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Caros Clientes e Leitores,

Nesta edição retomamos o assunto sobre Controles Internos, cujo tema é 
importante e merece ser atenção. Sobretudo, nosso foco em questão será 
para "Compliance".  

- COMPLIANCE -

Nos âmbitos institucional e corporativo, Compliance é o conjunto de disciplinas 
para fazer cumprir as normas legais e regulamentares, as políticas e as diretrizes 
estabelecidas para o negócio e para as atividades da instituição ou empresa, bem 
como evitar, detectar e tratar qualquer desvio ou inconformidade que possa 
ocorrer, ou seja, compliance significa agir de acordo com uma regra, uma 
instrução interna, um comando ou um pedido.

Normalmente as empresas de grande porte buscam estruturar um Departamento 
ou Unidade de compliance, nomeando um responsável para garantir o 
cumprimento de todas as leis, regras e regulamentos aplicáveis, tendo uma vasta 
gama de funções dentro da empresa (monitoramento de atividades, prevenção de 
conflitos de interesses, etc). 

Atuando com a política interna de uma empresa, é improvável que o 
Departamento de compliance seja a unidade interna mais popular. No entanto, é o 
departamento com importância na manutenção da integridade e reputação de uma 
empresa. Embora os gastos com compliance tenham disparado nos últimos anos, 
os custos por não conformidade - mesmo que acidental - podem ser muito maiores 
para uma instituição. O não cumprimento de leis e regulamentos pode levar a 
pesadas multas monetárias, principalmente se forem ambientes regulados ou de 
alto risco, onde acidentes de trabalho ou ambiental podem afetar 
significativamente as Demonstrações Financeiras ou até mesmo denegrir a 
imagem da empresa ou desvalorizar determinados produtos, com reflexos 
imediatos ou de médio prazo.



Atualmente, os programas de compliance estão mais voltados para atender 
demandas de ambientes regulados, mas com o passar do tempo e o 
amadurecimento das administrações os programas de compliance podem ser 
utilizados nas empresas, como uma ferramenta de controle eficaz e de 
competitividade, fazendo parte do DNA da organização.

Com os processos informatizados as empresas têm mais facilidades de 
implementar projetos de compliance e com custos mais acessíveis, obtendo 
melhores resultados no médio prazo e contribuindo muito para o crescimento e 
desenvolvimento da organização como todo.

A origem da compliance é muita antiga, data de 1913, quando foi criado o Federal 
Reserve System (Banco Central dos EUA), o qual teve como objetivo a criação de 
um sistema financeiro mais estável, seguro e adequado às leis.

Após essa data houve grande evolução no entendimento e adoção da compliance, 
sendo de grande utilização por diversos órgãos de fiscalização, principalmente por 
agências reguladoras, inclusive no Brasil.

Algumas empresas adotaram a cultura de compliance visando melhorar os seus 
controles internos, dando suporte para a alta Administração, melhorando os 
desempenhos internos e externos. Inclusive, a compliance é utilizada como forma 
de atrair investidores, não só em ações e títulos, mas também como interessados 
em participar diretamente do negócio.

Em 1977, foi promulgado o FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), a lei 
anticorrupção transnacional norte-americana, obrigando as empresas a (a) manter 
livros e registros que reflitam precisamente as suas transações e a (b) estabelecer 
um sistema adequado de controles internos.

 No Brasil foi promulgada a lei anticorrupção nº 12.846/2013 que pune empresas 
por atos de corrupção contra a administração pública. As empresas serão 
responsabilizadas por práticas ilícitas e poderão pagar multa de até 20% de seu 
faturamento. A partir da publicação desta lei se faz necessário que as empresas 
implantem o seu Código de Conduta, contemplando esses aspectos, criando 
mecanismos de controle e políticas internas anticorrupção, em que se contempla 
um código de ética, treinamento de equipe em relação à Lei Anticorrupção e ter 
um canal de denúncia para encorajar aqueles que desejarem contribuir com 
informações importantes para o combate a corrupção.

Muitas empresas presentes no Brasil já aderiram a essa prática, pois seguem 
códigos de conduta de seus países de origem como EUA, Alemanha, Reino Unido, 
onde as regras são avançadas. Empresas que tiverem programas anticorrupção, 
poderão ter uma redução da pena, caso venham a ser autuadas por práticas 
ilícitas.

Em 1991, a Comissão de Penas dos EUA publicou o documento Diretrizes Federais 
para a Condenação de Organizações, articulando os elementos específicos de um 
programa de Compliance e ética eficiente. Segundo esse documento, as empresas 
que apresentarem tais programas terão penas mais brandas.



Devido ao número crescente de regulações, os Programas de Compliance de uma 
instituição podem abranger inúmeros temas, zelando pelo cumprimento de normas 
derivadas de diversas áreas do Direito, como antilavagem de dinheiro, controle de 
exportações, Direito Ambiental e sanções econômicas.

As empresas norte-americanas devem cumprir com a Lei de Sigilo Bancário e os 
seus regulamentos de aplicação ("regras antilavagem de dinheiro" ou "regras 
AML"). O objetivo das regras de AML é ajudar a detectar e relatar atividades 
suspeitas, incluindo as infrações decorrentes da lavagem de dinheiro e 
financiamento do terrorismo, como a fraude de títulos e manipulação de mercado.

No Brasil, por força da Lei nº 12.683/12, que alterou a Lei de Lavagem de Dinheiro 
(Lei nº 9.613), que dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, 
direitos e valores, tornando essa lei mais rigorosa em relação a esses crimes. 
Determinadas pessoas jurídicas "deverão adotar políticas, procedimentos e 
controles internos, compatíveis com seu porte e volume de operações, que lhes 
permitam atender ao disposto neste artigo e no art. 11, na forma disciplinada 
pelos órgãos competentes, ou seja, um programa de Compliance Antilavagem."

O citado artigo determina a comunicação ao COAF - Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras, o nome de qualquer pessoa no prazo de 24 horas, que 
formule proposta ou realize transações em moeda nacional ou estrangeira, títulos 
e valores mobiliários, títulos de crédito, metais e qualquer ativo passível de ser 
convertido em dinheiro que ultrapassar limite fixado pela Autoridade competente e 
nos termos das instruções por elas expedidas. 

As empresas identificarão seus clientes e manterão cadastro atualizado, devendo, 
porém, preservar o sigilo das informações prestadas.

Entre as principais alterações da nova lei, está a possibilidade de punição para 
lavagem de dinheiro proveniente de qualquer origem ilícita. A lavagem só se 
configurava em crime se o dinheiro envolvido viesse de uma lista predefinida de 
atividades ilícitas, como tráfico de drogas, terrorismo, contrabando de armas, 
sequestro, crimes praticados por organização criminosa e crimes contra a 
administração pública e o sistema financeiro.

A Lei nº 12.683/12 também altera dispositivos que criam o Conselho de Controle 
de Atividades Financeiras (COAF), ampliando os tipos de profissionais obrigados a 
enviar informações sobre operações suspeitas, alcançando doleiros, empresários 
que negociam direitos de atletas, comerciantes de artigos de luxo etc. Também 
será possível apreender bens em nomes de "laranjas" e vender bens apreendidos 
antes do final do processo, cujos recursos ficarão depositados em juízo até o final 
do julgamento. O patrimônio apreendido poderá ser repassado a estados e 
municípios, e não apenas à União.

Recentemente foi criada a Lei 13.303/16 que trata do estatuto jurídico da empresa 
pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que explore atividade 
econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, 
ainda que a atividade econômica esteja sujeita ao regime de monopólio da União 
ou seja de prestação de serviços públicos.



A referida lei determina que as empresas de economia mista e suas subsidiárias 
devem adotar práticas mínimas de Governança Corporativa, controles 
proporcionais a relevância, à materialidade e aos riscos do negócio, devendo ser 
divulgados uma série de informações, dentre eles: relatório de execução do 
orçamento e de realização de investimentos programados pela sociedade; relatório 
de risco das contratações para execução de obras, fornecimento de bens e 
prestação de serviços relevantes para os interesses da investidora.

Para as empresas públicas e de economia mista com registro da Bolsa de Valores 
as exigências são maiores, dentre elas destacamos: criação da auditoria interna e 
Comitê de Auditoria Estatutário; Código de Conduta e Integridade; sanções 
aplicáveis em caso de violação às regras do Código de Conduta e Integridade;   

Ainda determina que o estatuto social preveja 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 negar a adotar medidas necessárias em relação à situação a ele 
relatada.

Destacamos ainda alguns pontos da lei em relação aos Diretores que devem ser 
escolhidos entre pessoas ilibadas com (10) dez) anos de experiências em 
empresas públicas ou privadas, além de que os membros do Conselho de 
Administração e Fiscal sejam profissionais capacitadas e com experiência 
comprovada em gestão.

O termo compliance se tornou popular dentre as grandes corporações, 
principalmente após aos escândalos revelados pela Operação Lava Jata, visto que 
nenhuma empresa deseja estar relacionadas a esses escândalos, pois as perdas 
são enormes. Portanto, manter a empresa em conformidade, significa atender aos 
normativos dos órgãos reguladores, legislações trabalhistas, tributárias e 
comerciais, bem como dos regulamentos internos, principalmente aqueles 
inerentes ao seu controle interno, seja de cunho econômico, financeiro, 
operacional ou de mercado.

Atualmente as necessidades de implantação de compliance vai além de normas, 
políticas, leis e regulamentos, devemos incluir este conceito em todos os processos 
de gestão, buscando sempre a sua melhoria e conquistando a segurança que todos 
almejam. É difícil definir normas e procedimentos internos, sem que haja 
conhecimento e domínio do negócio.

Além de manter as informações seguras e seu negócio funcionando bem, as 
organizações precisam mostrar, e comprovar, para o mercado que estão adotando 
boas práticas de gestão. Somente dessa forma os controles internos terão seu 
papel levado a sério, independentemente do tamanho ou atividade econômica, 
cumprindo definitivamente o seu papel, zelar pelo patrimônio e imagem das 
empresas.

Recentemente, o Conselho Federal de Contabilidade recebeu um convite do 
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Mdic) para integrar um 
Grupo Técnico (GT) e analisar a necessidade da implementação de um programa 
de compliance para Micro e Pequenas Empresas (MPEs). A ideia deste encontro é 



realizar um código de conduta que esteja alinhado às regras, normas e aos valores 
morais e éticos necessários ao bom funcionamento das MPEs.  

Diante de todas essas exigências e, principalmente, da mudança de cultura nas 
organizações a implantação de compliance em todos os níveis da empresa se 
tornou uma necessidade em que, ao mesmo tempo, deve ser incorporado como 
um hábito. Ou seja, atender sempre às normas instituídas por lei ou normas 
internas, criando dessa forma, uma excelente oportunidade para se alcançar 
melhores condições de trabalho e melhores resultados para todos.
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