:Coimbra editora, 2006, 

p. 373 e 377-379. 
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Débora Cristina Holenbach por sua vez, explica que as novas funções da 

responsabilidade civil, além da prevenção e reparação, está diretamente ligada aos novos 

campos de ação que passou a alcançar, elastecendo suas funções primeiras para atender aos 

novos interesses de tutelas180. Essa é também a tese defendida por Suzanne Carval, 

reconhecendo a função de garantia e de pena privada da responsabilidade civil181. 

A percepção da evolução das funções da responsabilidade civil é essencial para a 

compreensão das sanções previstas na lei anticorrupção em estudo, já que a mesma tem por 

fundamento principal a responsabilização objetiva das empresas corruptas por meio de sanções 

de caráter não só preventiva (por receio de sofrer as sanções previstas na lei, bem como pela 

exigência da implementação do compliance) mas também punitiva, como a imposição de altas 

multas e da possibilidade de extinção da pessoa jurídica compulsoriamente.  

Entender as particularidades da função punitiva da responsabilidade civil afasta a 

crítica à qualquer caráter penal atribuída à ela, ou mesmo a pecha de inconstitucionalidade. Tal 

modalidade de responsabilidade civil retrata, na verdade, a forma como a sociedade civil 

pretende ter resolvido os seus conflitos. 

A função punitiva da responsabilidade civil, para Pedro Ricardo e Serpa, é 

expressão da qual se procura extrair critérios para a quantificação da sanção pecuniária que 

possa guardar uma proporção justa com a conduta de alto grau de reprovabilidade praticada. O 

autor explica que esse alto grau de reprovabilidade da conduta pode ser aferido pela análise 

daquelas que violam bens e interesses de especial relevância, em particular os direitos da 

personalidade, os direitos e interesses metaindividuais ou o equilíbrio social182. Destaca o autor, 

ainda, que por meio da função punitiva é possível voltar a atenção para o ofensor e sua conduta, 

possibilitando um juízo valorativo diferenciado para que se possa sancionar de modo mais 

gravoso o responsável por conduta mais reprovável183. 

A função punitiva da lei anticorrupção é essencial para o sancionamento de práticas 

tão abusivas, que atingem tanto os direitos da personalidade do órgão público como da 

sociedade que este representa, além de contribuir de forma mais expressiva na prevenção do 

desequilíbrio social.  

                                                 
180 GRIVOT, Débora Cristina Holenbach. Limites ao valor da indenização: o problema da função punitiva da 

responsabilidade civil. In: RODRIGUES JÚNIOR, Otavio Luiz; MAMEDE, Gladston; ROCHA, Maria Vital da 

(coords.). Responsabilidade civil contemporânea: em homenagem a Sílvio de Salvo Venosa. São Paulo: Atlas, 

2011, p. 625-626. 
181 CARVAL, Suzanne. La responsabilité civile dans as fonction de peine privée. Paris: LGDJ, 1995. 
182 SERPA, Pedro Ricardo e. Indenização punitiva. 386 f. Dissertação (mestrado em direito civil). Universidade 

de São Paulo, São Paulo, 2011, p. 176-177. 
183 Ibid., p. 178. 
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Acredita-se que os fundamentos da função punitiva da responsabilidade civil 

encontram amparo constitucional no Brasil, sobretudo pelo princípio da moralidade 

administrativa, expressamente previsto no art. 37 da Constituição Federal brasileira, o qual, por 

sua vez, também está propagado na lei em estudo, na medida em que reprime as “condutas de 

agentes privados que fomentem a prática de imoralidade por servidores do Estado, 

estabelecendo sanções e instrumentos administrativos para a sua persecução”184. 

Associado à função preventiva, reparatória e punitiva da responsabilidade civil 

prevista na lei anticorrupção, poder-se-ia suscitar, por fim, a função da precaução, fazendo uma 

correlação com a função de precaução aplicada no âmbito da responsabilidade ambiental, onde 

também apresenta danos irreparáveis e de difícil retorno ao estado anterior.  

 

4.1.3.3 Função de precaução da responsabilidade civil objetiva prevista na lei anticorrupção 

A função de precaução da responsabilidade civil é matéria de destaque na aplicação 

da matéria à proteção do meio ambiente. Bruno Carrá lembra que na maioria dos casos de 

violações ao meio ambiente, os danos são irreparáveis, não sendo possível o retorno ao estado 

anterior. Diante de tal situação, autoriza-se a possibilidade de flexibilização da prova para 

prevenir danos de difícil reparação, especialmente no que tange à proteção dos interesses 

coletivos e futuros, direito já reconhecido juridicamente185.  

O autor explica, ainda, que o princípio da precaução possui duas vertentes: uma, 

para os casos em que “mesmo diante da falta de evidência, permite-se a adoção de medidas 

tendentes a impedir o dano”; outra, para as situações em que “diante de atividades nocivas, a 

simples ameaça de lesão autoriza a interrupção da atividade”186. É a aplicação da ideia: in dubio 

pro nature. 

Assim, fazendo-se uma correlação entre os danos decorrentes de violações ao meio 

ambiente e os danos resultantes da corrupção, ambos de difícil reparação, e que afetam não só 

ao órgão público (órgão ambiental licenciador/órgão atingido pela prática corrupta) mas 

também a toda uma coletividade, por simetria, poderia se dizer que a função da 

responsabilidade objetiva prevista na lei anticorrupção também possui o caráter de precaução: 

in dubio pro societa. 

                                                 
184 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo; FREITAS, Rafael Véras de. A juridicidade da Lei Anticorrupção: 

reflexões e interpretações prospectivas. Revista Fórum Administrativo, n.156, jan. 2014. 
185 CARRÁ, Bruno Leonardo Câmara. Responsabilidade civil sem dano: uma análise crítica: limites epistêmicos 

a uma responsabilidade civil preventiva ou por simples conduta. São Paulo: Atlas, 2015, p. 52-53. 
186 CARRÁ, Bruno Leonardo Câmara. Op. cit., p. 58. 
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Essa tendência encontra amparo especialmente no compromisso com o Estado 

Democrático de Direito, voltado à realização da justiça social, tal como previsto no preâmbulo 

da Constituição Federal Brasileira187. 

Paula Frassinetti Mattos esclarece: “os bens de difícil reparação passam a ser os 

que são importantes para a sociedade e não mais os que estavam valorizados na linguagem 

patrimonialista”. A autora explica que o elemento humano não é mais o indivíduo, mas a pessoa 

humana inserida no contexto social em que se encontra, ligado a ideia de que a integridade do 

homem está associada à do outro, reconhecendo que a proteção de um está agregada à proteção 

do outro, circunstância esta que a autora chama de personalismo, a face privada da dignidade188.  

Os danos provocados pelas práticas corruptas atingem a moral e o caráter das 

pessoas causando insegurança nas atividades do cotidiano dos indivíduos e afetando a 

confiabilidade geral em todo um povo. Mesmo aqueles povos que prezam pela correição de 

conduta, acabam sendo envolvidos na ideia geral de uma sociedade delinquente, ou de um 

determinado nicho de mercado onde se percebe nítidas transações ilícitas, por desenvolverem 

suas atividades em uma mesma delimitação geográfica. 

É nesse aspecto que a função da precaução da responsabilidade civil age no âmbito 

da lei anticorrupção, pois combate a corrupção e evita a violação da dignidade da sociedade, 

especialmente quando exige a implementação de mecanismos de controle internos da corrupção 

por parte das empresas (compliance), impondo que o ambiente empresarial mantenha uma 

conduta ética, além de preservar a dignidade dos órgãos públicos também. 

Com isso, sem esgotar o assunto, entende-se que a partir das considerações 

apresentadas, é possível identificar as principais características da responsabilidade civil 

prevista na lei anticorrupção e viabilizar a correta análise do procedimento de apuração das 

responsabilidades.  

A seguir, serão expostas primeiramente algumas considerações acerca da apuração 

da responsabilidade civil subjetiva dos dirigentes e integrantes da empresa corrupta, apurada 

de forma paralela à da responsabilização da pessoa jurídica que estes integram; bem como 

acerca da responsabilidade administrativa prognosticada na lei. Ato contínuo, segue-se à análise 

                                                 
187 BRASIL. Constituição federal de 1988. PREÂMBULO: Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em 

Assembléia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos 

direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça 

como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e 

comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a 

proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 
188 MATTOS, Paula Frassinetti. Responsabilidade civil: dever jurídico fundamental. São Paulo: Saraiva, 2012, 

p. 137. 
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do procedimento de apuração da responsabilização objetiva da pessoa jurídica, com o fim de 

identificar onde, como e em que medida o programa de compliance poderá promover benefícios 

às empresas adotantes do programa. 

 

4.2 Responsabilidade Civil Subjetiva dos dirigentes e integrantes da empresa corrupta, perante 

a lei anticorrupção 

O foco principal da lei em estudo é a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas 

que praticam atos corruptivos, mas em seu artigo 3º está previsto a possibilidade de 

responsabilização subjetiva dos “dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa natural, 

autora, coautora ou partícipe do ato ilícito”189, a ser apurada paralelamente à responsabilização 

objetiva da empresa que faça parte. 

Trata-se claramente de caso de reponsabilidade extracontratual subjetiva direta, tal 

qual prevista no código civil e fundamentada na possibilidade de desconsideração da 

personalidade jurídica da pessoa jurídica, quando esta for utilizada com abuso do direito para 

facilitar, encobrir ou dissimular a prática de atos ilícitos previstos na lei (art. 14190). 

Nesses casos, a apuração da responsabilidade dessas pessoas físicas não correrão 

sob o rito da lei anticorrupção, mas pelo Código Penal, ou lei de licitações, ou outra lei especial, 

a depender do ato infracional191, assim como também não serão apuradas pelas autoridades 

encarregadas pela lei anticorrupção192. 

A responsabilidade individual do agente que praticou o ato corrupto é autônoma em 

relação à responsabilidade da pessoa jurídica. Circunstância esta que o agente poderá responder 

inclusive penalmente, analisando-se eventual coautoria ou participação193. 

Em relação à possibilidade de coautoria e participação, Ubirajara Costódio Filho 

entende que a parte final do artigo que prevê tal possibilidade merece reparo, pois partindo do 

princípio de que os fatos típicos caracterizadores de ato corruptivo, elencados no art. 5º da lei, 

                                                 
189 BRASIL. Lei Federal nº 12.846/2013: “Art. 3o A responsabilização da pessoa jurídica não exclui a 

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

ou partícipe do ato ilícito. § 1o A pessoa jurídica será responsabilizada independentemente da responsabilização 

individual das pessoas naturais referidas no caput. § 2o Os dirigentes ou administradores somente serão 

responsabilizados por atos ilícitos na medida da sua culpabilidade”. 
190 BRASIL. Lei Federal nº 12.846/2013: “Art. 14.  A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre 

que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta 

Lei ou para provocar confusão patrimonial, sendo estendidos todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa 

jurídica aos seus administradores e sócios com poderes de administração, observados o contraditório e a ampla 

defesa”. 
191 SANTOS, José Anacleto Abduch; BERTONCINI, Mateus; COSTÓDIO FILHO, Ubirajara. Op. cit., p. 97. 
192 Ibid., p. 98. 
193 CANTAL, Ana Maria Borges Fontão. A Nova Lei Anticorrupção. In: Revista de Direito Empresarial: ReDE, 

v. 3, n. 12, nov./dez. 2015, p.304. 
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somente podem ser praticados por pessoas jurídicas, não poderia haver tal referência, já que, 

pela doutrina penal, a coautoria e a participação somente poderia ocorrer entre pessoas 

naturais194. 

Ousamos discordar de tal posicionamento, pois: a um, o artigo refere-se exatamente 

à possibilidade de coautoria e participação entre os dirigentes ou administradores que integram 

a entidade jurídica, por terem estruturado o ato corruptivo da empresa que integra, de maneira 

que estas pessoas naturais não restem impunes, viabilizando a apuração de suas 

responsabilidades individuais paralelamente à da pessoa jurídica; a dois, porque embora o ato 

corruptivo típico do art. 5º da lei somente possa ser praticado pela pessoa jurídica, estes são 

postos em prática por meio de um ser pensante (pessoa natural) que a representa, e fictamente 

considerado como se fosse a própria pessoa jurídica, de maneira que a responsabilidade desse 

ser pensante deve ser apurada na medida de sua culpabilidade, individualmente, incluindo-se a 

possibilidade de coautoria e participação entre os vários integrantes, e até dos integrantes das 

empresas parceiras, a ser apurada paralelamente à responsabilização da entidade coletiva.  

Entende-se, ainda, que não há que se falar de inconstitucionalidade por dupla 

responsabilização com base em um mesmo fato, pois tratam-se de pessoas distintas, onde cada 

uma responderá em conformidade com sua estrutura (física e jurídica), sob fundamentos 

também distintos, tudo com base nas funções essenciais da responsabilidade civil, expostas no 

tópico anterior: função de prevenção, para desestimular a prática e/ou reiteração de atos ilícitos, 

pelo receio da incidências das rigorosas sanções, e, especialmente pela exigência de 

implementação do compliance, como sistema de gerenciamento de riscos; de reparação, dos 

danos advindos do ato corruptivo; de precaução, evitando danos nocivos a toda uma 

coletividade; e de punição, pela conduta de alto de grau de reprovabilidade, da qual resultam 

lesões a bens e interesses de particular relevância, como a moralidade e credibilidade do órgão 

público, todos em perfeita harmonia para proporcionar uma resposta melhor aos lesados e à 

sociedade como um todo. Para as pessoas naturais, essas funções vão atuar no âmbito da 

personalidade de cada um, na tentativa de promover uma transformação pessoal de retomada 

de uma conduta correta e ética; para as pessoas jurídicas, a mudança será na relação de negócios, 

no mercado, na busca de um mundo menos corrupto, de retomada da moralidade das relações 

comerciais e contratuais.    

Assim, com base no exposto, fica afastada qualquer dúvida acerca da possibilidade 

de apuração da responsabilidade individual das pessoas corruptas, que integram a empresa que 

                                                 
194 SANTOS, José Anacleto Abduch; BERTONCINI, Mateus; COSTÓDIO FILHO, Ubirajara. Op. cit., p. 96. 
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praticou atos corrutos, sob o manto da legislação específica (penal, concorrencial, ambiental, 

trabalhista, etc), paralelamente à apuração da responsabilidade da empresa, de forma objetiva, 

com base na lei 12.846/2013. 

Com isso, antes de passar ao estudo do procedimento de apuração da 

responsabilidade objetiva nas esferas administrativa e judicial, para identificar as possíveis 

formas de atuação do compliance e como o mesmo tem sido exigido pelas autoridades, é 

importante tecer algumas considerações acerca da responsabilidade administrativa prevista na 

lei.  

 

4.3 Responsabilidade Administrativa da pessoa jurídica na Lei 12.846/2013 

De início há que se destacar que a responsabilidade administrativa possui duas 

acepções: a responsabilidade funcional/disciplinar do agente público; e a responsabilidade 

imposta aos particulares em geral, decorrente do cometimento de infrações sem cunho criminal 

ou civil. E é essa segunda acepção que interessa à presente análise, para demonstrar a 

responsabilidade das empresas privadas perante à Administração pública decorrente de ato 

corrupto.  

Nesse sentido, José Afonso da Silva explica que a responsabilidade administrativa 

“resulta de infração a normas administrativas, sujeitando-se o infrator a uma sanção de natureza 

também administrativa”. Sanções estas que podem ser: a) advertência; b) multa; c) interdição 

de atividades; e d) suspensão de benefícios195. 

É interessante lembrar, nesse ponto, que essa acepção da responsabilidade 

administrativa é também a prevista nas leis urbanísticas, nas leis ambientais, leis de trânsito e 

lei anticoncorrencial, como elenca Ubirajara Costódio Filho196.  

Pois bem. A lei 12.846/2013 estabeleceu a responsabilidade anticorruptiva ante a 

prática de ato corrupto (atos infracionais elencados no art. 5º da citada lei) praticado por pessoa 

jurídica face à Administração Pública, por ação ou omissão, pelo simples benefício procurado 

ou recebido (art. 2º). 

Dessa forma, uma vez identificada a prática corrupta, nos termos da lei, a empresa 

sujeita-se às sanções por responsabilidade administrativa e civil. Tais responsabilidades são 

apuradas, por sua vez, em procedimento administrativo e/ou judicial, embora na lei 

anticorrupção a distinção entre as duas espécies de responsabilidade não ficaram bem definidas. 

                                                 
195 SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 2 ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 848. 
196 SANTOS, José Anacleto Abduch; BERTONCINI, Mateus; COSTÓDIO FILHO, Ubirajara. Op. cit., p. 64. 
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Na esfera administrativa, encontram-se previstas as sanções de multa, publicação 

extraordinária da condenação e a obrigação de reparar o dano (art. 6º). Já na esfera judicial, 

estão previstas a reparação integral do dano (art. 21, p. único), bem como as sanções do art. 19: 

de perdimento de bens, direitos ou valores; a suspensão ou a interdição parcial de suas 

atividades; a dissolução compulsória da pessoa jurídica; e a proibição de receber incentivos de 

qualquer natureza por determinado período de tempo.  

Fernanda Marinela, Fernando Paiva e Tatiany Ramalho explicam que “as sanções 

administrativas não são as mesmas que as penalidades aplicáveis ao Poder Judiciário”, e 

afirmam que a responsabilização judicial tem sanções com natureza jurídica civil e não 

administrativa, somente sendo impostas às empresas após o trânsito em julgado da sentença 

condenatória197. As sanções administrativas, ao contrário, são impostas pela Administração 

Pública de forma imediata.  

Maria Sylvia Zanella Di Pietro também leciona que as sanções e os danos a serem 

ressarcidos mediante a apuração da responsabilidade das empresas pela Administração Pública, 

na esfera administrativa, são de natureza administrativa, e as sanções aplicadas na esfera 

judicial, pela autoridade judicial, são de natureza civil198. 

Entretanto, embora bem definida doutrinariamente a natureza das 

responsabilidades, a lei em estudo parece não ter se preocupado em distingui-las de forma 

precisa, deixando margem para ambiguidades em diversas passagens do texto normativo. 

Uma delas é relacionado à sanção de publicação extraordinária da condenação, a 

ser aplicada na esfera administrativa, por autoridade administrativa, pois determina que será 

publicada na forma de extrato de sentença, que é ato judicial (caracterizador de sanção civil)199, 

que Paula Meira Lourenço cita como exemplo de punição civil pura (publicação da sentença 

condenatória)200. 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro também identificou que a lei anticorrupção definiu 

atos considerados ilícitos tanto para a esfera administrativa como para a esfera cível, assim 

como as sanções, explicando que as mesmas também “podem ser puramente administrativas 

(quanto ao processo de apuração e à competência para aplica-las) como de natureza civil, 

                                                 
197 MARINELA, Fernanda; RAMALHO, Tatiany; PAIVA, Fernando. Lei anticorrupção: lei n. 12.846, de 1º de 

agosto de 2013. São Pualo: Saraiva, 2015, p. 206. 
198 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 30 ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 

2017, p. 1034. 
199 MARINELA, Fernanda; RAMALHO, Tatiany; PAIVA, Fernando. Op. cit., p. 122. 
200 LOURENÇO, Paula Meira. Op. cit., p. 378. 
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hipótese em que a apuração e o julgamento são feitos pela via judicial, por meio de ação civil 

pública”201.  

Ou seja, o legislador do diploma anticorruptivo parece ter dispensado tratamento 

unificado às responsabilidades não-penais (administrativa e civil), preocupando-se em 

proporcionar um caráter repressivo e sancionador. É o que se depreende da observação de 

diversos artigos e determinações legais do texto normativo, abaixo destacadas. 

 

Art. 1o Esta Lei dispõe sobre a responsabilização objetiva administrativa e civil de 

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

estrangeira. [...] 

Art. 2o As pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente, nos âmbitos 

administrativo e civil, pelos atos lesivos previstos nesta Lei praticados em seu 

interesse ou benefício, exclusivo ou não.  

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

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

autora, coautora ou partícipe do ato ilícito.  

§ 1o A pessoa jurídica será responsabilizada independentemente da 

responsabilização individual das pessoas naturais referidas no caput. [...]  

Art. 4o Subsiste a responsabilidade da pessoa jurídica na hipótese de alteração 

contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária. [...] 

Art. 18.  Na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa jurídica não afasta 

a possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial.  

(grifados) 

 

Contudo, como a distinção da natureza das responsabilidades não parece ser um 

ponto essencial para a análise do objeto da presente pesquisa, que é a influência do compliance 

nas responsabilidades da empresa e os benefícios advindos da sua implementação, o 

aprofundamento dessa discussão será deixado para uma pesquisa futura, onde pretende-se 

identificar as vantagens dessa distinção (ou se há vantagens) e quais seriam elas. 

Assim, seja pelo direito administrativo sancionador, seja pelo direito civil 

sancionador, ou pela responsabilização civil e administrativa (não penal), tratada de forma 

unificada pela lei anticorrupção, passa-se à análise do procedimento de apuração das 

responsabilidades com o intuito de demonstrar onde, como e em que medida o compliance atua 

em benefício da empresa. 

 

4.4 Procedimento de apuração da responsabilização objetiva na lei anticorrupção 

Como explicado no primeiro capítulo, de delimitação temática, a lei anticorrupção 

sujeita a pessoa jurídica enquadrada como corrupta a ser processada e julgada tanto na esfera 

administrativa quando na esfera judicial202: na esfera administrativa, pela autoridade 

                                                 
201 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Op. cit., p. 1034. 
202 BRASIL. Lei Federal nº 12.846/2013: “Art. 18.  Na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa jurídica 

não afasta a possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial”. 



90 

 

administrativa competente, por meio de processo administrativo, com a observância de todas 

as determinações legais existente no ordenamento jurídico, acrescentando-se as inovações 

trazidas pela lei em estudo, tais como a possibilidade de acordo de leniência e a exigência do 

compliance como instrumento mitigador da responsabilidade; na esfera judicial, pela autoridade 

judicial competente, na forma da lei de ação civil pública.   

É importante, nesse ponto, lembrar que a análise de todo o procedimento e extensão 

das responsabilidades civil e administrativa podem ser objeto de exame na esfera administrativa 

e na esfera judicial, para aplicação das sanções administrativas ou civis. 

Pois bem. A lei 12.846/2013 prevê algumas peculiaridades no procedimento de 

apuração das responsabilidades, além de sanções diferenciadas para cada esfera de aplicação. 

É o que se passa a demonstrar. 

 

4.4.1 Ação de responsabilização na via judicial 

Considerando a análise da responsabilidade civil de caráter sancionador acima 

delineada, a condenação judicial, no rito da lei anticorrupção brasileira, possui natureza civil 

sancionadora. A lei empreendeu esforços no sentido de prevenir os inúmeros danos decorrentes 

da corrupção e punir os praticantes do ato, sem preocupação com análise de culpa ou de intenção 

do causador do dano.  

Assim, o procedimento de apuração da responsabilidade judicial é feita por meio 

da ação de responsabilização civil e segue as determinações da natureza da Lei 7.347/85 – Lei 

de Ação Civil Pública, por expressa determinação do art. 21 da Lei 12.846/2013203. 

Na verdade, tendo em vista que a responsabilidade civil da lei em estudo é 

extracontratual, nada mais correto que o procedimento de sua apuração siga o rito de lei com a 

mesma natureza extracontratual, tal como a da ação civil pública. 

Nessa linha, Modesto Carvalhosa entende que a responsabilidade civil objeto da 

ação é decorrente de violação do dever legal de conduta lícita, e não corruptiva, nas relações 

legais e contratuais para com o Estado, ensejando a reparação material do ente público 

diretamente atingido e a reparação do dano moral ao próprio Estado, como se observa no 

seguinte trecho: “Não se trata, portanto, de reparação judicial por inadimplemento de obrigação 

assumida pela pessoa jurídica junto ao Estado, mas de quebra de dever de se conduzir 

licitamente nas suas relações legais ou contratuais para com ele”  204. 

                                                 
203 BRASIL. Lei Federal nº 12.846/2013: “Art. 21.  Nas ações de responsabilização judicial, será adotado o rito 

previsto na Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985”. 
204 CARVALHOSA, Modesto. Op. cit., p. 405. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7347orig.htm
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Nesse contexto, vale ressaltar que o referido autor refere-se ao procedimento 

judicial, no âmbito da lei anticorrupção, como sendo uma espécie de processo de execução 

judicial da condenação apurada em processo administrativo205. Ou seja, o autor expressa o 

entendimento de que não se poderia mais analisar a amplitude da responsabilidade da empresa 

no âmbito do processo judicial, mas tão somente executar a condenação administrativa, apenas 

para aplicar as sanções previstas naquela esfera.  

Essa interpretação parece ter tomado como parâmetro a literalidade do art. 20 da lei 

anticorrupção, onde foi estabelecido que nas ações ajuizadas pelo Ministério Público (ações 

judiciais) poderiam ser aplicadas as sanções previstas no art. 6o (sanções previstas para o 

processo administrativo), desde que constatada a omissão das autoridades competentes para 

promover a responsabilização administrativa. Em outras palavras, em ações judiciais somente 

poderia ser discutida a responsabilização caso a autoridade administrativa tivesse sido omissa. 

Entretanto, entende-se que tal posicionamento é equivocado, especialmente quando 

apreciada no contexto do modelo constitucional brasileiro, pois sabe-se que a decisão final 

exarada pelo judiciário, transitada em julgado, poderá impactar na decisão da via 

administrativa, nos casos em que houver absolvição da pessoa jurídica pelo reconhecimento de 

que o ato lesivo não fora praticado, ou que fora praticado por outra empresa, circunstância tal 

que a decisão administrativa deverá ser objeto de revisão. No entanto, o inverso não é cabível, 

pois decisão em processo administrativo não transita em julgado, podendo ser revista 

judicialmente206. 

Além disso, se houver decisão penal transitada em julgado, que por ventura tenha 

absolvido os dirigentes, administradores, empregados e/ou prepostos da pessoa jurídica 

responsabilizada civil e administrativamente, na medida da culpabilidade de cada integrante da 

empresa, por atos corruptivos elencados no art. 5º da lei, tal decisão poderá repercutir tanto na 

esfera judicial como na administrativa, nos casos em que houver negativa do fato. Mas, se a 

absolvição ocorrer apenas pela extinção da punibilidade, ou pelo fato não constituir crime 

propriamente dito, ou simplesmente pelo arquivamento do processo por motivos outros, como 

especificado no art. 67 do código de processo penal207, não há que se falar em impedimento da 

responsabilização nas esferas judicial e administrativa208. 

                                                 
205 Ibid., p. 394. 
206 SANTOS, José Anacleto Abduch; BERTONCINI, Mateus; COSTÓDIO FILHO, Ubirajara. Op. cit., p. 302. 
207 BRASIL. Código de Processo Penal: “Art. 67.  Não impedirão igualmente a propositura da ação civil: I - o 

despacho de arquivamento do inquérito ou das peças de informação; II - a decisão que julgar extinta a punibilidade; 

III - a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime”. 
208 SANTOS, José Anacleto Abduch; BERTONCINI, Mateus; COSTÓDIO FILHO, Ubirajara. Op. cit., p. 303. 
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A mensagem que se extrai do referido texto normativo (art. 20) é a de que no 

processo judicial, caso a autoridade administrativa tenha sido omissa na aplicação das sanções, 

o poder judiciário poderá aplicá-las, associadas às sanções judiciais, mas sem impedir que seja 

realizado todo o procedimento de análise da extensão da responsabilidade civil e administrativa 

naquela esfera. 

A ação civil de responsabilização prevista na lei anticorrupção é uma modalidade 

especial de Ação Civil Pública, tal como ocorre com a ação de improbidade administrativa, 

como bem explica José Anacleto Abduch Santos, at al209. 

O processo judicial se presta a restaurar a moralidade do Estado210, essencial para 

que este tenha a força de exigir o cumprimento das leis, de exercer seu poder de polícia e 

proporcionar segurança aos seus jurisdicionados, além de exercer as funções tradicionais da 

responsabilidade civil, como a de prevenção, reparação, função social (retomada da ética nos 

negócios), punitiva e de precaução, já estudadas neste capítulo.  

Entretanto, observa-se que no âmbito do processo judicial, não há previsão de 

exigibilidade de estabelecimento do compliance por parte das empresas para que esteja apta a 

receber benefícios jurídicos e minoração das indenizações, assim como foi prognosticado no 

âmbito do processo administrativo. Mas, se sabe que o programa de integridade tem sido 

observado e recomendado/exigido em alguns processos, ainda em trâmite (por isso inacessível), 

assim como foi exigido no caso da empreiteira Andrade Gutierrez já mencionado no segundo 

capítulo deste trabalho, no qual o Juiz Sérgio Moro homologou acordo de leniência desde que 

a empresa implementasse um efetivo programa de compliance com base nas normas 

internacionais da ISO 19600:2014.  

Ou seja, as autoridades judiciárias estão adotando também as considerações 

previstas para a responsabilização no âmbito administrativo (art. 7º da lei, dentre as quais inclui 

a exigência do compliance), situação que se encontra perfeitamente compatível com a ideia 

veiculada pela norma, de incentivar a cultura de integridade e moralidade nas atividades 

empresariais, auxiliando as autoridades no controle e combate às práticas corruptivas.  

Como já adiantado, o objeto da ação judicial de responsabilização visa apuração da 

responsabilidade objetiva para a devida aplicação das sanções cabíveis, bem como o 

ressarcimento do dano material ao órgão prejudicado e a indenização pelos danos morais 

eventualmente sofrido pelo Estado, baseado na teoria da responsabilidade civil objetiva 

                                                 
209 Ibid., p. 320. 
210 Ibid, p. 400. 
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sancionadora, que dispensa a análise subjetiva da conduta (se lícita ou ilícita), bastando a 

presença do dano e do nexo causal entre a conduta e o dano.  

No entanto, a lei anticorrupção foi além, prevendo a possibilidade de 

responsabilização objetiva indireta, ou por ato de terceiro, atribuindo responsabilidade à 

empresa por atos praticados inclusive por seus representantes, empresas pertencentes a um 

mesmo grupo econômico, parceiros e fornecedores. Circunstâncias tais que requerem atenção 

no procedimento de apuração para evitar equívocos e condenações arbitrárias, especialmente 

no que tange à legitimidade ativa e passiva da ação, bem como da autoridade julgadora. 

 

4.4.1.1 Agentes ativos da Ação judicial de responsabilização civil na Lei Anticorrupção 

A legitimidade para a propositura da ação de responsabilização civil de empresas 

que praticaram atos corruptivos contra a administração pública nacional, conforme ditames da 

lei anticorrupção, é primordialmente do Ministério Público, tendo em vista a determinação do 

art. 5º da Lei 7.347/85211. E caso o parquet não atue como parte, atuará obrigatoriamente como 

fiscal da lei.  

Os órgãos de representação judicial ou equivalentes dos três poderes, e das três 

instâncias federativas, também estão legitimados a impetrar a ação, conforme previsão do art. 

19 da Lei 12.846/2013212 em estudo: a advocacia geral da união, pela União; a Procuradoria-

Geral do Estado, pelos Estados; a Procuradoria Geral do Município, pelos municípios; e a 

Procuradoria Geral do Distrito Federal, pelo Distrito Federal. 

Também possuem legitimidade ativa os representantes das entidades que integram 

a respectivas administrações indiretas das pessoas jurídicas de direito público que por ventura 

tenham sido vitimadas por atos corruptivos previstos na lei: autarquias, fundações, empresas 

públicas, sociedades de economia mista e empresas subsidiárias de empresas estatais213.  

                                                 
211 BRASIL. Lei federal nº 7.347/1985: “Art. 5o  Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: I 

- o Ministério Público; II - a Defensoria Pública; III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;      IV 

- a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista; V - a associação que, 

concomitantemente:   a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil;     b) inclua, entre 

suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à 

ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio 

artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. § 1º O Ministério Público, se não intervier no processo como 

parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei”. 
212 BRASIL. Lei federal nº 12.846/2013: “Art. 19.  Em razão da prática de atos previstos no art. 5o desta Lei, a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, por meio das respectivas Advocacias Públicas ou órgãos de 

representação judicial, ou equivalentes, e o Ministério Público, poderão ajuizar ação com vistas à aplicação das 

seguintes sanções às pessoas jurídicas infratoras(...)”. 
213 SANTOS, José Anacleto Abduch; BERTONCINI, Mateus; COSTÓDIO FILHO, Ubirajara. Op. cit., p. 307. 
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Nesse ponto, é importante destacar, contudo, que as empresas públicas que estejam 

no mercado, concorrendo com as particulares, bem como as mistas e subsidiárias das estatais, 

também podem estar no polo passivo da ação de responsabilização, bastando que tenham 

incorrido em algum dos atos corruptivos em face de algum órgão público (ou também público). 

Segundo Modesto Carvalhosa, também possuem legitimidade ativa instrumental, 

as Associações civis que têm por objeto a proteção do patrimônio público, como por exemplo, 

a Transparência Brasil, o Instituto Ethos e o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – 

IBGC214. 

Porém, a lei não estabeleceu a legitimidade para a propositura da ação judicial 

quando a vítima for a administração pública estrangeira, o que impede, por ora, até que tal 

omissão seja corrigida, qualquer ação civil pública pela prática de ato lesivo cometido por 

pessoa jurídica contra a administração pública estrangeira, embora haja a possibilidade de 

ajuizamento de ação de reparação de danos impetrada pela própria entidade estrangeira 

prejudicada, ou Estado estrangeiro, se os atos praticados pela empresa brasileira tiverem 

ocorrido no Brasil; se os atos lesivos tiverem sido praticados no estrangeiro, falece a jurisdição 

brasileira para o processamento e julgamento da ação. 

Tal omissão não ocorreu no âmbito da esfera administrativa, onde foi atribuída a 

legitimidade ativa à Controladoria Geral da União – CGU. 

 

4.4.1.2 Agentes passivos da Ação judicial de responsabilização civil 

Os legitimados passivos dessa ação especial são, por excelência, as pessoas 

jurídicas de direito privado envolvidas na prática de ilícitos contra a administração pública, seja 

nacional ou estrangeira, elencados no art. 5º da lei anticorrupção. 

O parágrafo único do art. 1º da lei215 apresenta um rol das empresas que podem ser 

processadas no rito dessa ação de responsabilização civil por corrupção: a) as sociedades 

personificadas ou não; b) fundações; c) associações; d) sociedades estrangeiras, que tenham 

sede, filial ou representação no território brasileiro216. 

                                                 
214 CARVALHOSA, Modesto. Op. cit., p. 404. 
215 BRASIL. Lei federal nº 12.846/2013: “Art. 1º. (...) Parágrafo único.  Aplica-se o disposto nesta Lei às 

sociedades empresárias e às sociedades simples, personificadas ou não, independentemente da forma de 

organização ou modelo societário adotado, bem como a quaisquer fundações, associações de entidades ou pessoas, 

ou sociedades estrangeiras, que tenham sede, filial ou representação no território brasileiro, constituídas de fato ou 

de direito, ainda que temporariamente”. 
216 SANTOS, José Anacleto Abduch; BERTONCINI, Mateus; COSTÓDIO FILHO, Ubirajara. Op. cit., p. 72. 
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Com relação às espécies de sociedades que se encontram submetidas à lei, é 

interessante destacar que as sociedades personificadas compreendem todas aquelas que 

adquirem personalidade jurídica, com registro próprio (art. 985 do CC), elencadas nos artigos 

do código civil brasileiro de 2002 (CC): sociedades simples (arts. 997-1.038 do CC); sociedades 

em nome coletivo (arts. 1.039-1.044); sociedades em comandita simples (arts. 1.045-1.051); 

sociedades limitadas (arts. 1.052-1.087); sociedades anônimas (arts. 1.088-1.089); sociedades 

em comandita por ações (arts. 1.090-1.092); e sociedades cooperativas (arts. 1.093-1.096). Já 

as sociedades não personificadas, são aquelas sem personalidade jurídica própria: as sociedades 

comuns (arts. 986-990 do CC) e as sociedades em conta de participação (arts. 991 e 992 do 

CC). 

Essa classificação das sociedades em personificadas ou não são subclassificadas, 

por sua vez, em simples ou empresárias, o que, para fins da lei em estudo, não interessa, pois 

todas estão sujeitas à mesma norma217.  

Nessa senda, verifica-se que as empresas estatais e sociedades de economia mista, 

que integram a administração indireta também estariam incluídas no rol dos agentes passivos, 

pois são pessoas jurídicas de direito privado, conforme descrição do art. 5º do Decreto-Lei 

200/1967218. Sem desconsiderar que o referido Decreto-Lei elenca e descreve ao lado destas, 

as fundações219, que foram expressamente elencadas pela lei 12.846/2013 como legitimadas 

passivas. 

Entretanto, esse assunto merece atenção, como bem destacou Ubirajara Costódio 

Filho, pois embora não se possa ignorar a possibilidade de uma empresa estatal cometer ato de 

corrupção à luz da lei 12.846/2013, há algumas particularidades que ainda carecem de solução: 

a) como aplicar a sanção de dissolução compulsória, ou a interdição parcial/suspensão das 

atividades de empresas que somente podem ser extintas por lei, após prévia deliberação do 

Legislativo?; b) como aplicar multa e/ou determinar reparação de danos à empresas que têm 

                                                 
217 Ibid., p. 77. 
218 BRASIL. Decreto-Lei 200/1967: “Art. 5º. (...) II - Emprêsa Pública - a entidade dotada de personalidade jurídica 

de direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, criado por lei para a exploração de 

atividade econômica que o Govêrno seja levado a exercer por fôrça de contingência ou de conveniência 

administrativa podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito. III - Sociedade de Economia 

Mista - a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada por lei para a exploração de atividade 

econômica, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União 

ou a entidade da Administração Indireta”. 
219  BRASIL. Decreto-Lei 200/1967. “Art. 5º (...) IV - Fundação Pública - a entidade dotada de personalidade 

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa, para o 

desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com 

autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção, e funcionamento 

custeado por recursos da União e de outras fontes”.   



96 

 

como caixa dinheiro do erário, além de prejudicar o regular desempenho das atividades 

essenciais à sociedade, penalizando, dessa forma, toda uma coletividade, cuja lei sancionadora 

busca protege-la?220.  

Assim, diante desse impasse, o autor sugere algumas possíveis soluções para o 

embaraço: estabelecer dispositivo que restrinja a legitimidade passiva das empresas estatais, 

devido à inaplicabilidade das sanções às mesmas; ou estabelecer a ressalva de que as empresas 

estatais não estariam sujeitas às sanções de suspensão/interdição parcial das atividades e de 

dissolução compulsória; ou, ainda, distinguir as estatais que prestam serviço público das que 

exploram atividades econômicas em sentido estrito, onde somente nestas últimas a lei 

incidiria221. 

Essas soluções parecem estar conectadas com a moderna e recente Lei 13.303/2016, 

que estabelece a Responsabilidade das Estatais. Tal lei disciplina a exploração direta de 

atividade econômica pelo Estado por intermédio de suas empresas públicas e sociedades de 

economia mista, conforme previsto no art. 173 da Constituição Federal, bem como uma série 

de mecanismos de transparência e governança a serem observados pelas estatais, tais como 

regras para divulgação de informações (art. 8º, § 2º222), práticas de gestão de risco, incluindo a 

exigência de implementação do compliance (art. 9º, §4º223), códigos de conduta, formas de 

fiscalização pelo Estado e pela sociedade, constituição e funcionamento dos conselhos, assim 

como requisitos mínimos para nomeação de dirigentes; além das normas de licitações e 

contratos específicas para empresas públicas e sociedades de economia mista.  

O fato é que a intenção do legislador parece bastante clara no sentido de 

responsabilizar toda e qualquer empresa que venha a praticar atos corruptivos. No que tange às 

empresas particulares, observa-se na parte final do parágrafo único do art. 1º da lei 

anticorrupção a expressão “constituídas de fato ou de direito”. Ou seja, ainda que a empresa 

não tenha registro e não esteja regularizada, se existe de fato, explorando um ramo de negócio 

e ofertando bens ou serviços no mercado, ela estará sujeita às determinações da lei.  

                                                 
220 SANTOS, José Anacleto Abduch; BERTONCINI, Mateus; COSTÓDIO FILHO, Ubirajara. Op. Cit., p. 84. 
221 Ibid., p. 85. 
222 BRASIL. Lei nº 13.303/2016. “Art. 5º. (...) § 2o  Quaisquer obrigações e responsabilidades que a empresa 

pública e a sociedade de economia mista que explorem atividade econômica assumam em condições distintas às 

de qualquer outra empresa do setor privado em que atuam deverão: I - estar claramente definidas em lei ou 

regulamento, bem como previstas em contrato, convênio ou ajuste celebrado com o ente público competente para 

estabelecê-las, observada a ampla publicidade desses instrumentos; II - ter seu custo e suas receitas discriminados 

e divulgados de forma transparente, inclusive no plano contábil”.  
223 BRASIL. Lei nº 13.303/2016. “Art. 9º (...) § 4o  O estatuto social deverá prever, ainda, a possibilidade de que 

a área de compliance se reporte diretamente ao Conselho de Administração em situações em que se suspeite do 

envolvimento do diretor-presidente em irregularidades ou quando este se furtar à obrigação de adotar medidas 

necessárias em relação à situação a ele relatada”.  



97 

 

Em relação às empresas públicas, embora não esteja expressa a sua legitimidade 

passiva na lei anticorrupção, parece ser um ponto com forte tendência a sofrer alteração, ou 

mesmo uma interpretação conforme a constituição, uma vez que já fora editada a lei das estatais, 

posteriormente à lei em comento. Conforme visto, a lei das estatais estabelece o dever de 

transparência em suas atividades, de maneira que “quaisquer obrigações e responsabilidades 

que a empresa pública e a sociedade de economia mista que explorem atividade econômica 

assumam em condições distintas às de qualquer outra empresa do setor privado” (art. 8º, §2º da 

Lei 13.303/2016) deve estar claramente definida em lei ou regulamento, para evitar 

arbitrariedades. 

Nessa linha, Ubirajara Costódio Filho propõe uma interpretação conforme à 

constituição para que o rol de pessoas jurídicas passíveis de sofrer as sanções da lei 

anticorrupção seja considerado exemplificativo224. Ideia que nos filiamos, pois somente assim 

a intenção da lei seria atendida, que é precisamente combater a corrupção praticada por toda e 

qualquer pessoa jurídica, independentemente de sua forma. O autor refere-se à interpretação 

conforme em relação às empresas privadas, mas, diante de todas considerações expostas, 

acredita-se que tal interpretação deve ser estendida para toda e qualquer pessoa jurídica, 

independentemente de sua forma, seja ela privada ou pública, bastando que as públicas se 

adequem às recentes normas e tendências de gestão de risco, especialmente de risco de 

corrupção. 

Por fim, identifica-se a falta de previsão de tratamento diferenciado ao micro e 

pequeno empreendedor. Essa omissão não parece razoável, pois a realidade desses empresários 

é sabidamente regida de maiores limitações econômicas, tecnológicas e de pessoal também, 

como destaca Marcella Block225. Mas, a Portaria conjunta da Controladoria-Geral da União 

(CGU) com a Secretaria da Micro e Pequena Empresa (SMPE) de nº 2279/2015226, 

regulamentou essa questão, descrevendo como deve ser feita a adaptação da cobrança de cada 

parâmetro estabelecido pelo Decreto 8.420/2015 no âmbito das micro e pequenas empresas. 

Anexado à referida portaria há uma tabela onde parâmetros de integridade do artigo 

nº 42, do Decreto nº 8420/15, são elencados na primeira coluna, seguidos de esclarecimentos 

sobre cada um deles (segunda coluna), e de exemplos de medidas de integridades que atendem 

a esses parâmetros, na terceira coluna. Assim, com base nas orientações da referida portaria, as 

                                                 
224 SANTOS, José Anacleto Abduch; BERTONCINI, Mateus; COSTÓDIO FILHO, Ubirajara. Op. cit., p. 80. 
225 BLOK, Marcella. A nova lei anticorrupção e o compliance. Revista de Direito Bancário e do Mercado de 

Capitais: RDB, v.17, n. 65, p. 263-318, jul./set. 2014, p. 270. 
226 BRASIL. Portaria conjunta CGU/SMPE nº 2279/2015: Disponível em: 

https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=303257. Acesso em: 19 ago. 2017. 

https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=303257
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empresas devem comprovar a aplicação das medidas de integridade mediante a apresentação 

de um Relatório de Perfil e um Relatório de Conformidade, segundo orientações dadas pelo 

própria Controladoria Geral da União: 

 

No primeiro relatório, constarão informações relativas à área de atuação da empresa, 

aos responsáveis por sua administração, ao quantitativo de empregados e à estrutura 

organizacional e ao nível de relacionamento com o setor público. 

No tópico que trata da relação com a esfera pública, deverão ser especificadas as 

principais autorizações, licenças e permissões governamentais que a empresa 

necessita para o exercício de suas atividades, o valor aproximado dos contratos 

celebrados ou vigentes com o setor público nos últimos três anos e a participação deste 

valor no faturamento anual. Ainda neste item, será necessário especificar se houve o 

uso de agentes intermediários (procuradores, despachantes, consultores ou 

representantes comerciais) no relacionamento com o setor público. 

Já no Relatório de Conformidade, a empresa relacionará o funcionamento das medidas 

de integridade adotadas e como essas ações contribuíram para a prevenção, detecção 

ou solução de eventuais atos lesivos, objeto de apuração.
 227 

 

A Portaria em comento regulamenta, portanto, as diretrizes para análise do 

programa de compliance não só no âmbito judicial, mas também no âmbito do processo 

administrativo, sobretudo para viabilidade dos acordos de leniência pelos órgãos 

administrativos, por exemplo. 

Percebe-se, desta feita, que o compliance assumiu um status legal, por meio de 

regulamentações específicas (Decreto 8.420/2015 e Portaria CGU/SMPE 2279/2015). E a partir 

desses parâmetros legais, os órgãos de controle, responsáveis pelo combate à corrupção, passam 

a ter elementos para aferir a efetividade dos programas adotados pelas empresas, inclusive as 

de pequeno porte, assegurando, assim, a cooperação das pessoas jurídicas nas medidas de 

prevenção à corrupção e por consequência, garantindo as reduções das sanções previstas na lei 

anticorrupção.  

 

4.4.2 Processo administrativo de responsabilização das empresas perante a lei 

anticorrupção 

O processo administrativo, assim como o judicial, é o instrumento de aplicação da 

lei, estando sujeitos aos princípios da legalidade, do formalismo, da ampla defesa, do 

contraditório, do devido processo legal, da motivação, da publicidade, da economicidade 

processual, da duração razoável do processo, da segurança jurídica, dentre outros que 

assegurem os direitos do lesado/vítima. 

                                                 
227 Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União: Disponível em:< 

http://www.cgu.gov.br/noticias/2015/09/ministerios-regulamentam-programa-de-integridade-para-micro-e-

pequenas-empresas>. Acesso em: 10 ago. 2017. 

http://www.cgu.gov.br/noticias/2015/09/ministerios-regulamentam-programa-de-integridade-para-micro-e-pequenas-empresas
http://www.cgu.gov.br/noticias/2015/09/ministerios-regulamentam-programa-de-integridade-para-micro-e-pequenas-empresas
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Entretanto, o processo administrativo apresenta menos formalidades, e portanto é 

pretensamente mais célere, seguindo as diretrizes da lei 9.784/99 e as especificidades da lei 

12.846/2013 em conjunto com o Decreto 8.420/2015 que a regulamenta. 

O processo administrativo de responsabilização das empresas não pode exceder 180 

dias (art. 9º do Decreto 8.420/15). Provavelmente por essa razão, o legislador tenha optado por 

dar ênfase à apuração da responsabilização nessa esfera administrativa, inovando na 

possibilidade de celebração de acordos de leniência por autoridades administrativas e na 

exigência de implementação do compliance como requisito para a celebração do referido 

acordo, sendo considerado como instrumento de mitigação das responsabilidades, tanto civil 

como administrativas. 

Pois bem. O efeito da condenação administrativa tem natureza administrativa 

sancionatória. Uma vez apurada a responsabilidade civil ou administrativa, de forma objetiva, 

aplicam-se as sanções (art. 6º da lei 12.846/2013): a) multa, de 0,1 % a 20% do faturamento 

bruto do último exercício anterior ao da instauração do processo administrativo; e b) publicação 

extraordinária da decisão condenatória. 

Mas antes de aplicar a decisão administrativa, a lei determinou que a Advocacia 

pública, ou o órgão de assistência jurídica do ente atingido, se manifeste previamente à decisão 

da autoridade administrativa228. Embora tal manifestação não precise ser obrigatoriamente 

seguida pela administração, por falta de previsão legal, serve de orientação e fundamentação 

jurídica para embasar as decisões de ordem administrativa, conforme explicações de Sidney 

Bitencourt embasado na decisão do Ministro Joaquim Barbosa em Mandato de Segurança.229  

A margem discricionária relacionada à multa a ser aplicada por órgão 

administrativo é bastante expressiva, o que faz da lei um alvo de críticas. Mas, para fins da 

presente pesquisa, serão analisados apenas os aspectos relacionados ao processo de apuração 

da responsabilidade, especialmente no que tange à obrigação de reparar o dano causado, com 

base na responsabilidade civil objetiva, associado às sanções aplicáveis no âmbito 

                                                 
228 BRASIL. Lei Federal nº 12.846/2013. “Art. 6º. (...) § 2o  A aplicação das sanções previstas neste artigo será 

precedida da manifestação jurídica elaborada pela Advocacia Pública ou pelo órgão de assistência jurídica, ou 

equivalente, do ente público”. 
229 BITENCOURT, Sidney. Comentários à lei anticorrupção: lei 12.846/2013. 2 ed. rev., atual. e ampl. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 94-95: Decisão do Ministro Joaquim Barbosa em Mandato de 

Segurança - MS 24.631/DF (Dj 31.01.2008): “salvo demonstração de culpa ou erro grosseiro, submetida às 

instâncias administrativo-disciplinares ou jurisdicionais próprias, não cabe a responsabilização do advogado 

público pelo conteúdo de seu parecer de natureza meramente opinativa”. 
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administrativo, conforme expressa previsão do § 3º do art. 6º230 em conjunto com o art. 13231 

da lei em comento. 

A responsabilidade deve ser apurada por meio do PAR – Processo Administrativo 

de Responsabilização, regulamentado pelo Decreto 8.420/2015, o qual dispõe, dentre outras 

especificidades: a) uma vez decidia pela abertura da investigação preliminar, uma comissão 

composta por dois ou mais servidores conduzirão os trabalhos, que não passará de 60 dias; b)  

o resultado da investigação preliminar será encaminhada à autoridade competente que decidirá 

pela abertura do PAR, onde haverá a designação de nova comissão, também compostas por dois 

ou mais servidores estáveis; c) a pessoa jurídica será intimada para apresentar defesa escrita e 

apresentar provas em 30 dias, podendo apresentar, ainda, alegações finais no prazo de 10 dias, 

caso seja deferido o pedido de apresentação de novas provas; d) se, no conjunto de provas forem 

apresentados o programa de integridade (compliance), estas serão analisadas conforme os 

parâmetros indicados no capítulo IV do mesmo Decreto 8.420/15 (arts. 41 e 42)232; e) a 

comissão elaborará relatório final de apuração da responsabilidade, embasados pela prévia 

manifestação do órgão de assistência jurídica da entidade, e encaminhará à autoridade 

                                                 
230 BRASIL. Lei Federal nº 12.846/2013. “Art. 6º. (...) § 3o  A aplicação das sanções previstas neste artigo não 

exclui, em qualquer hipótese, a obrigação da reparação integral do dano causado”. 
231 BRASIL. Lei Federal nº 12.846/2013. “Art. 13.  A instauração de processo administrativo específico de 

reparação integral do dano não prejudica a aplicação imediata das sanções estabelecidas nesta Lei”. 
232 BRASIL. Decreto nº 8.420/2016: “Art. 4º A autoridade competente para instauração do PAR, ao tomar ciência 

da possível ocorrência de ato lesivo à administração pública federal, em sede de juízo de admissibilidade e 

mediante despacho fundamentado, decidirá: I - pela abertura de investigação preliminar; II - pela instauração de 

PAR; ou III - pelo arquivamento da matéria. § 1º A investigação de que trata o inciso I do caput terá caráter 

sigiloso e não punitivo e será destinada à apuração de indícios de autoria e materialidade de atos lesivos à 

administração pública federal. § 2º A investigação preliminar será conduzida por comissão composta por dois ou 

mais servidores efetivos. § 3º Em entidades da administração pública federal cujos quadros funcionais não sejam 

formados por servidores estatutários, a comissão a que se refere o § 2o será composta por dois ou mais empregados 

públicos. § 4º O prazo para conclusão da investigação preliminar não excederá sessenta dias e poderá ser 

prorrogado por igual período, mediante solicitação justificada do presidente da comissão à autoridade instauradora. 

§ 5º Ao final da investigação preliminar, serão enviadas à autoridade competente as peças de informação obtidas, 

acompanhadas de relatório conclusivo acerca da existência de indícios de autoria e materialidade de atos lesivos à 

administração pública federal, para decisão sobre a instauração do PAR. Art. 5º No ato de instauração do PAR, a 

autoridade designará comissão, composta por dois ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias 

conhecidos e intimará a pessoa jurídica para, no prazo de trinta dias, apresentar defesa escrita e especificar 

eventuais provas que pretende produzir. § 1º Em entidades da administração pública federal cujos quadros 

funcionais não sejam formados por servidores estatutários, a comissão a que se refere o caput será composta por 

dois ou mais empregados públicos, preferencialmente com no mínimo três anos de tempo de serviço na entidade. 

§ 2º Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas 

indispensáveis pela comissão, a pessoa jurídica poderá apresentar alegações finais no prazo de dez dias, contado 

da data do deferimento ou da intimação de juntada das provas pela comissão. § 3º Serão recusadas, mediante 

decisão fundamentada, provas propostas pela pessoa jurídica que sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias, 

protelatórias ou intempestivas. § 4º Caso a pessoa jurídica apresente em sua defesa informações e documentos 

referentes à existência e ao funcionamento de programa de integridade, a comissão processante deverá examiná-

lo segundo os parâmetros indicados no Capítulo IV, para a dosimetria das sanções a serem aplicadas”. 
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competente para julgamento; f) da decisão administrativa cabe pedido de reconsideração com 

efeito suspensivo, no prazo de 10 dias (arts. 10 e 11). 

Caso a decisão administrativa não seja cumprida, o processo deve ser encaminhado 

para o processamento judicial, seja em relação à multa, às promoções de publicações 

extraordinárias, às reparações dos danos e prejuízos, ou à preservação do acordo de leniência 

(art. 26 do Decreto 8.420/2015233). 

No âmbito da esfera administrativa também foram estabelecidos os legitimados 

para a devida apuração da responsabilidade dos entes coletivos, tanto ativos como passivos. 

 

4.4.2.1 Agentes ativos e passivos do processo administrativo de responsabilidade 

A legitimidade ativa para o processo de responsabilização civil de empresas 

particulares em face de órgãos públicos nacionais, no âmbito administrativo, foi atribuída à 

autoridade máxima de cada órgão ou entidade que foi atingida, lesada, que poderá ser exercida 

mediante provocação ou de ofício234.  

A Controladoria Geral da União (CGU) também possui legitimidade ativa para 

instaurar processos administrativos para apurar a responsabilidade civil de empresas 

particulares que tenham praticado atos corruptivos contra a administração pública nacional, de 

forma concorrente com a autoridade máxima do órgão atingido. Poderá, ainda, avocar processo 

já instaurado se entender necessário, para examinar a regularidade e corrigir andamento. Mas 

essa competência é somente no âmbito do poder executivo federal235 236.  

                                                 
233 BRASIL. Decreto nº 8.420/2016: “Art. 26.  As medidas judiciais, no País ou no exterior, como a cobrança da 

multa administrativa aplicada no PAR, a promoção da publicação extraordinária, a persecução das sanções 

referidas nos incisos I a IV do caput do art. 19 da Lei no 12.846, de 2013, a reparação integral dos danos e prejuízos, 

além de eventual atuação judicial para a finalidade de instrução ou garantia do processo judicial ou preservação 

do acordo de leniência, serão solicitadas ao órgão de representação judicial ou equivalente dos órgãos ou entidades 

lesados”. 
234 BRASIL. Lei Federal nº 12.846/2013: “Art. 8o A instauração e o julgamento de processo administrativo para 

apuração da responsabilidade de pessoa jurídica cabem à autoridade máxima de cada órgão ou entidade dos 

Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, que agirá de ofício ou mediante provocação, observados o 

contraditório e a ampla defesa. § 1o A competência para a instauração e o julgamento do processo administrativo 

de apuração de responsabilidade da pessoa jurídica poderá ser delegada, vedada a subdelegação”. 
235 BRASIL. Lei Federal nº 12.846/2013: “Art. 8º. (...) § 2o  No âmbito do Poder Executivo federal, a 

Controladoria-Geral da União - CGU terá competência concorrente para instaurar processos administrativos de 

responsabilização de pessoas jurídicas ou para avocar os processos instaurados com fundamento nesta Lei, para 

exame de sua regularidade ou para corrigir-lhes o andamento”. 
236 BRASIL. Decreto nº 8.420/2016: “Art. 13.  A Controladoria-Geral da União possui, no âmbito do Poder 

Executivo federal, competência: I - concorrente para instaurar e julgar PAR; e II - exclusiva para avocar os 

processos instaurados para exame de sua regularidade ou para corrigir-lhes o andamento, inclusive promovendo a 

aplicação da penalidade administrativa cabível. § 1o A Controladoria-Geral da União poderá exercer, a qualquer 

tempo, a competência prevista no caput, se presentes quaisquer das seguintes circunstâncias: I - caracterização de 

omissão da autoridade originariamente competente; II - inexistência de condições objetivas para sua realização no 

órgão ou entidade de origem; III - complexidade, repercussão e relevância da matéria; IV - valor dos contratos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art19i
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Quando a vítima se trata de administração pública estrangeira, a legitimidade ativa 

para o processo de responsabilização civil foi atribuída somente à Controladoria Geral da União 

(CGU), sem ressalvas, conforme expressa previsão do art. 9º em conjunto com o art. 28 da Lei 

12.846/2013237 e art. 14 do Decreto 8.420/2015238. Competência essa que não se estende para 

a responsabilização civil na esfera judicial, como já explicado. 

Há, portanto, a previsão de legitimidade múltipla para a propositura do processo 

administrativo de responsabilização, o que, na visão de Marcella Block, pode gerar uma 

ineficiência dos processos, sobretudo nas esferas estaduais e municipais, que de modo geral 

sofrem maior influência política. E, para diminuir tais ingerências políticas nos processos 

administrativos, a autora sugere a criação de mecanismos de compliance na administração 

pública, treinando especialmente os funcionários encarregados de aplicar a lei239.  

Ana Maria Cantal ressalta que não há previsão para situações de conflito de 

competência quando houver órgãos da União e dos Estados envolvidos no mesmo caso, o que 

deverá ser questão de alteração da norma, em breve240. 

No que tange à legitimidade passiva, remete-se ao tópico 3.4.1.2 acima, pois é 

semelhante à legitimidade prevista para o processo judicial: abrange todas as empresas que 

venham a praticar atos corruptivos à luz da lei anticorrupção. 

 

4.4.2.3 Acordo de leniência e Compliance 

A aplicação de sanções no processo administrativo de responsabilização (PAR) 

prevê uma série de considerações a serem observadas para nortear a decisão do julgador (art. 

7º da lei 12.846/2013): a) a gravidade da infração; b) a vantagem auferida; c) a consumação ou 

não da infração; d) o grau de lesão ou perigo de lesão; e) o efeito negativo produzido pela 

infração; f) a situação econômica do infrator; g) a cooperação da pessoa jurídica para a apuração 

                                                 
mantidos pela pessoa jurídica com o órgão ou entidade atingida; ou V - apuração que envolva atos e fatos 

relacionados a mais de um órgão ou entidade da administração pública federal”. 
237 BRASIL. Lei Federal nº 12.846/2013: “Art. 9o Competem à Controladoria-Geral da União - CGU a apuração, 

o processo e o julgamento dos atos ilícitos previstos nesta Lei, praticados contra a administração pública 

estrangeira, observado o disposto no Artigo 4 da Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários 

Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais, promulgada pelo Decreto no 3.678, de 30 de 

novembro de 2000”. (...) “Lei 12.846/2013: Art. 28.  Esta Lei aplica-se aos atos lesivos praticados por pessoa 

jurídica brasileira contra a administração pública estrangeira, ainda que cometidos no exterior”. 
238 BRASIL. Decreto nº 8.420/2016: “Art. 14.  Compete à Controladoria-Geral da União instaurar, apurar e julgar 

PAR pela prática de atos lesivos à administração pública estrangeira, o qual seguirá, no que couber, o rito 

procedimental previsto neste Capítulo”. 
239BLOK, Marcella. Op. cit., p. 278. 
240 CANTAL, Ana Maria Borges Fontão. Op. cit., p. 306. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3678.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3678.htm
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das infrações; h) a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade; i) o valor 

dos contratos envolvidos. 

Dentre tantas considerações, verifica-se uma influência considerável na convicção 

do julgador, os requisitos elencados nos incisos VI e VII do referido artigo, que tratam 

exatamente da cooperação da pessoa jurídica para a apuração das infrações (adesão ao acordo 

de leniência) e a existência do programa de mecanismos e procedimentos de controle internos 

de integridade (compliance). 

Ivens Henrique Hubert aponta dados que confirmam a significante incidência dos 

efeitos do compliance como atenuante no cálculo da multa a ser aplicada pela autoridade 

julgadora. Segundo o autor, a multa que pode chegar até 20% do faturamento bruto da pessoa 

jurídica, pode ser reduzida em até quatro pontos percentuais com a existência do compliance, 

exemplificando com um caso de que o estabelecimento prévio da multa em 10% teria a redução 

de 40% desse valor pela existência de compliance efetivo241.  

Indaga-se em relação à reparação integral dos danos, se o compliance poderia 

influenciar de alguma forma. Acredita-se que se o programa pode mitigar o percentual de multa 

e evitar a publicação da condenação (e, no âmbito judicial, evitar inclusive a extinção da 

empresa) poderia se cogitar a possibilidade de que diante de um efetivo programa de 

compliance, a reparação dos danos possa ser realizada de forma parcelada, programada, 

diminuindo a sobrecarga negativa e financeira à pessoa jurídica, ou mesmo por meio de isenção 

de juros. Acredita-se que tais conjecturas são possibilidades viáveis e aplicáveis aos casos 

concretos, uma vez que já são práticas usuais em contratos de outras natureza. 

O certo é que há muitas críticas à subjetividade dos parâmetros de aferição da 

responsabilidade/reparação/sanção estabelecidos na lei242, mas o legislador tem empreendido 

esforços em diminuir essa subjetividade editando normas regulamentadoras para tratar ao 

menos dos parâmetros de avaliação do acordo de leniência e do compliance, como se passa a 

demonstrar. 

O acordo de leniência poderá ser celebrado entre a autoridade julgadora 

administrativa e os responsáveis pelas pessoas jurídicas que praticaram o ato corrupto (tanto 

pelos atos previstos no art. 5º da lei 12.846/2013, como pelos arts. 86 a 88 da lei 8.666/93, 

                                                 
241 HUBERT, Ivens Henrique. Compliance: Um instituto com controles legais. Revista Jurídica Consulex, ano 

XIX, n. 440, 15 mai. 2015, p. 37. 
242 BITENCOURT, Sidney. Op. cit., p. 108. 
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conforme previsão expressa do art. 17 da lei anticorrupção243, bem como por outras normas de 

licitações e contratos)244. Diante de tais previsões normativas, o Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica (CADE) também poderá celebrar acordo de leniência à luz da lei 

anticorrupção, o qual possui denominação específica: Termo de Cessação de Conduta (TCC).  

Verifica-se, contudo, que a pessoa jurídica que pretender se isentar ou mitigar as 

sanções previstas na lei (art. 40 do Decreto 8.420/2015245) somente poderá propor o acordo até 

a conclusão do relatório pela comissão responsável pelo PAR (art. 30, § 2º do Decreto 

8.420/2015). 

Para que a proposta do acordo de leniência seja considerada, devem estar presentes 

alguns requisitos previstos no art. 30 do Decreto 8.420/15, tais como: a pessoa jurídica ter sido 

a primeira a manifestar interesse em cooperar com a apuração do ato lesivo; ter a mesma 

cessado completamente seu envolvimento no ato lesivo a partir da data da propositura do 

acordo; ter admitido a sua participação na infração administrativa; se preste a cooperar plena e 

permanentemente com as investigações e o processo administrativo, comparecendo para 

esclarecimentos sempre que solicitada; e forneça informações, documentos e elementos que 

comprovem a infração administrativa. 

Marcella Block explica que o acordo de leniência é uma espécie voluntária 

admissão de culpa, como uma espécie de delação premiada246.  

O Ministério da Transparência editou a Portaria de nº 910/2015, logo após o 

Decreto que regulamenta a lei anticorrupção, estabelecendo os procedimentos para celebração 

dos acordos de leniência pela Controladoria Geral da União (CGU). E a principal alteração 

                                                 
243 BRASIL. Lei Federal nº 12.846/2013: “Art. 17.  A administração pública poderá também celebrar acordo de 

leniência com a pessoa jurídica responsável pela prática de ilícitos previstos na Lei no 8.666, de 21 de junho de 

1993, com vistas à isenção ou atenuação das sanções administrativas estabelecidas em seus arts. 86 a 88”. 
244 BRASIL. Decreto 8.420/2015: “Art. 28.  O acordo de leniência será celebrado com as pessoas jurídicas 

responsáveis pela prática dos atos lesivos previstos na Lei no 12.846, de 2013, e dos ilícitos administrativos 

previstos na Lei no 8.666, de 1993, e em outras normas de licitações e contratos, com vistas à isenção ou à 

atenuação das respectivas sanções, desde que colaborem efetivamente com as investigações e o processo 

administrativo, devendo resultar dessa colaboração: I - a identificação dos demais envolvidos na infração 

administrativa, quando couber; e II - a obtenção célere de informações e documentos que comprovem a infração 

sob apuração”.  
245 BRASIL. Decreto nº 8.420/2015: “Art. 40.  Uma vez cumprido o acordo de leniência pela pessoa jurídica 

colaboradora, serão declarados em favor da pessoa jurídica signatária, nos termos previamente firmados no acordo, 

um ou mais dos seguintes efeitos: I - isenção da publicação extraordinária da decisão administrativa sancionadora; 

II - isenção da proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou 

entidades públicos e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo Poder Público;  III - redução do valor 

final da multa aplicável, observado o disposto no art. 23; ou IV - isenção ou atenuação das sanções administrativas 

previstas nos art. 86 a art. 88 da Lei no 8.666, de 1993, ou de outras normas de licitações e contratos. Parágrafo 

único.  Os efeitos do acordo de leniência serão estendidos às pessoas jurídicas que integrarem o mesmo grupo 

econômico, de fato e de direito, desde que tenham firmado o acordo em conjunto, respeitadas as condições nele 

estabelecidas”. 
246 BLOK, Marcella. Op. cit., p. 302. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art86
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art88
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art86
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promovida pela nova portaria é a participação da Advocacia Geral da União (AGU) em todo o 

trâmite do processo. As comissões de negociação, por exemplo, serão compostas por um ou 

mais advogados públicos indicados. Eles ficarão responsáveis por avaliar a vantagem e a 

procedência da proposta da empresa. 

Posteriormente, a CGU e AGU editaram a Portaria Interministerial CGU/AGU nº 

2.278/2016, estabelecendo as diretrizes a serem seguidas para a celebração do acordo e os 

termos de exigência do compliance. Esta cooperação formal, segundo Torquato Jardim, 

Ministro da Transparência à época, deverá ser estendida aos demais órgãos envolvidos na 

condução dos acordos de leniência, como o Tribunal de Contas da União (TCU) e o Ministério 

Público Federal (MPF)247. 

Vale destacar, que em infográfico lançado na página da internet da CGU, consta 

claramente o dever de implementação do compliance pela empresa para a celebração do acordo 

de leniência: “a empresa deve adotar, aplicar ou aperfeiçoar um programa de integridade”. 

Além de elencar os elementos principais do programa e descrever que a celebração do acordo 

de leniência isenta a empresa responsabilizada de sanções como a publicação extraordinária da 

decisão condenatória em meios de comunicação de grande circulação; o perdimento dos bens, 

direitos ou valores; a suspensão ou interdição parcial de suas atividades; a dissolução 

compulsória; e a proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou 

empréstimos de órgãos, entidades e instituições financeiras públicas; redução em até 2/3 do 

valor da multa; e a isenção ou atenuação das sanções administrativas ou cíveis ao caso, a 

exemplo da declaração de inidoneidade (proibição de contratar com a Administração 

Pública)248.  

Não há qualquer referência a sanções para o caso de não implantação do compliance 

pela empresa que pretenda formar acordo de leniência, mas, interpretando-se a literalidade da 

expressão “a empresa deve adotar”, conclui-se que se a empresa não aderir ao sistema, a 

proposta de acordo não será admitida.  

Convém destacar que no decorrer desse curto período de vigência da lei 

anticorrupção, identificou-se que o Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União 

(CGU), no âmbito da Operação Lava Jato, instaurou procedimentos administrativos de 

                                                 
247 Entrevista com o Ministro da Transparência, Torquato Jardim, publicado em 15.12.2016. Disponível em: < 

http://www.cgu.gov.br/noticias/2016/12/ministerio-da-transparencia-e-agu-assinam-portaria-para-celebrar-

acordos-de-leniencia>. Acesso em: 15 ago. 2017. 
248 Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União. Disponível 

em:<http://www.cgu.gov.br/assuntos/responsabilizacao-de-empresas/lei-anticorrupcao>. Acesso em: 15 ago. 

2017. 

http://www.cgu.gov.br/noticias/2016/12/ministerio-da-transparencia-e-agu-assinam-portaria-para-celebrar-acordos-de-leniencia
http://www.cgu.gov.br/noticias/2016/12/ministerio-da-transparencia-e-agu-assinam-portaria-para-celebrar-acordos-de-leniencia
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responsabilização (PARs) contra 29 (vinte e nove) empresas envolvidas na Operação Lava Jato, 

resultando na declaração de inidoneidade de 5 (cinco) delas: GDK S/A, Mendes Júnior, 

Skanska, Iesa Óleo & Gás e Jaraguá Equipamentos Industriais249; e na celebração de acordo de 

leniência com a SBM Offshore250 e com a UTC Engenharia251. 

                                                 
249 Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União. Responsabilização de empresas. Disponível em: 

< http://www.cgu.gov.br/noticias/2017/02/ministerio-da-transparencia-pune-gdk-s-a-com-inidoneidade>. Acesso 

em: 17 set. 2017. 
250 Sobre o acordo de leniência no caso da SBM Offshore: “O Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle 

celebrou, em 15 de julho de 2016, com a SBM Offshore, o Ministério Público Federal, a Advocacia-Geral da 

União e a Petrobras,  Acordo de Leniência sobre os fatos relacionados à atuação do principal agente da SBM no 

Brasil durante o período compreendido entre 1996 – 2012 e todas as investigações deles decorrentes. Para a integral 

vigência do acordo, conforme previsto em cláusula específica, o Ministério Público Federal submeteu o texto à 

apreciação da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, que, na data de hoje, se 

pronunciou e determinou a distribuição do acordo a outro Procurador da República para sua readequação ou 

prosseguimento das investigações. O Ministério da Transparência reconhece a inequívoca competência do 

Ministério Público em rever os termos no acordo de leniência no âmbito de suas competências, seja com base no 

seu poder de investigação criminal, na Lei de Improbidade, na Lei de Organização Criminosa, na Lei da Ação 

Civil Pública e outros normativos jurídicos. Na mesma linha de entendimento, o Ministério também reconhece as 

competências constitucionais do Tribunal de Contas da União, tendo disponibilizado total acesso aos autos, com 

vista ao integral acompanhamento dos procedimentos adotados. Neste momento, equipes do TCU encontram-se 

no MTFC realizando análise de procedimentos de Acordo de Leniência, um deles inclusive, o da SBM. Mesmo 

considerando a independência de instâncias e suas respectivas competências, o Ministério esclarece e enfatiza: a) 

O procedimento do Acordo de Leniência por parte do MTFC observou integralmente os requisitos da Lei 

Anticorrupção. A SBM já disponibilizou 1 terabyte de informações, onde foi possível identificar outras pessoas 

envolvidas na infração. Mas essas informações somente poderão ser utilizadas se efetivado o Acordo; b) O 

programa de compliance da empresa foi analisado pelo MTFC e a implementação de recomendações expedidas 

será monitorada pelo Ministério, como exigência do cumprimento do Acordo; c) O Acordo com a SBM se restringe 

aos fatos e provas reconhecidos e documentados no processo de investigação. Por essa razão, não há quitação 

integral de eventual dano; d) Há cláusulas contratuais que preveem expressamente que a descoberta de novos fatos 

e documentos não abrangidos pelo Acordo implicaria numa nova investigação e eventual punição e cobrança de 

prejuízos causados; e) Há também cláusulas que listam os contratos que não são objetos do Acordo e que poderão 

ser revistos/investigados a qualquer tempo”. Disponível em: < http://www.cgu.gov.br/noticias/2016/09/nota-a-

imprensa-acordo-de-leniencia-com-a-sbm-offshore>. Acesso em: 17 set. 2017. 
251 Sobre o acordo de leniência no caso da UTC Engenharia: “O Ministério da Transparência e Controladoria-

Geral da União (CGU) e a Advocacia-Geral da União (AGU) firmaram na data de 10/07/2017, acordo de leniência 

com a UTC Engenharia no valor de R$ 574 milhões. O termo, baseado na Lei Anticorrupção (nº 12.846/13), é o 

primeiro com uma das 29 empresas processadas administrativamente pela CGU no âmbito da Operação Lava Jato. 

O acordo, assinado pelos ministros Wagner Rosário e Grace Mendonça, seguiu os pilares básicos elencados pelos 

dois órgãos federais nas negociações, ou seja, celeridade na obtenção de provas, identificação dos demais 

envolvidos nos ilícitos, cooperação com as investigações por parte da empresa leniente e comprometimento da 

empresa na implementação de mecanismos efetivos de integridade. Os valores a serem ressarcidos pela empresa 

envolvem os pagamentos de multa, dano e enriquecimento ilícito. O acordo estipula um prazo máximo de 22 anos 

para a empresa pagar o montante, mas uma cláusula obriga a UTC a quitar a dívida antes se as condições 

financeiras permitirem. Além disso, o valor será corrigido pela taxa Selic – o que pode fazer com que ele ultrapasse 

os R$ 3,1 bilhões ao final do prazo de pagamento. O fechamento do acordo traz diversas vantagens para a 

administração pública, como a alavancagem administrativa, o aumento dos indicadores de recuperação de ativos, 

a mudança de comportamento das empresas na relação entre o privado e o público e a economia de esforços para 

a União, que dispenderia vultuosos recursos financeiros e de pessoal para a obtenção dos documentos e 

informações obtidos. A UTC também aceitou adotar um programa de integridade (compliance) para evitar a 

ocorrência de novas ilicitudes. As ações serão monitoradas pela CGU, que poderá fazer inspeções na construtora 

e solicitar acesso a quaisquer documentos e informações que sejam necessários. “Se não mudarmos o 

comportamento das empresas para o futuro, estaremos daqui a alguns anos discutindo os mesmos assuntos. Então 

não é só a punição da empresa e a recuperação dos recursos que são importantes, mas também a modificação do 

comportamento das empresas”, concluiu o ministro da Transparência, Wagner Rosário. Caso a UTC deixe de pagar 

as prestações anuais e fique inadimplente, o acordo será considerado descumprido e a empresa estará sujeita a 

http://www.cgu.gov.br/noticias/2016/04/cgu-conclui-processo-e-declara-construtora-mendes-junior-inidonea
http://www.cgu.gov.br/noticias/2016/06/cgu-pune-construtora-skanska-com-inidoneidade
http://www.cgu.gov.br/noticias/2016/09/ministerio-da-transparencia-pune-iesa-oleo-gas-com-declaracao-de-inidoneidade
http://www.cgu.gov.br/noticias/2016/12/ministerio-da-transparencia-declara-inidonea-empresa-jaragua-equipamentos-industriais
http://www.cgu.gov.br/noticias/2017/02/ministerio-da-transparencia-pune-gdk-s-a-com-inidoneidade
http://www.cgu.gov.br/noticias/2016/09/nota-a-imprensa-acordo-de-leniencia-com-a-sbm-offshore
http://www.cgu.gov.br/noticias/2016/09/nota-a-imprensa-acordo-de-leniencia-com-a-sbm-offshore
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
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Também foi celebrado acordo de leniência com empresa austríaca, que não tinha 

envolvimento com a Operação Lava Jato, a Bilfinger Maschinenbau GmbH & Co KG, 

envolvida em atos lesivos contra a Marinha do Brasil252.  

Observa-se que, nesses três acordos de leniência mencionados, a robustez e eficácia 

do programa de compliance foram primordiais e minuciosamente analisados pelas autoridades 

competentes.  

Também foi identificado um Termo de Cessação de Conduta (TCC) na base de 

dados do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Em rápida pesquisa no 

campo de pesquisa processual na página da internet do órgão, com os seguintes metadados: 

compliance e TCC e anticorrupção; e especificamente no período de 01/02/2014 (data em que 

a lei entrou em vigor) a 01/07/2017 (mês de encerramento deste trabalho), foram encontrados 

21 (vinte e um) resultados. Esse número abrangia relatórios, análises situacionais, memorandos, 

dados estatísticos e um deles referia-se à celebração de um TCC com a empresa Nachi Brasil 

Ltda e Nachi-Fujikoshi Corporações, no processo administrativo nº 08012.005324/2012-59253, 

cuja cláusula terceira do termo destacava que as empresas obrigavam-se, dentre outras, a 

implementar o compliance: 

 

3.3.3. Estruturar e implementar um Programa de Conformidade (Compliance) na 

Nachi Brasil, em até 6 (seis) meses contados da homologação do presente Termo de 

Compromisso no Diário Oficial da União, com o principal objetivo de prevenir os 

riscos de violação e detectar eventuais práticas contrárias às leis concorrenciais e 

anticorrupção decorrentes de suas atividades, nos territórios em que atua. Após a 

                                                 
todas as penalidades previstas na Lei Anticorrupção e na Lei de Improbidade Administrativa (nº 8.429/92), como 

proibição de contratar com a administração pública e pagamento de multas antecipado e no valor integral. “Se 

fossemos buscar no Judiciário, talvez não teríamos a condição de trazer, com tanta celeridade, esses valores. O 

acordo é uma ferramenta que traz a oportunidade concreta de retorno mais rápido desses recursos aos cofres 

públicos. E temos a consciência de que esses recursos serão revertidos em prol do cidadão, da sociedade, das 

políticas de saúde, de educação", afirmou a advogada-geral da União, Grace Mendonça”. Disponível em: 

<http://www.cgu.gov.br/noticias/2017/07/cgu-e-agu-assinam-acordo-de-leniencia-com-o-utc-engenharia>. 

Acesso em: 17 set. 2017. 
252 Sobre o acordo de leniência no caso da Bilfinger Maschinenbau GmbH & Co KG: “O Ministério da 

Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) e a Advocacia-Geral da União (AGU) assinaram em 

14/08/2017, acordo de leniência com a empresa austríaca Bilfinger Maschinenbau GmbH & Co KG, envolvida em 

atos lesivos contra a Marinha do Brasil. Por meio do termo, a empresa se compromete a ressarcir cerca de R$ 9,8 

milhões (€ 2,6 milhões), que envolvem pagamentos de multa, dano e enriquecimento ilícito. Os valores deverão 

ser pagos no prazo de dois anos. O acordo, assinado pelo ministro Wagner Rosário e pela ministra Grace 

Mendonça, seguiu os pilares básicos elencados pelos dois órgãos federais nas negociações, ou seja, celeridade na 

obtenção de provas, identificação dos demais envolvidos nos ilícitos e cooperação com as investigações por parte 

da empresa leniente. Outro ponto é o comprometimento da empresa em aperfeiçoar o programa de integridade, 

com objetivo de adaptá-lo aos riscos e modelos de negócio praticados no Brasil”. Disponível em:< 

http://www.cgu.gov.br/noticias/2017/08/cgu-e-agu-firmam-leniencia-com-empresa-bilfinger>. Acesso em 17 set. 

2017. 
253 Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE): Processo Administrativo nº 08012.005324/2012-59. 

Disponível em: http://sei.cade.gov.br/sei/institucional/pesquisa/documento_consulta_externa.php?HFf-

0PfFh_08pIROVaJC9t6GxYH_2VbS3r19s018RRNaQ3sWs3SFcTr4h5eTvHoxHcRVIuXfmyuuxkfp8HB8IA. 

Acesso em: 13 ago. 2017. 

http://www.cgu.gov.br/noticias/2017/08/cgu-e-agu-firmam-leniencia-com-empresa-bilfinger
http://sei.cade.gov.br/sei/institucional/pesquisa/documento_consulta_externa.php?HFf-0PfFh_08pIROVaJC9t6GxYH_2VbS3r19s018RRNaQ3sWs3SFcTr4h5eTvHoxHcRVIuXfmyuuxkfp8HB8IA
http://sei.cade.gov.br/sei/institucional/pesquisa/documento_consulta_externa.php?HFf-0PfFh_08pIROVaJC9t6GxYH_2VbS3r19s018RRNaQ3sWs3SFcTr4h5eTvHoxHcRVIuXfmyuuxkfp8HB8IA
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implementação do referido Programa, compromete-se a realizar avaliações anuais dos 

resultados alcançados, sempre visando aprimorar as melhores práticas concorrenciais 

nos mercados em que atua, demonstrando e comprovando ao CADE a sua 

implementação e aplicação nos 5 anos subsequentes à homologação do presente 

Termo de Compromisso. 

 

Interessante observar que não é suficiente a implementação do programa, mas o 

regular aprimoramento, e avaliações anuais, além de obrigar a empresa a enviar os relatórios 

acerca do desenvolvimento do programa ao órgão de controle por cinco anos. Tais exigências 

parecem ser o caminho para o sucesso da lei em estudo, da consolidação da cultura ética e moral 

no interior das empresas.    

É importante lembrar, ainda, que o acordo de leniência firmado na esfera 

administrativa não impede a aplicação das sanções na esfera judicial, permanecendo a empresa 

sujeita a todas as sanções previstas para o processo judicial e, ainda, a obrigação de reparar o 

dano, podendo, inclusive, repercutir, na esfera criminal, sobretudo por ter assumido a culpa. 

Situação tal que não ocorre na lei antitruste (lei 12.529/2011), onde há a possibilidade de 

isenção de toda e qualquer sanção, inclusive criminal254. 

Assim, indaga-se: ao assumir a culpa na esfera administrativa, embora seja benéfico 

para mitigações das sanções naquela área, poderá dificultar a defesa no processo de apuração 

da responsabilidade civil no âmbito judicial, ou mesmo no penal? Será que a falta de previsão 

de isenção de sanção judicial, inclusive criminal, leva os empresários à repugnarem o programa 

de leniência proposto pela lei anticorrupção?  

Infelizmente não foi possível identificar a resposta para essas perguntas, pois a 

norma é muito recente e não há dados suficientes para avaliar. Entretanto, certamente poderão 

influenciar na questão da exigência de implementação do compliance pelas autoridades 

administrativas e judiciárias, pois apesar da lei não trazer a obrigatoriedade de implementação 

do sistema de governança corporativa, há a previsão de que seja levada em consideração para a 

atenuação das sanções e para a celebração do acordo de leniência.  

Com base nos parâmetros existentes atualmente, identifica-se claramente que, na 

prática, tem-se observado uma exigência/recomendação veemente por parte das autoridades 

julgadoras dos casos de responsabilização por atos corruptos, à luz da lei anticorrupção, seja no 

âmbito administrativo, seja no judicial. As autoridades têm forçado a entidade jurídica a adotar 

o programa de compliance para que esteja apta a receber os benefícios jurídicos previstos na lei 

anticorrupção, sobretudo para a consolidação do acordo de leniência.   

                                                 
254 SANTOS, José Anacleto Abduch; BERTONCINI, Mateus; COSTÓDIO FILHO, Ubirajara. Op. cit., p. 285. 
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Nesse interregno, o Ministério da Transparência criou um programa de prevenção 

e combate à corrupção - o Pró-Ética – na busca de “reconhecer os esforços das empresas que, 

independente do porte ou ramo de atuação, investem em boas medidas de prevenção e combate 

à corrupção”. O Pró-Ética foi criado, em 2010, em parceria com o Instituto Ethos, mas somente 

a partir da edição da lei anticorrupção, em 2014, com a regulamentação em 2015 pelo decreto 

8.420/2015, identificou-se uma adesão histórica ao programa, em 2016: “195 companhias, de 

diversos portes e ramos de atuação, manifestaram interesse em participar da avaliação. O 

número foi 101% superior à edição de 2015”255, o que demonstra que as empresas estão de fato 

sendo cobradas acerca da adesão ao programa, caso contrário não iriam fazer o investimento. 

 Para que a empresa receba o selo do Pró-ética, ela passa pela avaliação da 

Secretaria do programa, acerca de uma série de requisitos, devidamente regulamentados256, o 

qual determina os critérios básicos no art. 9º do referido regulamento: responder ao questionário 

de adesão, enviar no prazo e comprovar informações prestadas; apresentar certidões de 

regularidade fiscal, de regularidade do FGTS – CRF, e de inexistência de débitos perante a 

justiça do trabalho; participar do Pacto Empresarial pela Integridade e Contra Corrupção, do 

Instituto Ethos257; apresentar o Código de Ética, ou documento equivalente; e não constar nos 

cadastros CEIS (Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas), CNEP (Cadastro 

Nacional das Empresas Punidas) e CEPIM (Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins 

Lucrativos Impedidas). 

Os critérios de avaliação são bastante rigorosos, de maneira que das 195 

companhias que buscaram pelo selo, apenas 74 preencheram os requisitos de admissibilidade e 

somente 25 delas foram aprovadas258. Tais dados demonstram que, embora a cultura da 

integridade seja recente, identifica-se um grande incentivo à adesão das empresas aos 

programas de compliance por parte dos órgãos públicos, e, ao mesmo tempo, a resposta positiva 

dos empresários com a disponibilidade em adaptar suas atividades às novas exigências. Essa 

resposta no meio empresarial tem ocorrido também pela cobrança interprivada, como 

                                                 
255 Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União: Disponível em:< 

http://www.cgu.gov.br/noticias/2017/03/ministro-da-transparencia-apresenta-pro-etica-2017-para-empresarios-

de-todo-pais>. Acesso em: 19 ago. 2017. 
256 Regulamento - Empresa Pró-ética: Disponível em: http://www.cgu.gov.br/assuntos/etica-e-

integridade/empresa-pro-etica/arquivos/documentos-e-manuais/novo-regulamento-empresa-pro-etica. Acesso 

em: 19 ago. 2017. 
257 Instituto Ethos. Empresa limpa: Disponível em: http://www.empresalimpa.ethos.org.br/index.php/empresa-

limpa/pacto-contra-a-corrupcao/termo-de-adesao. Acesso em: 19 ago. 2017. 
258 Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União: Disponível em:< 

http://www.cgu.gov.br/noticias/2017/03/ministro-da-transparencia-apresenta-pro-etica-2017-para-empresarios-

de-todo-pais>. Acesso em: 19 ago. 2017. 

http://www.cgu.gov.br/noticias/2017/03/ministro-da-transparencia-apresenta-pro-etica-2017-para-empresarios-de-todo-pais
http://www.cgu.gov.br/noticias/2017/03/ministro-da-transparencia-apresenta-pro-etica-2017-para-empresarios-de-todo-pais
http://www.cgu.gov.br/assuntos/etica-e-integridade/empresa-pro-etica/arquivos/documentos-e-manuais/novo-regulamento-empresa-pro-etica
http://www.cgu.gov.br/assuntos/etica-e-integridade/empresa-pro-etica/arquivos/documentos-e-manuais/novo-regulamento-empresa-pro-etica
http://www.empresalimpa.ethos.org.br/index.php/empresa-limpa/pacto-contra-a-corrupcao/termo-de-adesao
http://www.empresalimpa.ethos.org.br/index.php/empresa-limpa/pacto-contra-a-corrupcao/termo-de-adesao
http://www.cgu.gov.br/noticias/2017/03/ministro-da-transparencia-apresenta-pro-etica-2017-para-empresarios-de-todo-pais
http://www.cgu.gov.br/noticias/2017/03/ministro-da-transparencia-apresenta-pro-etica-2017-para-empresarios-de-todo-pais
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demonstrada no quarto capítulo, uma vez que as companhias que adotam o programa somente 

contratam com quem mantém uma conduta de integridade, para se prevenir da 

responsabilização indireta. 

Percebe-se, portanto, o esforço da CGU e dos órgãos administrativos federais em 

estabelecer os parâmetros necessário para evitar equívocos na aplicação da lei.  

Entretanto, não parece ter ocorrido o mesmo na esfera municipal. Marcella Block 

explica que a lei buscou encontrar uma solução para atender a dois mundos distintos (que na 

verdade seriam três mundos: poder executivo federal, estadual e municipal) ao estabelecer que 

o processo administrativo possa ser conduzido pela autoridade máxima de cada órgão, mas 

ainda precisa ser redimensionada nesse aspecto, sobretudo no que tange à competência relativa 

às autoridades administrativas municipais e estaduais, sob pena de se tornar letra morta de lei, 

pelo menos para esses entes regionais259. 

Além do Pró-Ética, existe também o Programa de Fomento à Integridade Pública 

(Profip), instituído pela Portaria nº 784/2016260, voltado para o incentivo e capacitação de 

órgãos e entidades do Poder Executivo Federal (administração direta, autárquica e fundacional) 

a implementarem programas de integridade. Entretanto, é mais um programa que não foi 

dimensionado para os poderes Estaduais, tampouco Municipais. 

Com efeito, segundo Emerson Gabardo e Gabriel Morettini e Castella, alguns 

Municípios e Estados já trataram de normativas relacionadas ao combate à corrupção, mas que 

são redundantes e de caráter meramente formal, não interferindo na efetivação do sistema, de 

maneira que ou o Estado aplica o Decreto Federal ou terá que regulamentar novamente a matéria 

em nível local.261 

Assim, diante de todas as considerações expostas, verifica-se que o compliance 

tornou-se uma das prioridades do mundo empresarial, vez que um bom programa de compliance 

poderá impedir fraudes ou, pelo menos, detectar vestígios, influenciando diretamente: na 

condução e celeridade das investigações; na sanção que eventualmente será aplicada à empresa; 

na possibilidade de celebração de acordo de leniência; redução de até 2/3 do valor da multa; 

                                                 
259 Blok, Marcella. Op. cit., p. 280. 
260 BRASIL. Portaria CGU nº 784/2016: Disponível em: < 

http://www.cgu.gov.br/sobre/legislacao/arquivos/portarias/portaria_cgu_784_2016.pdf>. Aceso em: 10 ago. 

2017. 
261 GABARDO, Emerson; CASTELA, Gabriel Morettini e. A nova lei anticorrupção e a importância do 

compliance para as empresas que se relacionam com a Administração Pública. In: Revista de Direito 

Administrativo & Constitucional. Belo Horizonte, ano 15, n. 60, p. 129-147, abr./jun. 2015, p. 138: “Os 

Municípios e Estados mencionados pelos autores foram: Município de São Paulo, com o Decreto nº 55.107/2014; 

Estado do Paraná, com o Decreto nº 10271/2014; e o Estado do Tocantins, com o Decreto nº 4.954/2013”. 

http://www.cgu.gov.br/sobre/legislacao/arquivos/portarias/portaria_cgu_784_2016.pdf
http://www.cgu.gov.br/sobre/legislacao/arquivos/portarias/portaria_cgu_784_2016.pdf
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isenção da publicação da sentença e da proibição de receber incentivos públicos de qualquer 

natureza. O compliance poderá influenciar também em questões não restritas às expectativas 

da lei anticorrupção, destacando-se a necessidade de segurança das informações, tão importante 

para a atividade empresarial262. 

É verdade que a lei anticorrupção não é clara quanto aos reais benefícios a serem 

concedidos às empresas que tiverem política de compliance efetivo, mas é o que se extrai a 

partir dos comentários aqui tecidos, sobretudo quando a questão é analisada a contrário senso: 

se uma empresa descumpre os deveres de compliance, implica em estar fora do mercado, em 

não poder celebrar acordos de leniência, em não ter reduzido o valor da multa, em ter sua 

condenação publicada, não poder contratar com o poder público e estar sujeita a decretação da 

sua extinção compulsoriamente, ou ter suas atividades suspensas temporariamente.  

O certo é que diante de todas essas considerações identifica-se que o compliance 

deixou de ser apenas um instrumento de gestão empresarial para se tornar um instituto jurídico 

que viabiliza uma série de benefícios às empresas. É o que se espera demonstrar, no próximo 

capítulo. 

 

  

                                                 
262 BLUM, Renato Opice; ZAMPERLIN, Emelyn. Compliance, responsabilidade empresarial e segurança da 

informação. In: Revista Brasileira de Direito Comercial, n. 6, ago./set, pag. 97-102, 2015, p.99. 
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5 EVOLUÇÃO DO COMPLIANCE: DE INSTRUMENTO DE GOVERNANÇA 

CORPORATIVA A INSTITUTO JURÍDICO 

Ao longo da presente pesquisa foram investigados os principais elementos para 

embasar a constatação que ora se apresenta: o compliance deixou de ser apenas instrumento de 

governança corporativa para assumir o papel de instituto jurídico, tornando-se um importante 

instrumento de combate às fraudes que envolvem as atividades empresariais, especialmente a 

corrupção. 

O programa de gestão empresarial passa a ter o reconhecimento de instituto jurídico 

pleno, uma vez que passou a ser regulamentado por diversos diplomas estrangeiros e nacionais 

como instrumento condicionante para a promoção de benefícios jurídicos. Embora algumas 

dessas leis não tragam em seu bojo a obrigatoriedade de implementação do sistema de 

compliance de forma expressa, na prática, funciona como se fosse, já que se não existir, a 

empresa estará sujeita a sanções extremamente severas, podendo, inclusive, levar à sua extinção 

de forma compulsória.   

Entretanto, tem se verificado que no transcorrer do amadurecimento do assunto, 

sobretudo das melhorias no que tange a governança corporativa e às tratativas negociais do 

mercado, numa nítida transformação de atitudes dos empresários, na busca de desenvolver suas 

atividade com base na integridade, na ética e na transparência, os mais novos diplomas já têm 

apresentado a obrigatoriedade do sistema de compliance de forma expressa, prevendo sanções 

para seu descumprimento e instituindo órgãos de monitoramento e fiscalização, como no caso 

da lei anticorrupção francesa. 

O certo é que a presença do compliance efetivo em uma empresa, que observa todos 

os requisitos legais estabelecidos na legislação pertinente, proporciona não só o 

desenvolvimento de uma gestão íntegra e ética da empresa, mas também a possibilidade de 

mitigação da responsabilidade objetiva das empresas que eventualmente tenham praticado atos 

de corrupção. 

Assim, diante dessa conjuntura de evolução legislativa acerca da exigibilidade e da 

obrigatoriedade do compliance nas empresas, conclui-se que o sistema pode ser apontado como 

instituto jurídico pleno, de acordo com as considerações descritas por Miguel Reale acerca da 

caracterização de um instituto jurídico: 

 

[...] as normas jurídicas se ordenam logicamente. Essa ordenação tem múltiplos 

centros de referência, em função dos campos de relações sociais que elas disciplinam, 

havendo uma ou mais ideias básicas que as integram em unidade. Desse modo, as 

normas da mesma natureza, em virtude de uma comunhão de fins, articulam-se em 
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modelos que se denominam institutos, como por exemplo, os institutos do penhor, da 

hipoteca, da letra de câmbio, da falência, da apropriação indébita. Os institutos 

representam, por conseguinte, estruturas normativas complexas, mas homogêneas, 

formadas pela subordinação de uma pluralidade de normas ou modelos jurídicos 

menores a determinadas exigências comuns de ordem ou a certos princípios 

superiores, relativos a uma dada esfera da experiência jurídica. 

Quando um instituto jurídico corresponde, de maneira mais acentuada, a uma estrutura 

social que não oferece apenas uma configuração jurídica, mas se põe também como 

realidade distinta, de natureza ética, biológica, econômica, etc., tal como ocorre com 

a família, a propriedade, os sindicatos etc., costuma-se empregar a palavra instituição. 

A não ser por esse prisma de maior objetivação social, envolvendo uma 

“infraestrutura” associativa, não vemos como distinguir um instituto de uma 

instituição.
 263 

 

Como visto, o autor considera que alguns institutos jurídicos são formados por 

estruturas normativas complexas, que por sua vez estão subordinadas a uma pluralidade de 

normas ou modelos jurídicos menores, bem como à exigências comuns de ordem ou mesmo à 

princípios superiores, assim como o sistema de compliance, que encontra-se subordinado às 

normas e diretrizes que estabelecem os requisitos mínimos para que possa ser considerado 

efetivo, e aos princípios: da responsabilidade social, como modelo de gestão empresarial; ao 

princípio da função social da empresa, pela exigibilidade/obrigatoriedade como forma de 

limitar a atividade empresarial no que tange ao atendimento das responsabilidades 

anticorruptivas; às normas de governança corporativa, como efetivador das responsabilidades 

anticorruptivas, em conjunto com as responsabilidades trabalhistas, ambientais e tributárias; e 

especialmente ao princípio da eticidade nas transações comerciais. Podendo-se, inclusive, 

considerar o compliance como instituição, decorrente na estrutura social de natureza ética e 

econômica, que envolve uma infraestrutura associativa, numa correlação com os institutos da 

família, da propriedade e dos sindicatos, destacados pelo autor.  

Com isso, a partir dessas constatações, resultantes das análises da estruturação do 

sistema de gestão de compliance, seus pilares essenciais e funções, bem como das 

responsabilidades previstas na lei anticorrupção, sobretudo do procedimento de apuração, 

demonstrando que o compliance tem sido um dos elementos mais considerados pelas 

autoridades, tanto administrativas como judiciais, nas decisões condenatórias, conclui-se pela 

evolução da força jurídica do sistema, passando a ser considerado como instituto jurídico, o que 

será demonstrado de forma mais pormenorizada neste capítulo, apontando-se onde, como e em 

que medida o compliance pode trazer benefícios para a empresa.  

 

5.1 Exame dos benefícios que o compliance promove às empresas: onde e como.  

                                                 
263 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 1987, p. 190-191. 
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O compliance exerce influência tanto em questões relacionadas ao mercado, como 

jurídicas. No mercado, o instituto atua sobre os valores relacionados à opinião pública de 

consumidores, parceiros, fornecedores e investidores, bem como na valorização da imagem e 

da honra da empresa. Essa influência apresenta-se, entretanto, com critérios bastante subjetivos, 

mas certamente empreende grande alcance, especialmente quando se trata de concorrência de 

mercado, que tem relação direta com o lucro. 

Na realidade, ignorar a ética custa caro à economia mundial. O gasto com a 

corrupção é de quase R$ 7 trilhões por ano, o que equivale a 2% do PIB mundial, segundo 

estudo do Fundo Monetário Internacional (FMI), com base em cálculos atualizados em 2015, 

divulgado no jornal Folha de São Paulo264. Na mesma matéria, a diretora-gerente do FMI, 

Christine Lagarde, explica que “enquanto os custos econômicos diretos da corrupção são bem 

conhecidos, os custos indiretos podem ser até mais substanciais e debilitadores, levando a baixo 

o crescimento e maior desigualdade de renda”, e complementa que “a corrupção também tem 

um impacto corrosivo mais amplo na sociedade. Abala a confiança no governo e corrói os 

padrões éticos dos cidadãos”. 

Observa-se, ainda, que, de acordo com o estudo realizado por Marcelo de Aguiar 

Coimbra e Vanessa Manzi acerca do valor comercial do compliance, a cada US$ 1,00 (um 

dólar) gasto com a implantação do instituto, equivale a uma economia de US$ 5,00 (cinco 

dólares)265. E explicam que essa economia refere-se a custos com processos legais, danos de 

reputação e perda de produtividade. Ou seja, a implementação do compliance não representa 

custo, mas economia, inclusive no que tange a questões jurídicas. 

Além das vantagens de mercado, o compliance tem apresentado expressiva 

influência que evita efeitos jurídicos indesejados à pessoa jurídica, especialmente no que tange 

à responsabilização objetiva prevista na lei anticorrupção, sob critérios regulamentados e bem 

definidos, embora ainda remanesça certa discricionariedade ao julgador, como analisado no 

capítulo anterior. 

Assim, fazendo um apanhado de todo o estudo das responsabilidades previstas na 

lei anticorrupção, é possível identificar que no âmbito do procedimento administrativo, as 

empresas podem diminuir a extensão das consequências advindas da condenação por meio da 

implementação do compliance, especificamente nos seguintes pontos: a) na redução de até 2/3 

do valor da multa, estendido às pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico (art. 16, § 5º); b) 

                                                 
264 Folha de São Paulo. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/05/1770152-custo-global-

da-corrupcao-chega-a-r-7-trilhoes-diz-fmi.shtml>. Acesso em: 28 dez. 2016. 
265 COIMBRA, Marcelo de  Aguiar; MANZI, Vanessa. Op. cit., p. 5. 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/05/1770152-custo-global-da-corrupcao-chega-a-r-7-trilhoes-diz-fmi.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/05/1770152-custo-global-da-corrupcao-chega-a-r-7-trilhoes-diz-fmi.shtml
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na isenção total da condenação de publicação extraordinária da decisão condenatória (art. 6º, 

II); no parcelamento do ressarcimento do valor correspondente à reparação do dano material, 

e/ou isenção ou redução de juros; viabilização da celebração do acordo de leniência (art. 16, 

§1º) e a consequente isenção da sanção judicial de proibição de receber incentivos de qualquer 

natureza, bem como a redução das sanções administrativas estabelecidas nos arts. 86 a 88 da 

lei 8.666/93 (art. 17). 

Da mesma forma, na esfera judicial, o compliance também atua na mitigação das 

responsabilidades: a) na possibilidade de que seus bens, direitos e valores perdidos em 

decorrência da apuração da responsabilidade (art. 19, I), sejam utilizados para complementar a 

condenação à reparação do dano ou para o pagamento da multa (art. 19, § 4º); b) na isenção da 

condenação à suspensão ou interdição parcial das atividades empresariais (art. 19, II); na 

isenção da pena de dissolução compulsória da pessoa jurídica (art. 19, III); na isenção da sanção 

de proibição de receber incentivos e subsídios de qualquer natureza (art. 19, IV); na isenção ou 

diminuição da indenização pelos danos morais; na possibilidade de parcelamento, e/ou redução 

de juros, dos valores correspondentes ao ressarcimento pelos danos materiais. 

Diante do exposto, observa-se que embora o compliance não seja expressamente 

exigido pela lei, na prática identifica-se que se a empresa não adotar o instituto, sofrerá severas 

punições, podendo, inclusive, ser extinta compulsoriamente.  

Percebe-se, pois, que o compliance proporciona benefícios e vantagens não só 

econômicas, mas também jurídicas, diante das inúmeras possibilidades de mitigação das 

sanções decorrentes da apuração das responsabilidades perante a lei anticorrupção.  

 

5.2 Alcance e dimensão de atuação do compliance na mitigação da responsabilização das 

empresas 

Como já dito, a adoção do compliance está dentro do poder de autonomia da 

empresa, não sendo propriamente obrigatória, embora veementemente exigida tanto pelos 

órgãos de controle como pelas empresas que atuam no mesmo nicho de mercado, por temerem 

a responsabilização indireta.  

Entretanto, apesar de a obrigatoriedade do compliance ainda não encontrar-se 

expressa na lei anticorrupção brasileira, uma vez feita a opção pela implementação do sistema 

de governança, há que se observar as diversas exigências legais para que o programa 

proporcione os efeitos jurídicos desejados.   
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Mas, é de destacar, que a Resolução do Banco Central do Brasil (BACEN) nº 4.595, 

de 28 de agosto de 2017, que dispõe sobre a política de conformidade (compliance) das 

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

Brasil, já estabelece a obrigatoriedade da implementação do compliance nas instituições 

financeiras, a ser implementado até o dia 31 de dezembro de 2017266. 

A lei anticorruptiva francesa (Sapin II)267, de 1º de junho de 2017, também já previu 

de forma expressa a obrigatoriedade de implementação do compliance pelas empresas 

francesas, ou subsidiárias de estrangeiras localizadas na França, que tenham 500 (quinhentos) 

empregados ou faturamento superior a 100 milhões de euros. O referido diploma francês criou 

um órgão anticorrupção específico (Agência Francesa Anticorrupção – AFA) para desenvolver 

o monitoramento e fiscalização desses programas e estabeleceu multa de até um milhão de 

euros para as empresas que não se adequarem às normas268. 

Como visto, o programa demonstra uma evolução gradual de força jurídica, 

passando de simples sistema de gestão, adotado por ato de mera vontade da pessoa jurídica, 

para instituto jurídico: inicialmente, pela exigência das autoridades administrativas, judiciárias 

e também pelas parceiras das entidades coletivas, sob pena de não receberem os benefícios 

jurídicos previstos na lei; e, por último, numa espécie de terceiro nível de evolução, pela 

obrigatoriedade de forma expressa no diploma legal.  

O certo é que embora na lei anticorrupção a obrigatoriedade de implementação do 

compliance não esteja expressa (situação que certamente será objeto de alteração), percebe-se 

que, na prática, a exigência empreendida por parte das autoridades competentes se revela como 

fosse, pois caso a empresa não demonstre a existência de um programa efetivo de compliance, 

ou pelo menos o compromisso de implantá-lo, poderá arcar com as sanções judiciais acima 

sintetizadas, bem como com as sanções de mercado.  

Essa sanção de mercado deve-se, em especial, à possibilidade de responsabilização 

objetiva por atos de terceiros que representem a corporação, aumentando a exigência, por 

                                                 
266 BRASIL. Resolução BACEN nº 4549/2017: “Art. 2º. As instituições mencionadas no art. 1º devem implementar 

e manter política de conformidade compatível com a natureza, o porte, a complexidade, a estrutura, o perfil de 

risco e o modelo de negócio da instituição, de forma a assegurar o efetivo gerenciamento do seu risco de 

conformidade. [...]Art. 12. As instituições mencionadas no art. 1º devem implementar a política de conformidade 

até 31 de dezembro de 2017”. 
267 Assemblée Nationale. Disponível em: < http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0830.asp>. Acesso em: 6 

out. 2017. 
268 Corporate Compliance Trands. Disponível em:http://cctrends.cipe.org/a-shift-towards-mandatory-anti-

corruption-compliance/. Acesso em 6 out. 2017. 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0830.asp
http://cctrends.cipe.org/a-shift-towards-mandatory-anti-corruption-compliance/
http://cctrends.cipe.org/a-shift-towards-mandatory-anti-corruption-compliance/
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iniciativa das próprias empresas parceiras e fornecedoras, pela adoção ao sistema, por receio de 

ser responsabilizada indiretamente, numa espécie de controle horizontal da corrupção. 

Nesse contexto, identifica-se o compliance como uma espécie de “rede de 

integridade”, de maneira que uma empresa regida pelo sistema de conformidade somente 

realiza negócios com outras que também o possuam, ou, pelo menos, que se comprometam a 

seguir as normas de integridade daquela.  

Assim, percebe-se que o compliance tem se tornado um importante instrumento de 

combate às fraudes que envolvem as atividades empresarias, especialmente a corrupção, 

tornando-o um instituto jurídico pleno, com previsão legal de seus requisitos e consequências. 

A partir dessa constatação, identifica-se a evolução do compliance: inicialmente, 

como instrumento de governança corporativa, orientando o modelo de gestão empresarial 

baseado na responsabilidade social, ou mesmo de instrumento de marketing, sem implicação 

jurídica para a entidade e seus sócios; depois, com a edição de várias normas, diretrizes e 

regulamentos estabelecendo requisitos para análise da efetividade do sistema de gestão em 

compliance, sobretudo após a lei brasileira nº12.846/2013, passando a ser o instrumento apto a 

avalizar a possibilidade de mitigação de responsabilidades das pessoas jurídicas, 

caracterizando-se como instituto jurídico pleno; e, por último, consagrando-se como instituto 

obrigatório (embora já o fosse na prática) por meio de resolução do Banco Central do Brasil e 

do diploma francês acima referidos. 

Para elucidar essa evolução, serão analisadas as principais perspectivas para tal 

conclusão, a seguir expostas. 

 

5.2.1 Compliance como instrumento de governança corporativa 

É por meio da governança corporativa que os executivos desenvolvem suas 

condutas éticas ao mesmo tempo que gerenciam os recursos de forma eficaz e competente, 

desempenhando o exercício da autoridade, sem abusá-la, para que promovam a confiança nos 

investidores, nos empregados e nos acionistas, como explica Elismar Álvares, at al. É nesse 

contexto que os autores comentam o conceito de governança corporativa apresentado por Child 

e Rodrigues, o qual se baseia em um viés de confiança como requisito essencial: “a governança 

corporativa preocupa-se em assegurar que os executivos gerenciem as firmas honestas e 
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efetivamente a garantir um retorno justo e aceitável àqueles que investiram recursos na 

firma”269. 

Napoleão Casado Filho, por sua vez, conceitua a Governança Corporativa sob outro 

viés, com base na necessidade de normatização das regras para que se possa alcançar o objetivo 

do controle empresarial: “uma série de normas autônomas, do mercado ou oriundas do Estado, 

com o objetivo de controlar a atividade empresarial”. O autor explica que as práticas de 

governança corporativa foram demandadas inicialmente pelo Mercado de Capitais e com o 

passar do tempo, com a crescente abertura de capital de empresas, inclusive das brasileiras em 

bolsas norte americanas, passaram a submeter-se as regras da Securites and Exchenge 

Commission (SEC), da própria Bolsa de Valores brasileira e do órgão regulador nacional, a 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 270. 

Em verdade, parece que os dois conceitos se complementam, não podendo ignorar 

nenhum dos vieses, pois sem as normas não há como se garantir a efetividade das atividades, o 

retorno justo e consequentemente a confiança necessária para a permanência do investimento, 

não só dos investidores (capital) mas também do empenho dos profissionais que impulsionam 

os projetos da empresa.  

Nesse contexto, tem-se que o compliance está compreendido dentre os quatro 

princípios basilares da boa governança, de acordo com o Código das Melhores Práticas de 

Governança Corporativa, editado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC): 

transparência (disclousure), equidade (fairness), prestação de contas (accountability) e 

responsabilidade corporativa (compliance)271. 

Essa responsabilidade corporativa não está relacionada à filantropia ou à 

responsabilidade social da empresa, tampouco obediência cega à lei, mas sim a uma visão ampla 

da estratégia empresarial, contemplando todos os relacionamentos da empresa com a 

comunidade em que atua. O compliance (como responsabilidade corporativa) está ligado 

sobretudo à efetividade da função social da empresa, pois apesar de os resultados econômicos 

serem o foco da atividade empresarial, eles não representam o verdadeiro papel das empresas. 

De acordo com Elismar Álvares, at al., a atuação empresarial de forma sustentável e 

                                                 
269 ÁLVARES, Elismar; GIACOMETTI, Celso; GUSSO, Eduardo. Governança Corporativa: um modelo 

brasileiro. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008, p. 35. 
270 CASADO FILHO, Napoleão. Uma revolução silenciosa: leio anticorrupção e a governança empresarial. In: 

ROVAI, Armando Luiz; NAJJARIAN, Ilene Patrícia de Noronha; FINKELSTEIN, Maria Eugênia Reis (coord.). 

Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais. Vol. 72, ano 19. P. 249-258.. São Paulo: Ed. RT, abr.-

jun. 2016, p. 250.  
271 INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA. Código das melhores práticas de 

governança corporativa. 5 ed. São Paulo: IBGC, 2015, p. 20-21. 
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responsável, tanto social como ambientalmente, é condição indispensável para atingir 

resultados econômicos a longo prazo272. 

Entretanto, a adoção dessa responsabilidade social pela empresa não garante que a 

mesma desempenha suas atividades conforme se apresenta em propagandas e formulários de 

papel, uma vez que trata-se de promoção voluntária de benefícios à sociedade, aos funcionários 

e stakeholders. De maneira que, se o orçamento reduzir, o programa social é interrompido ou 

levado ao descaso.  

Para que o compliance atue como instituto jurídico precisa estar devidamente 

organizado conforme as determinações legais, inseridas no contexto da função social da 

empresa, de forma obrigatória, demonstrando que o programa é efetivo no controle e prevenção 

dos riscos gerenciados.  

Para esclarecer melhor essa ideia, será demonstrado o momento em que o 

compliance abandona a classificação de mero orientador de decisões econômicas, de 

promovedor de bem-estar social, com base na autonomia privada e liberdade de atuação das 

empresas, para assumir um caráter obrigatório, de comprometimento com o combate às fraudes 

de um modo geral, em especial a corrupção.  

Para tanto será explicado como funciona a adoção do compliance no âmbito da 

responsabilidade social, para em seguida apresentá-lo como instituto efetivador da função 

social da empresa.  

 

5.2.1.1 Compliance no âmbito da Responsabilidade Social da empresa 

De início é importante diferenciar a filantropia da responsabilidade social para 

evitar distorções metodológicas. 

A filantropia é o amor excessivo pela humanidade273. Em outras palavras, é o 

exercício da caridade, da demonstração de generosidade, da tendência para ajudar os mais 

necessitados e da falta de interesse. Por exemplo, quando uma empresa envia mantimentos para 

ajudar uma escola primária localizada perto da fábrica tem-se uma situação que pode ser 

enquadrada no conceito de filantropia.  

                                                 
272 ÁLVARES, Elismar; GIACOMETTI, Celso; GUSSO, Eduardo. Op. cit., p. 48. 
273 BRASIL. Dicionário online de português. Disponível em: < http://www.dicio.com.br/filantropia/>. Acessso 

em: 01 set. 2016. 

http://www.dicio.com.br/filantropia/
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Já a Responsabilidade Social refere-se à “postura, comportamento, gesto ou ação 

empresarial voluntária com o objetivo de promover algum benefício social para os empregados, 

fornecedores, clientes ou para a sociedade”274. 

Luis Roberto Antonik define a responsabilidade social empresarial como “uma 

atitude de contínuo comprometimento ético, econômico, social e ambiental, contribuindo para 

a melhoria geral da sociedade”. 275 

O Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social – entidade paradigmal em 

matéria de difusão e preservação da ética empresarial também apresenta uma definição nesse 

mesmo sentido, segundo Newton De Lucca: 

 

É uma forma de conduzir os negócios da empresa de tal maneira que a torna parceira 

e co-responsável pelo desenvolvimento social. A empresa socialmente responsável é 

aquela que possui capacidade de ouvir os interesses das diferentes partes (acionistas, 

funcionários, prestadores de serviços, fornecedores, consumidores, comunidade, 

governo, meio ambiente) e conseguir incorporá-los no planejamento de suas 

atividades, buscando atender às demandas de todos e não apenas dos acionistas ou 

proprietários.
 276 

 

Em verdade, a Responsabilidade Social da empresa é um modelo de governo de 

empresa - corporate governance - pelo qual a entidade coletiva estabelece as regras e 

procedimentos para a tomada de decisões nos negócios.  

O Instituto português de Corporate Governance apresenta algumas definições desse 

sistema de governança, destacando a editada pela Organização de Cooperação e de 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), que tem como objetivo promover políticas que visem o 

desenvolvimento econômico e o bem-estar social de pessoas por todo o mundo: 

 

[...] sistema através do qual as organizações empresariais são dirigidas e controladas. 

A estrutura da corporate governance especifica a distribuição dos direitos e das 

responsabilidades ao longo dos diferentes participantes na empresa - o conselho de 

administração, os gestores, os accionistas e outros intervenientes - e dita as regras e 

os procedimentos para a tomada de decisões nas questões empresariais. Ao fazê-lo, 

fornece também a estrutura através da qual a empresa estabelece os seus objectivos e 

as formas de atingi-los e monitorizar a sua performance, OCDE [Abril de 1999] 277. 

 

Luis Roberto Antonik explica que a responsabilidade social abrange diferentes tipos 

de responsabilidades assumidas por uma firma, inclusive os setores de relacionamento com os 

                                                 
274 ANTONIK, Luis Roberto. Op. cit., p. 74. 
275 Ibid., p. 84. 
276 LUCCA, Newton De. Da Ética Geral à Ética Empresarial. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 328. 
277 Instituto Português de Corporate Governance. Disponível em: < 

http://www.cgov.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=14>. Acesso em: 25 out. 2016. 

http://www.cgov.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=14
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stakeholders278: (a) responsabilidade ética, como uma espécie de extensão da “moral”, no 

sentido de fazer o certo; (b) responsabilidade legal (compliance), no que tange ao atendimento 

das normas, leis e regulamentos; (c) responsabilidade social, quando atua de forma espontânea 

em favor da comunidade e de seus colaboradores, fornecedores e clientes (stakeholders), sendo 

considerada empresa cidadã; e, (d) responsabilidade econômica, aquela que se refere ao 

atendimento das expectativas de lucro e resultados dos acionistas em equilíbrio com todas as 

outras responsabilidades assumidas, é o resultado da boa administração, de um bom governo 

de empresa279. 

Assim, tomando como base a referência acima apontada, percebe-se que a adoção 

de um programa de gestão pautado nas diretrizes da Responsabilidade social é tão desafiadora 

quanto à política de lucratividade, além de requerer certo investimento da empresa na 

estruturação das ações.  

Nesse contexto, alguns pontos são essenciais para a caracterização de uma empresa 

como socialmente responsável, pois, caso contrário, o reflexo pode ser desastroso para a 

reputação da empresa, provocando um resultado negativo na avaliação social do público. Os 

principais requisitos são: inovação (tecnologias e soluções inovadoras); bons lugares onde se 

trabalhar; produtos de alta qualidade, com garantia irrestrita; coerência entre propaganda e 

produto vendido ou serviço prestado; sustentabilidade e preocupação com o meio ambiente; 

cultura empresarial de alto nível (não compactua com irregularidades, não transgridem a lei, 

não correm riscos desnecessários); compliance, ética e responsabilidade social280. 

Diante desse quadro, associado aos dados monetários com os custos da corrupção 

e com a economia obtida com a implementação do compliance, apresentados no início deste 

capítulo, as empresas acabam acolhendo os incentivos de adoção do instituto. A partir do 

momento em que a empresa decide implementar uma gestão baseada na responsabilidade social 

e fundamentada na gestão de compliance, com fins de usufruir dos benefícios jurídicos previstas 

na lei anticorrupção, esta entidade passa a se comprometer legalmente com as normas e 

                                                 
278Portal Administração. Disponível em: < http://www.portal-administracao.com/2014/07/stakeholders-

significado-classificacao.html>. Acesso em: 28 dez. 2016: “Stakeholder é uma pessoa ou grupo que possui 

participação, investimento ou ações e que possui interesse em uma determinada empresa ou negócio. O inglês 

stake significa interesse, participação, risco. Enquanto holder significa aquele que possui. Stakeholder também 

pode significar partes interessadas, sendo pessoas ou organizações que podem ser afetadas pelos projetos e 

processos de uma empresa. Como exemplos de stakeholders imaginamos que estes estão relacionados ao projeto, 

e por isso, seriam o gerente, o patrocinador, a equipe e o cliente do projeto em questão, mas na prática, existem 

diversas outras partes interessadas, dentre as quais podemos citar: concorrentes, fornecedores e investidores, por 

exemplo”.  
279 ANTONIK, Luis Roberto. Op. cit., p. 75-76. 
280 Ibid, p. 212-220. 

http://www.portal-administracao.com/2014/07/stakeholders-significado-classificacao.html
http://www.portal-administracao.com/2014/07/stakeholders-significado-classificacao.html
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exigências previstas no ordenamento jurídico. As suas “ações sociais” abandonam o caráter de 

liberalidade e adotam o caráter de submissão às exigências legais, com todas as consequências 

e efeitos jurídicos, inserindo-se no contexto da função social da empresa. 

 

5.2.1.2 A ascensão do compliance à instituto jurídico: contexto da função social da empresa 

Diz-se que a função social da empresa equivale a assumir a plenitude da chamada 

responsabilidade social, uma vez que a responsabilidade social corresponde às ações 

voluntárias e a função social às exigibilidades jurídicas. Ou seja, pode-se dizer que a função 

social da empresa dá-se no momento em que a implementação de uma responsabilidade social 

passa para o campo da obrigatoriedade e adequação a determinadas normas.  

Tal constatação pode ser extraída a partir das considerações feitas por João Luis 

Nogueira Matias quando distingue a teoria da responsabilidade social e da função social da 

empresa281: 

 

[...] a função social das empresas decorre do princípio da função social da propriedade, 

principio basilar da ordem jurídica do mercado. Tal constatação afasta o caráter 

dispositivo, característico da responsabilidade social, que se apresenta mais como 

dever moral do que obrigação jurídica. Este o ponto crucial de distinção entre as 

teorias”. 

 

O autor trata do tema também em sua tese de doutorado sobre “A função Social da 

empresa e a composição de interesses na sociedade limitada”, explicando que a função social 

da empresa é uma das formas de prevenção de conflitos dentro do governo de empresa282: 

 

Firma-se a ideia de que os princípios de governança corporativa são aplicados às 

sociedades limitadas como forma de identificação e resolução de conflitos de 

interesses. Mais ainda, como forma de prevenção da ocorrência dos mesmos, sendo a 

função social da empresa a sua justificativa mais coerente com a ordem jurídica 

nacional. 

 

Nesse contexto, é interessante trazer à lume a sugestão de Newton de Lucca, de 

aplicação do art. 421 da disposição geral dos contratos, constante no Código Civil Brasileiro, 

                                                 
281 MATIAS, João Luis Nogueira. A propriedade e a ética empresarial: a distinção entre a função social da empresa 

e a teoria da social responsability. In:WACHOWICZ, Marcos; MATIAS, João Luis Nogueira Matias (Coord.). 

Direito de propriedade e meio ambiente: novos desafios para o século XXI [Recurso eletrônico]. Florianóplis: 

Fundação Boiteux, 2010. Disponível em: < 

http://www.gedai.com.br/sites/default/files/publicacoes/livro_novos_desafios_volume_ii_2010.pdf>. Acesso em: 

22 jan. 2017. 
282 MATIAS, João Luis Nogueira. A função Social da empresa e a composição de interesses na sociedade 

limitada. 2009. 323 f. Tese (Doutor em Direito Comercial). – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009, p. 

102-103. Disponível em: < 
www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/.../Dissertacao_Joao_Luis_Nogueira_Matias.pdf. Acesso em: 25 out. 2016. 

http://www.gedai.com.br/sites/default/files/publicacoes/livro_novos_desafios_volume_ii_2010.pdf
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/.../Dissertacao_Joao_Luis_Nogueira_Matias.pdf
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às sociedades. O autor entende que embora não exista referências de aplicação de função social 

aos contratos societários, por se tratar de contrato plurilateral e não bilateral, é plenamente 

possível a sua aplicação, o que estaria autorizado pela interpretação literal do texto normativo 

em questão: “A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do 

contrato” 283. 

É certo que a função social da empresa serve para limitar a atividade empresarial 

no sentido de que não se pode visar somente o lucro, mas também os reflexos que suas decisões 

têm perante a sociedade. E esses limites são estabelecidos, em verdade, pelas normas 

ambientais, do consumidor, de concorrência, trabalhistas, de corrupção, entre outras, que de 

fato vinculam a atividade empresarial, sob pena de incidir as sanções previstas nos respectivos 

diplomas legais. 

Assim, no que tange à abordagem do tema tratado nesta pesquisa, a empresa que 

cumpre com a regras de compliance, desempenhando suas funções com base na ética, na 

transparência, na equidade e na responsabilidade, estará automaticamente desempenhando sua 

função social. Ou, ao contrário, se não houver compliance implementado, ou este não for efetivo 

(apenas de papel), a empresa estará exposta às sanções previstas na lei anticorrupção, além de 

outras previstas nas leis antitruste, ambientais, de improbidade, etc. 

A função social da empresa possui base constitucional, prevista no artigo 5º, inciso 

XXIII284 e art. 170285, ambos da Constituição brasileira, mas sem previsão de sanção para o seu 

descumprimento. Entretanto, o dever de observância das responsabilidades corporativas 

(compliance) no âmbito trabalhista, tributário, ambiental e de anticorrupção, efetivam a função 

social, vinculando a atividade empresarial, sob pena de incidir as sanções previstas nos 

diplomas legais. 

Tudo isso sem desconsiderar que a função social da empresa é considerado um 

princípio fundamental para o exercício empresarial, de maneira que, diante de um conflito de 

                                                 
283 LUCCA, Newton De. Op. cit., p. 326. 
284 BRASIL. Constituição Federal de 1988: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXIII - a propriedade atenderá a 

sua função social”. 
285 BRASIL. Constituição Federal de 1988: “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 

humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, 

observados os seguintes princípios: I - soberania nacional; II - propriedade privada; III - função social da 

propriedade; IV - livre concorrência; V - defesa do consumidor; VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante 

tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração 

e prestação; VII - redução das desigualdades regionais e sociais; VIII - busca do pleno emprego; IX - tratamento 

favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e 

administração no País. Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, 

independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. 
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interesses, deverá prevalecer o direito daquela que exerce com eficiência o seu princípio 

fundamental, podendo ser aferido por meio da efetividade do programa de compliance. Ou seja, 

o compliance efetiva a função social tanto por meio de suas regulamentações e exigências 

legais, quanto pelo aspecto da imposição principiológica constitucional no âmbito empresarial, 

do dever de observância da conduta ética e íntegra, não unicamente econômica. 

Assim, atribui-se ao compliance um caráter dúplice: primeiramente, de instrumento 

de gestão empresarial, caso seja utilizado apenas para metas organizacionais e de 

gerenciamento da empresa, como estabelecimento de transparência, equidade, prestação de 

contas e responsabilidade corporativa; e outro, como instituto jurídico, como reflexo da função 

social da empresa, quando o sistema de gestão passa a ser utilizado pela empresa como 

instrumento garantidor de que aquela empresa desempenha suas atividades afastada dos nichos 

de corrupção, que o programa segue todos os requisitos exigidos pelas normas 

regulamentadoras de combate à corrupção (Lei 12.846/2013, Decreto 8.420/2015, ISO 

37001:2016, ISO 19600:2014, Portaria Interministerial CGU/AGU nº 2.278/2016, Pró-Ética, 

etc), que as diretrizes traçadas pelo programa são efetivamente aplicadas e incorporadas ao 

funcionamento da empresa e que efetivamente controlam e eliminam os riscos de práticas 

corruptas. 

 

5.2.2 Compliance como instituto jurídico: norma de governança corporativa, efetivador 

da função social da empresa e instrumento limitador da atividade empresarial  

O compliance pode ser considerado, portanto, uma espécie de modelo de gestão 

baseado na Responsabilidade Social da empresa, dentre tantos outros modelos, uma vez que a 

adoção do sistema de gestão administrativa da empresa encontra-se no âmbito da autonomia 

empresarial, da liberdade de escolha, entre os diversos modelos de gestão corporativa.  

Segundo João Victor Teixeira e Charles Prieto, o compliance é tratado como 

sinônimo de governança corporativa em muitas circunstâncias, mas em verdade trata-se de 

mecanismo que trabalha em conjunto à governance, o seu pilar. Os autores comentam, ainda, 

que é por meio do compliance que se aplica toda a filosofia de conformidade à corporação e se 

pune os que não aderem, ressaltando que o instituto é importante tanto para a prevenção das 

práticas corruptas, como também para a punição das empresas. 286    

                                                 
286 TEIXEIRA, João Victor Aleixo; AZEVEDO, Charles Stevan Prieto de. O mercado de capitais como 

incentivador das práticas de governança corporativa e compliance nas empresas brasileiras. Revista de Direito 

Bancáro e do Mercado de Capitais. vol. 76. Ano 20. P. 73-96. São Paulo: Ed RT, abr.-jun. 2017, p. 88. 
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Entretanto, analisando a evolução do Compliance, desde a edição da lei americana 

FCPA, seguida pelo estímulo e incentivo à adoção de mecanismos de controle e combate à 

corrupção por vários Tratados Internacionais, até a Lei Anticorrupção brasileira, seguida pelos 

órgãos administrativos de controle, com suas regulamentações e portarias, e por último pela lei 

francesa Sapin II, induz-se a compreendê-lo como um instituto jurídico. Tal comprovação, em 

grande parte, deve-se à existência de condições legais para receber benefícios jurídicos a partir 

da existência ou não do programa efetivo de compliance. 

 

5.2.2.1 Compliance como norma da governança corporativa 

O compliance passou a ser buscado pelas empresas para que pudessem receber os 

benefícios jurídicos previstos na lei anticorrupção, tais como possibilidade de acordo de 

leniência, diminuição das multas, isenção de publicação da condenação, entre outros que podem 

inclusive levarem a empresa à falência, como a dissolução compulsória. Em outras palavras, a 

lei anticorrupção, ou lei da empresa limpa, estimulou as boas práticas da governança 

corporativa. 

Nesse aspecto, pode-se dizer que o compliance é a norma do sistema de governança 

que efetiva a função social da empresa. Assim como promove a conformidade e a efetividade 

das normas regulamentadoras no âmbito trabalhista, tributário e ambiental, tem se iniciado o 

movimento de conformidade com as normas de anticorrupção, a partir da edição da lei 

anticorrupção, proporcionando a responsabilidade da corporação pela falta de integridade e de 

ética.  

O sistema de governança passou a ser valorizado não só no nicho de mercado de 

sociedades de capital aberto, mas também no meio acadêmico e empresarial, de maneira que as 

regras de governança passaram a ser estabelecidas em diplomas legais, com diretrizes e 

requisitos a serem seguidos: nos Estado Unidos da América, por meio da Sarbanes-Oxley Act 

(SOX), em 2002, como resposta ao caso Enron, já exposto no capítulo segundo deste trabalho; 

no Brasil, pela lei anticorrupção (Lei 12.846/2013), em cumprimento às determinações de 

Tratados Internacionais firmados (também mencionado no capítulo anterior), bem como às 

manifestações populares diante da insustentável corrupção287. 

Após a lei anticorrupção brasileira, verificou-se uma verdadeira “revolução 

silenciosa nos sistemas de governança” das empresas brasileiras, como nomina Casado Filho, 

                                                 
287 CASADO FILHO, Napoleão. Governança Corporativa: Análise Jurídica dos seus efeitos. São Paulo: 

Conceito editorial, 2011, p. 250. 
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onde quase todas as empresas (grandes e médias) que lidam com o poder público passaram a 

implantar sistemas de compliance, em maior ou menor proporção, adequado à sua estrutura, 

com o intuito de minimizar as chances de envolvimento com a corrupção, ou, pelo menos, 

facilitar a sua identificação e erradicação, para evitar as severas sanções previstas na lei288. 

Com isso, identifica-se uma nova perspectiva do compliance, que vai além de um 

sistema de gestão empresarial. O programa interpretado como modelo de gestão, de adoção não 

obrigatória, inserido no âmbito da Responsabilidade Social da empresa, na busca de uma gestão 

baseada na integridade, na ética e na transparência, por necessidade de negócio, busca o 

reconhecimento da boa reputação e de oportunidades de bons negócios. Já como instituto 

jurídico, busca evidenciar às autoridades administrativas e judiciárias que desenvolve uma 

conduta de responsabilidade ética e, portanto, apta a receber benefícios jurídicos previstos na 

lei anticorrupção, numa eventual condenação.  

Logo, na medida em que o compliance assume o caráter de instituto jurídico, insere-

se na conjuntura da teoria da Função Social da empresa, como um reflexo desta. Ou seja, a 

partir do momento em que a empresa resolve adotar o sistema de integridade, demonstrando 

que efetivamente auxilia o poder público no combate às práticas corruptas e que adota todos os 

requisitos legais exigidos, poderá receber prêmios, ou benefícios jurídicos, além dos benefícios 

de mercado.  

 

5.2.2.2 Compliance como norma efetivadora da função social da empresa 

Com efeito, no momento em que a empresa assume a plenitude da responsabilidade 

social, assumindo as exigibilidades jurídicas e abandonando o mero atendimento às ações 

voluntárias próprias de modelo de gestão, incorporam efetivamente a função social da empresa. 

Igor Sant´anna e Pierpaolo Cruz, explicam que a atuação da empresa “passa a ser 

expressamente exigida por uma imposição legal, de observância cogente e cujo 

descumprimento ensejará a responsabilização da entidade sem se perquirir de dolo ou culpa de 

seus agentes”. Os autores entendem que para sustentar a responsabilidade objetiva prevista na 

lei anticorrupção há que se socorrer dos conceitos de função social da atividade empresarial289. 

É importante esclarecer, entretanto, que a lei anticorrupção brasileira não impõe, de 

forma obrigatória, a implementação do compliance, mas sugere a sua instalação para que a 

                                                 
288 Idem, p. 250. 
289 TAMASAUSKA, Igor Sant´anna; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. A interpretação constitucional possível da 

responsabilidade objetiva na lei anticorrupção. Revista dos Tribunais. v.947/2014, set. 2014, p. 149. 
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empresa possa receber alguns benefícios jurídicos, como evitar a dissolução compulsória da 

mesma, suspensão ou interdição parcial das atividades, dentre outras sanções previstas no art. 

19 e 21 da lei 12.846/2013. Ou, a contrário sensu, caso a empresa não esteja em compliance 

anticorrupção, fica exposta às sanções estabelecidas na lei, o que, ao final das contas, equivale 

à uma obrigação de implementá-lo.  

O certo é que, embora o compliance não deixe de ser espécie de modelo de gestão, 

ele pode ser classificado, por outro lado, como um instituto jurídico, como reflexo da função 

social da empresa, caso a empresa entenda interessante adotá-lo para a manutenção e 

desenvolvimento das suas atividades. Não se trata propriamente de obrigatoriedade de 

implementação, portanto, mas de uma opção, impositiva, de certa forma, para que a empresa 

possa usufruir dos benefícios previstos na lei, por necessidade jurídica. 

A análise dessa evolução do compliance anticorrupção está em conformidade com 

a política constitucional de livre iniciativa, de liberdade de administração das empresas, e de 

necessidade de alinhamento com a conformidade legal da política de combate à corrupção.  

É interessante perceber que a adoção ao compliance anticorrupção advém de uma 

imposição não somente do poder público para com as empresas da iniciativa privada, baseado 

no tradicional efeito vertical de exigibilidade de conformidade, mas também de imposição 

horizontal dessa conformidade, por parte das outras empresas com quem pretende firmar 

contratos, por temerem a responsabilização indireta por atos corruptivos praticados pela 

empresa não adotante do compliance anticorrupção.   

 

5.2.2.3 Compliance como instrumento limitador da atividade empresarial: efeito horizontal 

do compliance  

A conformidade com as leis é tradicionalmente exigida às empresas, pelo poder 

estatal, contando com fiscalização e sanções às infrações eventualmente cometidas, amparado 

na legislação específica dos mais diversos setores (empresarial, trabalhista, penal, ambiental, 

contábil, concorrencial, entre outros). A Lei 12.846/2013 surgiu com a exigência do compliance 

anticorrupção, exigindo que todos os setores da empresa desenvolvam suas atividades não só 

em conformidade com suas legislações específicas, mas também em conformidade com a 

responsabilidade de anticorrupção, por meio do compliance anticorrupção, que alcança todas 

as atividades da empresa, guiando-a na integridade e eticidade. Lembrando, ainda, da limitação 

imposta pelo poder estatal acerca da observância do princípio da função social da empresa, 

efetivado por meio do compliance, no âmbito do controle de corrupção, como já mencionado. 
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Destaque-se que estar em conformidade com a lei não garante um ambiente 

totalmente em compliance, já que o programa envolve a observância da conformidade legal de 

todas as áreas da empresa com a legislação pertinente, de cada atividade e setor, em conjunto 

com a conduta ética no desenvolvimento das atividades. 

É nesse aspecto que quando uma empresa entra em negociação com outra, seja para 

formar parceria, fusão, incorporação ou apenas contratos de fornecimento e distribuição, exige-

se uma série de documentos que comprovam a conformidade com as responsabilidades 

assumidas pelas corporações, especialmente entre as que presam pelas boas práticas de 

governança corporativa, sobretudo após a edição da lei anticorrupção. Pode-se citar como 

exemplo de tais documentos as certidões negativas de dívida, licenças ambientais, contratos 

sociais com especificações de cotas integralizadas, entre outras. A exigência da conformidade 

de atividades baseadas em condutas éticas e de integridade, para evitar o rigor das sanções da 

lei anticorrupção, tem sido por meio da demonstração do efetivo programa de Compliance 

anticorrupção.  

Ou seja, as empresas estão submetidas ao controle não só vertical, mas também 

horizontal, entre suas pares. E, no que tange ao controle da atividade ética, no cumprimento da 

função social da empresa, o compliance passa a ser exigido como o certificado de que a empresa 

trabalha em conformidade com a lei anticorrupção. 

 Dessa forma, percebe-se que o movimento de fiscalização interprivado, entre 

pares, manifesta um efeito horizontal de combate e controle à corrupção, complementar ao 

efeito tradicionalmente vertical, de cima para baixo, de fiscalização apenas do poder público 

em relação às empresas privadas. Essa imposição horizontal (de fiscalização e controle entre as 

próprias empresas), por necessidade tanto de negócio quanto jurídica, em conjunto com a 

imposição vertical, manifesta o caráter preventivo da Lei 12.846/2013, utilizando o compliance 

como principal instrumento para alcançar suas finalidades.   

Essa ideia de efeito horizontal do compliance é inspirada na teoria da eficácia 

horizontal dos direitos fundamentais, que funciona como um mecanismo para alargar a proteção 

dos direitos fundamentais para além da relação vertical formada entre o Estado e os cidadãos. 

Nesse modelo, a dignidade humana é considerada como um valor que fundamenta o direito e 

se irradia por todo o sistema normativo, inclusive nas relações entre particulares. A mesma 

lógica se aplica ao efeito horizontal de combate e controle à corrupção, embora o valor 

primordial seja a integridade, viabilizada pelo compliance. 
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Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins290, ao tratarem do tema dos efeitos 

horizontais dos direitos fundamentais, afirmam que a jurisprudência alemã, pós Segunda 

Guerra, seguiu a tendência de reconhecer que “os direitos fundamentais produzem, além do 

efeito vertical, um efeito horizontal, mais conhecido na doutrina alemã como Drittwirkung, que 

significa literalmente “efeito perante terceiros”, isto é, vinculação de sujeitos de direitos além 

do Estado”. Assim como ocorre no âmbito das pessoas jurídicas: a implementação do 

compliance pela pessoa jurídica, já que considerado a norma efetivadora do princípio 

fundamental da atividade empresarial, a função social da empresa, produzindo os seus efeitos 

perante terceiros, vinculando as outras pessoas jurídicas a adotarem também o compliance, além 

do Estado. 

No Brasil, essa teoria ganhou bastante repercussão doutrinária, embora os debates 

jurisprudenciais apresentem-se tímidos, nem sempre sistemáticos e consistentes, havendo 

bastante confusão terminológica e metodológica, além de uma ausência de compreensão de 

todas as implicações que a adesão a um determinado modelo teórico pode acarretar.  

Apesar disso, de um modo geral, pode-se dizer que há uma percepção de que existe 

uma assimetria de poder entre os particulares que pode, em determinadas situações, justificar a 

utilização de direitos fundamentais para limitar a autonomia privada. Tal como ocorre com a 

exigência de implementação do compliance às empresas, limitando a autonomia privada das 

entidades jurídicas. 

Com base nessa teoria do efeito horizontal, os direitos fundamentais costumam ser 

mobilizados para a solução de casos concretos em diversas situações. Por exemplo, quando se 

interpreta conceitos jurídicos indeterminados ou cláusulas contratuais em conformidade com 

os valores que emanam dos direitos fundamentais. Situação esta que, guardadas as devidas 

proporções, também ocorre no âmbito do direito empresarial, de exigência da conduta ética e 

íntegra por parte dos empresários, já que são conceitos indeterminados, necessitando serem 

valorados por meio do grau de efetividade do compliance anticorrupção dentro da empresa.  

Analisando-se as características dos principais modelos teóricos desenvolvidos 

sobre esse tema (o modelo de aplicação direta, o modelo de aplicação indireta e o modelo State 

action) percebe-se que a forma como tem sido exigido o compliance encontra correlação com 

o modelo da aplicação indireta dos direitos fundamentais. 

                                                 
290 DIMITRI, Dimoulis; MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos direitos fundamentais. 4 ed. rev., atual. e 

ampl., São Paulo: Atlas, 2012, p. 98. 
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No modelo da eficácia indireta dos direitos fundamentais, é reconhecido que há 

uma vinculação dos particulares aos direitos fundamentais apenas de modo indireto ou mediato, 

através da intermediação legislativa. Assim como a vinculação das empresas particulares ao 

princípio da função social da empresa, no que tange à responsabilidade com a anticorrupção, 

que é efetivado de modo indireto por meio das normas regulamentadoras do compliance. 

A liberdade dos indivíduos e a autonomia do direito privado são valores 

extremamente importantes a serem levados em conta na solução de conflitos entre particulares, 

mas não são valores absolutos. Diante de tal constatação, Virgílio Afonso da Silva explica que 

para conciliar direitos fundamentais e direito privado, sem que haja domínio de um sobre o 

outro, a solução é dada por intermédio da “concepção de direitos fundamentais como um 

sistema de valores com existência de portas de entrada desses valores no próprio direito 

privado, que seriam as cláusulas gerais”291. 

Nas relações empresariais, para evitar que os princípios da autonomia privada, da 

livre iniciativa e da liberdade de contratar sejam sobrepostos ao princípio da função social da 

empresa, poder-se-ia dizer que em casos de conflito de interesses, deve-se adotar o compliance 

como um sistema de valores, gerido por cláusulas gerais como portas de entrada, capazes de 

preencher ou atribuir sentido à situação fática, como por exemplo o inciso VIII do art.7º da lei 

anticorrupção, o qual exige que sejam levados em consideração a existência do compliance para 

a aplicação das sanções às empresas que tenham praticado atos corruptivos. 

Poder-se-ia dizer, ainda, que o compliance empreende um eficácia irradiante no 

âmbito das relações de negócios entre as empresas, assim como ocorre com a eficácia irradiante 

dos direitos fundamentais no âmbito das relações privadas. Daniel Sarmento292 trata dessa teoria 

explicando que a interpretação e aplicação das cláusulas gerais e conceitos jurídicos 

indeterminados, como boa-fé, ordem pública, interesse público, abuso de direito, bons 

costumes, dentre outros, são reconstruídos à luz dos direitos fundamentais. E, fazendo uma 

interpretação à luz da análise do presente trabalho, as cláusulas gerais podem ser reconstruídas 

à luz da função social da empresa. 

O certo é que a exigência da lei anticorrupção de implementação do compliance 

como condição para que a empresa permaneça no mercado, garante que a mesma se afaste de 

nichos de mercado contaminados pela corrupção, demonstrando às empresas com quem 

pretende realizar negócios, que atuam em conformidade, não as submetendo a riscos de 

                                                 
291 Ibid., p. 76. 
292 SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. 2 ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, 

p. 124. 
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responsabilização indireta, bem como, ao poder público, que atua no combate às práticas 

ilícitas.  

A Controladoria Geral da União (CGU), o Tribunal de Contas da União (TCU), o 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), e também as autoridades judiciárias, 

têm analisado e recomendado a adoção ao compliance na maioria dos casos de corrupção 

envolvendo empresas. Tal fato reforça a ideia de que não há como considerá-lo um mero 

modelo de gestão, que demonstra o caráter ético da administração empresarial. Atualmente é 

considerado como algo maior, que abrange uma gama de benefícios jurídicos para as empresas 

adotantes do sistema, fazendo com que as corporações obtenham vantagens tanto econômicas 

como jurídicas, tendo se tornado uma das prioridades empresariais após a lei 12.846/2013. 
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6 CONCLUSÃO 

Para fins de conclusão do presente trabalho, serão abordados de forma sintética os 

principais aspectos estudados ao longo da pesquisa que contribuíram para a conclusão do 

mesmo, pois, em verdade, o quarto e último capítulo já representou, de certa forma, a conclusão 

da ideia central: a identificação do compliance como instituto jurídico e a sua capacidade de 

mitigar a responsabilidade objetiva das empresas submetidas à lei anticorrupção. 

Assim, tem-se que o compliance é conceitualmente um sistema de gestão 

empresarial, mais precisamente de governança corporativa, e trata-se de programa que busca 

identificar, controlar e prevenir os riscos residuais, que são aqueles inerentes à atividade 

empresarial já com a aplicação das ações de gestão de riscos e controles. 

Esse sistema de gestão tem sido largamente utilizado pelas empresas que adotam 

uma política de responsabilidade social, de conduta pautada na ética, transparência e 

integridade. Entretanto, esse cenário tem se alterado paulatinamente, no sentido de não ser mais 

uma mera liberalidade das empresas a adoção desse sistema. As pessoas jurídicas passaram a 

ser exigidas pelos órgãos de controle e autoridades públicas para estar em compliance, como 

condição para alcançar benefícios jurídicos previstos na legislação e Tratados Internacionais. 

Esse movimento ganhou força após a política internacional de combate à corrupção, 

iniciada nos Estados Unidos, por meio da Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), seguida pela 

Sarbanes-Oxley Act (SOX), pelas Convenções da OEA, da OCDE e da ONU, pela lei inglesa 

UKBA, por diversos códigos de conduta e manuais de boas práticas, como o da OCDE e do 

U.S. Sentencing Guedlines, pela lei anticorrupção brasileira (lei nº 12.846/2013) e o Decreto nº 

8.420/2015 que regulamenta o compliance, bem como pelas normas técnicas da ABNT que 

apresentam diretrizes para a implementação do sistema de integridade, como a ISO 19600 e a 

ISO 37001, esta última, promovendo, inclusive, o certificado de que a empresa desenvolve um 

programa efetivo, dentre outras normas mencionadas ao longo do trabalho. 

Ou seja, o sistema de gestão, além de promover benefícios de mercado, suscitando 

boa reputação e credibilidade perante os clientes e investidores, por garantir que a empresa 

trabalha pautada na integridade ética, passou a promover benefícios jurídicos. Tais benefícios 

estão rigorosamente definidos em leis, decretos, tratados internacionais e normas técnicas, para 

garantir a efetividade do programa e por consequência a efetividade do princípio da função 

social da empresa, da moralidade e da ética no desempenho de suas atividades. 

Assim, partindo-se da constatação de que o compliance é o instrumento limitador 

da atividade empresarial e norma efetivadora do princípio constitucional da função social da 
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empresa, conclui-se que é o instituto garantidor das normas anticorruptivas, em conjunto com 

as normas trabalhista, tributárias e ambientais, fundamentais para a Governança Corporativa. 

Contudo, para que a empresa esteja apta a auferir benefícios jurídicos, 

especialmente os previstos na lei anticorrupção brasileira, lei objeto do presente estudo, é 

necessário demonstrar a efetividade do compliance, que podem ser sintetizados em nove pilares 

essenciais, com base nos parâmetros estabelecidos na legislação pertinente: 1) suporte da alta 

administração; 2) avaliação de riscos; 3) código de conduta e políticas de compliance; 4) 

controles internos; 5) treinamento e comunicação; 6) canais de denúncia; 7) investigações 

internas; 8) due diligence terceiros; e, 9) monitoramento e auditoria.  

Dessa forma, se o compliance encontra-se normatizado e com possibilidade de 

promoção de benefícios às empresas, se provada a sua efetividade conforme os parâmetros 

estabelecidos em lei, inclusive como condicionante para auferi-los, conclui-se que o mesmo 

evoluiu para o status de instituto jurídico pleno, embora se reconheça que o mesmo não deixou 

de ser um sistema de gestão empresarial. 

Diante de tal conclusão, é importante destacar que esse controle da efetividade do 

instituto tem sido realizado não só pelas autoridades públicas, quando da apuração das 

responsabilidades das empresas por atos corruptivos, mas também pelas próprias empresas, em 

movimento complementar de controle. Em outras palavras, identifica-se um controle não só 

vertical, tradicionalmente conhecido, de cima para baixo (poder público em relação aos 

particulares), mas também um controle horizontal, entre os pares, de controle interprivado, 

decorrente do temor das empresas à responsabilização objetiva por atos de terceiros prevista na 

lei anticorrupção brasileira. 

No Brasil, o instituto ganhou maior destaque a partir das expressivas possibilidades 

de atenuação das responsabilidades objetivas previstas na lei anticorrupção, desde que constate-

se a sua efetividade, tanto no âmbito do processo administrativo, como no judicial. 

No âmbito do procedimento administrativo, o compliance influencia 

especificamente nos seguintes pontos: a) na redução de até 2/3 do valor da multa, estendido às 

pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico (art. 16, § 5º); b) na isenção total da condenação 

de publicação extraordinária da decisão condenatória (art. 6º, II); no parcelamento do 

ressarcimento do valor correspondente à reparação do dano material, e/ou isenção ou redução 

de juros; viabilização da celebração do acordo de leniência (art. 16, §1º) e a consequente isenção 

da sanção judicial de proibição de receber incentivos de qualquer natureza, bem como a isenção 
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ou atenuação das sanções administrativas estabelecidas nos arts. 86 a 88 da lei 8.666/93 (art. 

17). 

Na esfera judicial, por sua vez, o compliance pode mitigar a responsabilidade 

objetiva da lei anticorrupção em todas as sanções previstas: a) na possibilidade de a empresa 

utilizar os seus bens, direitos e valores, perdidos pela condenação decorrente da apuração da 

responsabilidade (art. 19, I), para complementar a condenação à reparação do dano ou para o 

pagamento da multa (art. 19, § 4º); b) na isenção da condenação à suspensão ou interdição 

parcial das atividades empresariais (art. 19, II); na isenção da pena de dissolução compulsória 

da pessoa jurídica (art. 19, III); na isenção da sanção de proibição de receber incentivos e 

subsídios de qualquer natureza (art. 19, IV); na isenção ou diminuição da indenização pelos 

danos morais; na possibilidade de parcelamento, e/ou redução de juros, dos valores 

correspondentes ao ressarcimento pelos danos materiais. 

Nesse ponto, é importante frisar que embora a lei anticorrupção tenha como foco 

principal a apuração das responsabilidades, civil e administrativa, das pessoas jurídicas que 

eventualmente tenham praticado atos corruptivos em face da Administração Pública, nacional 

ou estrangeira, há a previsão de possibilidade de apuração da responsabilidade individual dos 

dirigentes ou administradores que integram a empresa corrupta, pelo procedimento comum e 

tradicional, paralelamente à apuração das responsabilidades da empresa pelo rito da lei 

anticorrupção, na qual também poderá ter incidência do compliance. 

Para finalizar, percebe-se claramente que o legislador pretendeu criar um modelo 

preventivo e sancionador com base na responsabilidade objetiva prevista na lei anticorrupção. 

Nesse contexto, o compliance emerge como um dos principais instrumentos capazes de prevenir 

e controlar os riscos de corrupção nas atividades empresariais, alavancando um movimento de 

mudança cultural que gradativamente se amplia na medida em que as empresas passam a 

implementar programas de integridade e a exigir que seus parceiros também adotem.  
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