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INTRODUÇÃO

Brasil – 72ª posição no índice de percepção de corrupção.
Transparência internacional - http://www.transparency.org/cpi2013/results

http://www.transparency.org/cpi2013/results


INTRODUÇÃO

Pirâmide de valores, bens jurídicos e leis

Afinamento dos 
Direitos e deveres

Legislação cível

Legislação criminal

Legislação 
administrativa

Relação entre os cidadãos e 
seus direitos e deveres

O mínimo aceitável para se 
viver em sociedade



COMPLIANCE | EVOLUÇÃO HISTÓRICA

1977
• FCPA

1996
• OEA – Convenção interamericana contra a corrupção

1997
• OCDE – Convenção sobre o Combate a corrupção

1998
• Alteração FCPA

2001
• Descoberta: $ corrupção financiamento ao terrorismo

2002
• Código Penal Brasileiro

2010
• UK Bribery Act

2013
• Brasil - Lei 12.846/13



APRESENTAÇÃO DAS LEIS ANTICORRUPÇÃO

EUA - FCPA:

1. Issuers – emissores na bolsa;

2. Domestic Concerns – competência 

territorial;

3. Any Person – PJ ou PF.

BRASIL
Lei 12.846/13:

1. Pessoas Jurídicas e físicas brasileiras;

2. PJ e PF com operações no Brasil, no limite de suas operações no território;

Código Penal:

1. Pessoas físicas e atos realizados, no todo ou em parte, no Brasil;

2. Pessoas físicas brasileiras para atos realizados em qualquer lugar do mundo.

Reino Unido - UKBA

1. Responsabilidade - Cometidas fora do Reino 

Unido, mas por pessoa relacionada a pessoa 

inglesa ou escocesa;

2. Territorialidade - cometidas no Reino Unido;

3. Pessoas que tenham operações no Reino Unido 

(subjetivo).



CONDUTAS FCPA UKBA Lei 12.846/13

Corrupção de fun. Publ. 

Estrangeiro
sim (civil, adm e criminal) sim (civil, adm. E criminal)

sim (adm. e civil)

Criminal – Cód. Penal

Corrupção de func. Publ. 

Nacional
não (outra norma) sim sim (também há outras normas)

Alcance extraterritorial sim sim sim - limitado à participação da PJ brasileira

Dispositivos contábeis e de 

controles internos
sim não não

Outros atos lesivos não não

sim - inclui outros atos contra a adm. Publica 

(fraude a licitações, frustar competitividade em 

licitação etc.)

Exceção para pgto. de 

facilitação
sim não não

Resp. penal da PJ sim sim não

Responsabilidade objetiva não sim - failure to prevent bribery sim

Multas

1. Violação dispositivos contábeis: multa de até 

US$5MM por violação.

ilimitada
multa de 01% a 20% do faturamento bruto da PJ, 

ou de R$6K a R$60MM
2. Violações dispositivos de controles internos: multa 

de até US$25MM por violação;

3. Duas vezes o benefício obtido ou almejado.

Outras sanções 
obrigação de investigação interna, 

declaração de inidoneidade, monitores etc.
declaração de inidoneidade

publicação da decisão condenatória em jornal, 

suspensão ou interdição de atividades

Crédito pela existência de 

Programa de Compliance
sim (US sentencing guide lines)

sim (pode ser defesa absoluta para o 

crime de 

'failure to prevent bribery)

sim - montante do crédito não determinado

Crédito por reporte 

voluntário
sim sim, mas limitado

sim - redução de até 2/3 do valor da multa e 

exclusão das demais sanções (exceto criminais)

*Crédito a BRUNO MAEDA e CARLOS AYRES – advogados no escritório Trench, Rossi e Watanabe Advogados e membros IBraDEmp, com singelas alterações.

COMPARATIVO DAS LEIS ANTICORRUPÇÃO*



EXIGÊNCIAS COMUNS DOS CLIENTES  
CLÁUSULAS DE COMPLIANCE:

1. Exigências comumente presentes:

1. Garantir o cumprimento de todas as leis estrangeiras relacionadas à anti-

corrupção, incluindo normas administrativas e jurisprudência;

2. Garantir que os funcionários, terceiros etc. não agirão de forma contrária a tais 

normas;

3. Em caso de mera suspeita de descumprimento (daquelas normas desconhecidas):

1. Garantir fornecimento irrestrito a documentos da empresa;

2. Permitir auditoria completa na empresa;

3. Custear tais diligências e a defesa dos clientes;

4. Indenizar os clientes por quaisquer danos decorrentes dessas obrigações;

2. Exigências juridicamente coerentes:

1. Obrigação de envidar os mesmos esforços da cliente para a mitigação dos riscos de 

compliance;

2. Obrigação de alinhamento das áreas de compliance das empresas;

3. Obrigação de realizar treinamentos;

4. Obrigação de manutenção de uma área de compliance;

5. Etc...etc...etc.



Risco: Evento ou condição que, se materializado, traz impactos negativos ao objetivo. 
(Guy Cliquet – INSPER)

RISCO = IMPACTO X PROBABILIDADE

Perda:

1. Perda potencial: é o impacto integral para o evento

Ex.: Carro roubado = R$ 30.000,00

2. Perda esperada: é o impacto integral multiplicado pela probabilidade (que será < 1)

Ex.: Carro = R$ 50.000,00

Probabilidade de avaria = 0,1 (100 em cada 1.000 carros = 10%)

Carros segurados = 3.200

Perda esperada = R$ 16.000.000,00 (=0,1x50.000x3200)

Prêmio seguro = R$ 5000,00 (=16.000.000 / 3200)

É o mesmo que se dizer que a cada 10 exposições ao risco, provavelmente uma vez ele se 

materializará.     

RISCOS



RISCOS DE COMPLIANCE X JURÍDICO X EMPRESARIAL

RISCO EMPRESARIAL

Objetivo: obter receitas com a melhor eficiência dos custos dos fatores de operação 

rentabilidade;

Risco: perder a eficiência na administração desses custos.

RISCO JURÍDICO

Objetivo: realizar as atividades/objetivos sem intercorrências contenciosas;

Risco: sofrer processo administrativo ou judicial com fundamento em norma 

administrativa / cível / criminal;

RISCO DE COMPLIANCE

Objetivo: estar em conformidade com as leis/Condutas tidas como relevantes;

Risco:  a ocorrência de eventos que maculem a conformidade com as leis/condutas 

relevantes (pirâmide de valores).



EFICÁCIA JURÍDICA DOS PROGRAMAS DE COMPLIANCE

FCPA:

1. Procedimentos escritos e cód. Conduta

2. Nomeação do resp. por Compliance;

3. Treinamentos eficazes;

4. Proc. de monit. e auditoria definidos;

5. Canal de denúncias;

6. Mecanismos disciplinares definidos;

7. Proced. apuração e correção definidos;

UKBA:

1. Proced. escritos e definidos;

2. Comprometimento alto escalão;

3. Baseado em risk assessment;

4. Due diligence: interno, 3ºs e M&A

5. Comunic. e treinam. efetivos;

6. Revisão contínua do Programa.

Lei 12.846/13:

1. Será definido em regulamentação;

2. Transparency international;

3. Taxativo na Lei:

1. Primordialmente preventivo;

2. Previsão de medidas corretivas -

disciplina.

Boas Práticas globais:

1. Autonomia da área com políticas bem 

definidas e escritas;

2. Fomento e adm. pela alta diretoria;

3. Treinamentos robustos – interno e externo

4. Delegação de poderes e responsabilidades 

definidas;

5. Fiscalização e disciplina constantes;

6. Monit. e audit. dos riscos;

7. Melhoria contínua do Programa.



COMPLIANCE  
AGREGA VALOR AO NEGÓCIO?

1. Redução do Custo da não conformidade – Risco de Compliance:

PERDA POTENCIAL E PERDA ESPERADA:

1. Risco Judicial

1. Lei 12.846/13 e Leis internacionais (Compliance efetivo = isenção ou redução drástica da 

penalidade);

2. Execução de contratos (danos a clientes).

2. Risco Empresarial:

1. Impacto do risco judicial;

2. Impacto financeiro da não conformidade:

a. Imagem; 

b. Custos internos;

c. Queda no valor das ações (Zara, Siemens, J&J; Halliburton; Embraer; Wal-Mart; etc.);

3. Impacto comercial:

a. fuga de clientes (Governo, clientes, parceiros, investidores);



2. Permite relação comercial com empresas obrigadas a regras de Compliance:

1. Empresas transnacionais dos EUA, UK, EU de forma geral;

2. Empresas nacionais que pratiquem Compliance (obrigação ou intenção);

3. Acréscimo no valluation da empresa:

1. Busca de investimentos/capital;

2. Joint-venture;

3. IPO / Índice ISE Bovespa;

4. Venda.

4. Cultura organizacional:

Entre 2004 e 2011, as empresas que aparecem no topo das práticas de controle e gestão de 

problemas – 20% superior da amostra – tiveram aumentos no EBITDA na casa de 20,3%. No 

mesmo período, o estrato inferior da lista (20% inferior) registrou crescimento de 7,4% nos 

negócios.

Quando o assunto foi faturamento, a pesquisa identificou que o das “20% superior” cresceu 

16,8%, enquanto o das “20% inferior” aumentou apenas 10,6%. (Ernst & Young)

COMPLIANCE  
AGREGA VALOR AO NEGÓCIO?





Obrigado!
Karlis M. Novickis

Gerente de Compliance da Elog

karlis.novickis@eloglogistica.com.br

11 97216.3799

mailto:karlis.novickis@eloglogistica.com.br

