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1. Tema, contexto e delimitação de escopo
No Brasil 1 , o compliance passou a ser conhecido do grande público após as
investigações conduzidas pelo Ministério Público Federal para apurar a responsabilidade
penal de agentes públicos e de executivos em crimes contra a administração, decorrentes,
dentre outras condutas típicas, dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.
As empresas envolvidas nessas operações, em ato seguinte, ou implantavam o
compliance, para demonstrar que possuem outro padrão de operação2, ou apresentavam-no
como hipótese de redução/gradação das penas aplicadas.
O compliance está compreendido como objeto quase que exclusivo do direito penal
(criminal compliance). Todavia, o compliance tem outra origem3, está comprometido com a
conformidade ampla das atividades desenvolvidas pela empresa em relação ao marco
regulatório da atividade e do local de atuação, à cultura e às normas internas da empresa.
Objetiva criar standard comportamental, regulatório e normativo das atividades, controlar
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No Brasil, empresas multinacionais há muito tempo possuem compliance, em razão das legislações estrangeiras e de
normas de mercado de valores, assim como o setor financeiro. Diversas leis, ao longo dos anos, como Lei nº 9.613 de
3.3.1998 e Lei nº 12.683 de 9.7.2012 criaram obrigações realativas a controles, além de atos administrativos do Banco
Central do Brasil, Resolução n.o 2554 de 24.9.1998, de modo que, não é novidade no país a normatização do tema,
mas a implantação massificada e popularizada se dá nesse momento.
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A empresa Odebrecht divulgou uma nota ao mercado com o título “Desculpa, a Odebrecht errou”, disponível em
https://nossocompromisso.com/comunicado/desculpe-a-odebrecht-errou/
3

O compliance nasce no início do século XX com a organização da indústria farmacêutica nos Estados Unidos da
América. A criação da agência reguladora Federal and Drug Act em 1906 visava uniformizar diversos procedimentos e
condutas em relação ao uso de medicamentos, como por exemplo, rotulagens, informações aos pacientes e médicos,
limitação do uso de substâncias químicas na elaboração de fórmulas, com o objetivo de homogeinezar as práticas e
permitir o desenvolvimento dessa indústria de forma segura para todos os envolvidos.

riscos4 e detectar e corrigir não conformidades em relação ao seu standard comportamental
ou regulatório. Extrapola, portanto, as questões que podem ser tipificadas como crime.
Trata-se de um dos instrumentos que concretiza a governança corporativa nas mais
diversas estruturas internas e externas que compõem uma organização empresarial. O
compliance inicia a partir da visão da mais alta hierarquia da empresa, que definirá um
conjunto de valores e regras e os formalizará no Código de Ética, em normas e procedimentos
de condutas sobre diversos assuntos que serão disseminados a todos os demais empregados e
colaboradores que participam daquele negócio de forma contínua e perene.
Este complexo sistema é atualizado e testado periodicamente, conforme a necessidade,
as condições econômicas e de mercado e outros fatores externos e internos, com o objetivo de
efetivá-los na arquitetura organizacional.
Nesse sentido, integram o compliance todos os eventos que podem impactar a imagem
da empresa, de forma geral e abrangente. Por exemplo: determinar regras para a participação
dos empregados de uma empresa em eventos corporativos oferecidos por clientes e/ou
fornecedores e/ou prestadores de serviços; a forma de relacionamento com consumidores
obesos; a concentração de serviços prestados por uma única empresa; a exposição da marca;
o uso das mídias sociais. Esses eventos, a princípio, não acarretam nenhuma responsabilidade
criminal, mas podem, eventualmente, implicar outro tipo de responsabilidade e afetar a
imagem da corporação.
Inclusive como consequência de uma interação indevida realizada por um empregado
de uma empresa independente que integra a cadeia de fabricação de um determinado
produto que repercute para outra ou todas que a compõe, ainda que sem qualquer
característica de grupo econômico.
Dentro desse cenário, parece simples conceituar o compliance como um mero conjunto
de valores e normas determinados pelo poder público e pela mais alta hierarquia da empresa.
Fosse assim, bastaria ministrar um curso, obter um comprovante de treinamento e estaria
considerado implantado o compliance. No entanto, o compliance necessita ser efetivo para ser
considerado válido aos fins a que se propõe.
O objetivo deste estudo é estabelecer os critérios para o compliance ser considerado
efetivo em relação às empresas independentes que concorrem na cadeia de fabricação de um
produto ou prestação de um serviço, a fim de que, uma vez implantado, seja possível limitar
4

O conceito de risco não está vinculado ao cumprimento de um ato normativo, esse conceito é amplo e diz respeito aos eventos que
podem impactar a atividade desenvolvida para a empresa, exemplo, no mapa de risco de todas as empresas está o “Risco País” que
prevê como indicadores o percentual de inflação, a avaliação do país, o percentual de juros, eventos que impactam qualquer atividade
empresarial e, em alguns setores o impacto é drástico, i.e, instituições financeiras que emprestam dinheiro serão automaticamente
atingidas por tais eventos; outro exemplo, em uma empresa de varejo, o “Controle do nível de concentração de empresas
transportadoras terceirizadas”, caso essa empresa tenha algum problema de greve dos seus empregados ou problemas financeiros,
impactará diretamente a operação da empresa varejista, dessa forma, para o compliance risco é todo o evento que possa influenciar
de forma decisiva a operação de uma empresa. In CARVALHO, Vivian; OSTI, Wagner. A responsabilidade do compliance officer:
conflitos entre autonomia e a tomada de decisão dos gestores. São Paulo: FGV DIREITO SP (working paper produzido para a
disciplina Profissões Jurídicas), 2017.

os impactos exclusivamente na empresa responsável pelo ato lesivo, afastando-os das demais
inseridas na mesma cadeia produtiva.
Essa seria uma solução que estimularia o compliance no ambiente empresarial, pois
sua implantação demanda custos, sem fonte de receita diretamente vinculada, advindo, então,
o benefício, da limitação da responsabilidade a um determinado agente, isolando os demais.
Nesse cenário, legislações internacionais impõem sanções em decorrência da atividade
de terceiros, como o Foreign Corrupt Practices Act (“FCPA”), nos Estados Unidos da América, e
o United Kingdon Bribery Act (“UK Bribery Act”), no Reino Unido.
No Brasil, a Lei nº 12.846de 1.8.2013 (“Lei Anticorrupção”) também impõe sanções em
decorrência de atos de terceiros, de forma que, para questões de compliance, há uma
responsabilidade compartilhada, independente da atuação direta do empregado ou do
executivo de uma dada empresa. Tal responsabilidade é determinada pelo fato de as
empresas estarem, de alguma forma, vinculadas e agirem entorno de um mesmo objetivo ou,
ainda, como forma de evitar que terceiros sejam destacados para a prática de determinados
atos por conta e em nome de outras empresas.
A responsabilidade está aderente ao mundo globalizado e à tendência dos negócios
desverticalizados, em que a soma dos esforços gerará o produto final e o beneficiamento será
compartilhado entre todas as empresas, na medida proporcional de suas contribuições e
investimentos. Nessas circunstâncias, é preciso reconhecer a possibilidade de um desvio de
conduta unilateralmente praticado por uma delas que, se fosse de prévio conhecimento das
demais, medidas seriam tomadas para impedir a prática e promover a exclusão da sua
participação na cadeia. No entanto, nem sempre essa identificação é possível e a ciência
ocorrerá, na maioria dos casos, quando a prática não conforme já foi adotada.
Por outro lado, o compliance efetivamente implantado é, em termos legais, um fator de
redução das penalidades. Neste sentido, o presente estudo objetiva demonstrar que a
efetividade em relação às empresas independentes deve constituir causa para considerar
afastada a responsabilidade das demais que integram a cadeia produtiva, em razão da própria
segregação da organização interna5 das entidades.
As legislações tratam de forma genérica acerca dos elementos que integram o sistema
de compliance e silenciam acerca dos critérios para considerá-lo efetivamente implementado.
Contudo, nos Estados Unidos, onde integra a realidade empresarial e normativa com
maturidade, há conteúdo indicativo do que significa efetividade, como o 2012 Federal
Sentencing Guidelines Manual, emitido por United States Sentencing Commission.
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O compliance é um sistema de controle interno da empresa, por tal razão, na relação entre as diversas empresas em
uma cadeia produtiva há vinculação em relação ao produto ou serviço final a ser fabricado ou prestado, mas inexiste
uma vinculação em relação à organização interna administrativa, financeira, comportamental e essa independência pode
ser a causa de um desvio unilateral cometido por uma dessas empresas.

A doutrina jurídica, por sua vez, se debruçou sobre o tema e estruturou critérios, bem
como decisões judiciais enfrentaram o tema para determinar a responsabilidade de agentes.
Razão pela qual a experiência internacional contribuirá para determinar os critérios de
efetividade do compliance no Brasil.
O passo seguinte reside no estudo da estrutura de responsabilidade entre entidades
empresariais independentes como causa para exclusão da responsabilidade da empresa, de
seus executivos, de seus empregados e/ou das demais empresas envolvidas no mesmo
negócio. Não para fugir à responsabilidade, mas para implementar corretamente um sistema
de compliance capaz de integrar empresas com menor risco individual e contribuir com o
ambiente empresarial ético.
O propósito desta pesquisa reside na determinação (i) dos critérios para que o
compliance seja considerado efetivo em relação aos terceiros que integram a cadeia
produtiva; (ii) do levantamento de eventos não tipificados pelo direito penal, mas que possam
acarretar a responsabilidade de outra empresa, pelo simples fato de estar na mesma cadeia
produtiva da empresa infratora; e (iii) do estudo da estrutura de responsabilidade entre
empresas independentes, a fim de ser considerado o compliance implementado como causa da
exclusão por descumprimento de alguma regra que o integra.

2. Modelo de pesquisa
A pesquisa será feita a partir da literatura jurídica estrangeira sobre o assunto, dos
manuais criados pela International Organization for Standardization (“ISO 19600:2014”)
sobre compliance, pelo Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência (“CADE”), pelo
Tribunal de Contas da União, ou por entidades governamentais, como o BACEN (Resolução
4.595/2017), e não governamentais que se dedicam ao estudo e desenvolvimento do assunto,
bem como da doutrina nacional relevante, com enfrentamento do problema prático a respeito
do tema.

3. Problemas e quesitos
Como consequêcia do momento em que, no Brasil, o compliance ganha visibilidade e
passa a ser discutido e implantado de forma ampla pelas empresas, surge, naturalmente, a
necessidade da conceituação, da compreensão dos efeitos, da determinação dos critérios para
que seja considerado efetivo.
Esse trabalho propõe responder os seguintes quesitos:




O compliance é uma obrigação de meio ou de resultado?
O compliance precisa ser efetivo ou eficaz? Que diferenças existem para fins de
responsabilidade por ato de terceiros?
Como impor a terceiros os deveres do sistema de compliance?






Quais as implicações a respeito da imposição a terceiros dos deveres do sistema
de compliance ?
Quais os critérios e evidências para afirmar se o sistema de compliance foi
implantado com efetividade, de forma a produzir os efeitos esperados, nos
termos do art. 7, inciso VIII, da Lei nº 12.846/2013 e dos arts. 41 e 42 do
Decreto nº 8.420/2015?
Quais as consequências decorrentes da identificação de um desvio de conduta
individual e a implantação do sistema de compliance entre empresas
independentes inseridas em uma mesma cadeia produtiva?

4. Justificação da relevância prática e do potencial inovador
Compliance ganhou notoriedade recente e precisa ter tratamento doutrinário
conceitual para ser corretamente implantado no ambiente empresarial e ter adequadamente
aplicadas as regras de responsabilização diante de eventual descumprimento.
No Brasil há poucas obras escritas com conteúdo relevante, sendo, na maioria,
doutrina de direito penal sobre compliance, desconsiderando outros aspectos não penais e a
função principal desta importante ferramenta da governança corporativa que visa controlar
riscos6 internos associados à atividade de uma empresa.

5. Fontes e métodos de investigação
As fontes de pesquisa serão a doutrina jurídica estrangeira, os manuais
disponibilizados por entidades governamentais e não governamentais, a escassa doutrina
nacional relevante produzida, os sistemas internacionais de avaliação de riscos, tais como o
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission COSO I e II, análise de sistema de
compliance implantados nas empresas, metodologia de fairness e stress testes, eventuais
índices de efetividade, casos reais de responsabilidade, fundamentos e exposições de motivos
de leis que criaram regras de conduta, após a identificação de atos lesivos em ambientes
empresariais, decisões judiciais nacionais e estrangeiras, entrevistas com profissionais da
área, que trabalham em empresas que possuem o desafio da implantação do sistema de
compliance para as empresas independentes presentes em sua cadeia produtiva e estão
cotidianamente sujeitas aos riscos oferecidos por terceiros.

6. Familiaridade com o objeto, acessibilidade de informações e envolvimento
pessoal
A autora exerce a função de country compliance officer em uma empresa multinacional
com operação no Brasil que tem por modelo de negócio estabelecer múltiplas parceriais
6

Conforme conceito de risco previsto na nota de rodapé 4.

empresariais com organizações de vários portes, desde micro e pequenas empresas, até
gigantes da indústria. No seu dia a dia, se vê diante do desafio de desenvover e implantar o
compliance na estrutura interna e para as empresas independentes situadas na cadeia
produtiva de distribuição.
A familiaridade com o objeto, portanto, é grande, até mesmo porque sempre trabalhou
com compliance em diversos setores econômicos.
As informações são, na maioria, públicas e disponíveis, além de existir muito conteúdo
disponibilizado por instituições privadas não governamentais, como Society of Corporate
Compliance and Ethics (“SCCE”), o The FCPA blog, além dos já mencionados ao longo deste
projeto.
Dessa experiência, decorre uma preocupação legítima acerca do adequado
entendimento do que seja compliance, da forma massificada (ou, até mesmo, equivocada)
como tem ocorrido sua implantação e as consequências disso na responsabilização das
empresas e dos seus executivos por atos próprios e por atos de empresas terceiras.
Especialmente após o julgamento da ação penal nº 470 pelo Supremo Tribunal Federal que
acabou por aplicar de forma equivocada o conceito de compliance e a responsabilidade
decorrente para o gerente de compliance. Razões que demandam esforço de pesquisa para
melhor desenvolvimento do assunto no país.
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