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RESUMO 

 

Analisa-se a aplicação do programa de compliance nas relações trabalhistas, bem como o 

impacto que gera na relação entre empregado e empregador e na judicialização de conflitos 

trabalhistas, investigando-se em que medida o programa pode prevenir demandas e reduzir os 

riscos desta área. Primeiramente, faz-se uma análise histórica das origens do compliance e da 

evolução da legislação anticorrupção no Brasil e no mundo., bem como as mudanças legais e 

culturais advindas da Lei n° 12.846/13. Estuda-se a estrutura de um programa de compliance 

e seus elementos. Em sequência, analisa-se a relação entre empregado e empregador, 

investigando-se os principais conflitos e os ônus que um processo trabalhista traz para o 

empregado, para o empregador e para o Estado. Por fim, investiga-se de que forma o 

programa de compliance pode ser aplicado às relações de trabalho e os benefícios decorrentes 

deste. Em suma, conclui-se que o compliance trabalhista busca fundamentar as relações de 

trabalho na ética, na conformidade, na dignidade da pessoa humana e na valorização do 

trabalhador, construindo-se uma relação equilibrada, que naturalmente favorece empresas, 

empregados, Estado, mercado e a sociedade como um todo, pela criação de uma cultura 

empresarial e laboral balizada pelos princípios da eticidade e da boa-fé, valorizando empresas 

íntegras, transparentes e em conformidade com a legislação. 

 

Palavras-chave: Compliance. Relações de trabalho. Programas de integridade. 



 

ABSTRACT 

 

The application of a compliance program in labor relations is analyzed, as well as the impact 

that this program generates in the relation between employee and employer and in the 

judicialization of labor conflicts. It is investigated how the program can prevent lawsuits and 

reduce labor risks. Firstly, an assessment is made of the origins of compliance and evolution 

of legislation in Brazil and in the world, as well as the legal and cultural changes arising from 

Law 12.846/13. It is studied the structure of a compliance program and its elements. Then, 

analyze the relationship between employee and employer, investigating the main conflitcs and 

the onus that a labor lawsuit entails for the employee, the employer and the State. Finally, 

investigate how the compliance program can be applied to the employment relationships and 

the benefits caused by it. In sum, it is concluded that labor compliance seeks to base labor 

relations on ethics, conformity, dignity of the human person and the valorization of the 

employee, building a balanced relationship that benefit companies, employee, State, the 

market and society, by creating a business and labor culture based on the principles of ethics 

and good faith, valuing companies that are honest, transparent and in compliance with the 

law. 

 

Keywords: Compliance. Labor relations. Integrity programs. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Durante muito tempo, as empresas foram orientadas em função exclusivamente do 

lucro, buscando sempre a sua maximização a despeito de violações a padrões éticos, seja por 

meio da exploração do empregado, do engano ao consumidor, da fraude fiscal, de modo que a 

função da empresa consistiria unicamente em aumento da lucratividade, sem qualquer 

compromisso social. 

No último século, mais fortemente nas últimas décadas, após grandes 

acontecimentos que abalaram o mercado financeiro, essa visão de mercado tem sido 

substituída por uma nova cultura corporativa em que a ética é considerada fator 

imprescindível às decisões da empresa e às práticas organizacionais. 

A ética empresarial compõe a identidade da corporação, com reflexos não só nos 

valores, mas também nas estratégias de governança adotadas por esta. Desse modo, apenas 

com a definição clara das regras de conduta de uma empresa, esta consegue de fato assumir 

uma identidade perante a sociedade, parceiros, fornecedores e investidores. No geral, essa 

definição se dá por meio da concepção de códigos de conduta que exponham os valores e 

normas que norteiam a organização. Ocorre que a mera exposição de regras de conduta é 

inócua se não houver o desenvolvimento de um sistema com processos estruturados de 

tomada de decisão, que envolva todas as relações internas e externas da empresa, de modo 

que os valores éticos previstos pelo código de conduta sejam materializados nas políticas e 

nos processos da organização e internalizados por cada membro. 

Nesse sentido, o programa de compliance oferece exatamente as ferramentas 

necessárias para concretizar a ética organizacional, por intermédio de metodologias e técnicas 

que integram a ética nos padrões e decisões da empresa. Assim, tem-se a interdependência 

entre o compliance e a ética, uma vez que é necessária a coexistência de ambos para que 

atinjam efetivamente sua finalidade, criando uma nova cultura organizacional. 

As relações de trabalho, desde sua origem, foram marcadas pela exploração e pelo 

conflito, o que se observa até mesmo pela origem da palavra. Trabalho vem do latim 

tripalium, espécie de instrumento de tortura utilizado sobre animais. A primeira forma de 

trabalho foi a escravidão, em que o escravo era considerado um objeto, não sendo detentor de 

quaisquer direitos, tampouco compreendido como ser humano. 

Na Grécia, Platão e Aristóteles viam o trabalho de forma pejorativa, 

compreendendo apenas a força física, sendo um atentado à dignidade do homem. Com o 

advento das Revoluções Industriais, intensificou-se a exploração da mão de obra do 
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trabalhador, levando a reivindicações por direitos e melhores condições de trabalho. Diante 

dos abusos cometidos pelos empregadores, houve a necessidade de intervenção estatal nas 

relações de trabalho, culminando na legislação do trabalho que temos hoje. 

Nesse viés, o objetivo do presente trabalho é avaliar a aplicação do compliance 

nas relações trabalhistas, bem como o impacto que um programa de compliance trabalhista 

gera na relação empregado-empregador e na judicialização de conflitos trabalhistas, 

investigando-se em que medida o programa pode prevenir demandas e reduzir os riscos desta 

área. 

Para alcançar o objetivo traçado, é utilizado o método dedutivo na realização de 

uma pesquisa bibliográfica, exploratória, quali-quantitativa e estatística, que tem como 

principais fontes: a legislação pertinente, nacional e internacional, a literatura já publicada e a 

análise de estatísticas processuais da Justiça do Trabalho e do Conselho Nacional de Justiça, 

por meio de dados quantitativos abertos. 

No primeiro capítulo, são analisadas as origens do compliance e das práticas de 

governança corporativa em âmbito internacional, bem como é feita uma análise da estrutura 

de um programa de compliance e seus elementos. Em mesma toada, explana-se a evolução do 

compliance no Brasil e da legislação pertinente, diante das práticas das organizações 

brasileiras e da realidade do mercado nacional. Também são demonstrados os impactos 

negativos e os riscos a que se expõe uma empresa por não estar em compliance. 

Seguindo esse compasso, no segundo capítulo é analisada a relação entre 

empregado e empregador sob o enfoque da judicialização dos conflitos, investigando-se as 

principais práticas que acarretam o ajuizamento de ações trabalhistas e os impactos negativos 

que um processo trabalhista traz tanto para o empresário quanto para o trabalhador, atendo-se 

aos custos envolvidos, à reputação, à duração do processo e à efetividade na satisfação do 

direito, além dos efeitos judiciários estatais decorrentes do demandismo processual na Justiça 

do Trabalho. 

No terceiro capítulo, por sua vez, é analisado de que forma o sistema de 

compliance pode ser aplicado às relações de trabalho atuais, as ferramentas para sua 

implantação, suas consequências para a empresa no âmbito interno, em aspectos como clima 

organizacional e produtividade, e na judicialização de conflitos trabalhistas, bem como são 

analisados os riscos e os custos a que uma organização está vulnerável ao não estar em 

compliance. 
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2 COMPLIANCE: CONCEITOS E EVOLUÇÃO 

 

O termo compliance tem origem no verbo em inglês  to comply, que significa agir 

de acordo com uma regra, uma instrução interna, um comando ou um pedido, ou seja, estar 

em compliance é estar em conformidade com leis e regulamentos externos e internos. 

Portanto, manter uma empresa em conformidade consiste em atender à legislação, às normas 

dos órgãos reguladores, de acordo com as atividades desenvolvidas pela empresa, bem como 

aos regulamentos internos.  

Os Comitês de Compliance da Associação Brasileira de Bancos Internacionais 

(ABBI) e da Federação Brasileira de Bancos (Febraban)1 consolidaram o entendimento do que 

é “ser compliance” e “estar em compliance”: 

 
“Ser compliance” é conhecer as normas da organização, seguir os procedimentos 
recomendados, agir em conformidade e sentir quanto é fundamental a ética e a 
idoneidade em todas as nossas atitudes. “Estar em compliance” é estar em 
conformidade com leis e regulamentos internos e externos. “Ser e estar compliance” 
é, acima de tudo, uma obrigação individual de cada colaborador dentro da 
instituição. 

 

Nesse sentido, o Programa de Compliance é o responsável por garantir o 

cumprimento de todas as leis, regras e regulamentos aplicáveis, por meio de mecanismos 

como monitoramento de atividades, prevenção de conflitos de interesses e aplicação de 

medidas disciplinares, tendo relevante papel na manutenção da integridade e reputação de 

uma empresa. 

Para Candeloro, De Rizzo e Pinho2: 

 
O compliance não existe apenas para assegurar que a instituição cumpra com suas 
obrigações regulatórias, mas também para assistir à alta administração na sua 
responsabilidade de observar o arcabouço regulatório e as melhores práticas na 
execução das estratégias e processos decisórios. 
 

De modo mais abrangente, pode-se dizer que o compliance, no cenário 

corporativo e institucional, pode ser compreendido como um conjunto de disciplinas ou 

procedimentos destinados a fazer cumprir as normas legais e regulamentares, bem como as 

                                                
1 Associação Brasileira de Bancos Internacionais (ABBI) e Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Função 
de Compliance. Cartilha. Disponível em: <http://www.abbi.com.br/download/funcaodecompliance_09.pdf>. 
Acesso em: 5 maio 2019. 
2 CANDELORO, Ana Paula P., DE RIZZO, Maria Balbina Martins e PINHO, Vinícius. Compliance 360°: 
riscos, estratégias, conflitos e vaidades no mundo corportivo. São Paulo: Trevisan Editora Universitária. 
2012, p. 37 
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políticas e as diretrizes institucionais, além de prevenir, detectar e corrigir qualquer desvio ou 

inconformidade que possa ocorrer dentro da organização3, de forma a minimizar e evitar 

riscos ao ambiente empresarial e aos membros das instituições empresariais. 

O princípio basilar do compliance é a ética, que deve necessariamente estar 

presente nas condutas e decisões da alta administração da instituição, garantindo o 

cumprimento de obrigações regulatórias e também de melhores práticas de governança 

corporativa, refletindo-se em todas as estratégias e decisões da empresa. 

A ética organizacional, porém, não é baseada na vontade subjetiva do empresário, 

mas em valores, princípios, teorias, técnicas e estratégias de governança que atendam às 

normas vigentes e aos padrões éticos da sociedade, impondo limites à discricionariedade dos 

administradores. A ética empresarial compõe a identidade da corporação de tal forma que, 

ainda que os gestores mudem, a governança da organização permanece a mesma4. 

Dessa forma, o objetivo maior de um programa de compliance é criar uma cultura 

de conformidade, baseada na ética, que abranja todos os aspectos e níveis da organização, 

desde os processos decisórios tomados pelo alto escalão às relações trabalhistas e 

consumeristas. 

Segundo John Rawls5, a sociedade humana seria uma associação mais ou menos 

autossuficiente de pessoas que reconhecem e, na generalidade, cumprem regras de conduta 

obrigatórias em suas relações interpessoais, especificando um sistema de cooperação social 

para realizar o bem comum. 

Sabe-se que, nas relações interpessoais, frequentemente surgem conflitos de 

interesses, sendo essas situações as que mais evidenciam a necessidade de cumprimento das 

normas para a manutenção da harmonia social e para o alcance de objetivos coletivos. O 

sentido das normas e o seu próprio poder de obrigar estão no fato de serem materializações de 

princípios éticos, jurídicos e democráticos, reconhecidos pelo Estado Democrático de Direito, 

que pressupõe a superioridade da lei e das normas em geral. Assim, obedecê-las é também 

uma função de compliance. 

Nesse sentido, sob o viés institucional, para que haja a efetividade e 

reconhecimento legítimo de um programa de compliance, as relações internas e externas da 

                                                
3 SILVA, Daniel Cavalcante; COVAC, José Roberto. Compliance como boa prática de gestão de ensino 
superior privado. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 3. 
4 DE LAMBOY, Christian K.; RISEGATO, Giulia G.A. Pappalardo; COIMBRA, Marcelo de Aguiar. 
Introdução ao Corporate Compliance, Ética e Integridade. In: Manual de compliance / Coordenador 
Christian Karl de Lamboy. – São Paulo (SP): Via Ética, 2018. 
5 RAWLS, John. Uma teoria da justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 3. 
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corporação devem estar fundamentadas em princípios éticos, valores universalmente aceitos, 

de modo a se tornar uma cultura organizacional intrinsecamente internalizada por cada 

membro da instituição, sendo a base das decisões da alta direção e das atividades 

desenvolvidas pelos empregados, uma vez que as normas de compliance aplicam-se a todos 

os integrantes da empresa, funcionários e administradores. 

A ética no ambiente corporativo tem sido cada vez mais considerada um bem de 

valor intangível para empresas e organizações, inclusive como objeto de goodwill6. Percebe-

se uma tendência de as pessoas, físicas e jurídicas, utilizarem a ética como critério para a 

contratação de uma empresa ou para a compra de produtos, como nos casos em que pessoas 

deixam de consumir produtos ou serviços com o intuito de “sabotar” empresas envolvidas em 

atos que, além de ilegais, são contrários à moral e à ética, a exemplo de práticas de racismo, 

homofobia, exploração de trabalho análogo à escravidão, maus tratos contra animais ou 

quaisquer espécies de preconceito. 

Nesse contexto, “a ética se destaca como insumo determinante no 

desenvolvimento e no crescimento de empresas e organizações, tornando-se um selo de 

combate a dilemas morais no ambiente corporativo7”. Assim, estar em compliance, ou seja, 

estar em conformidade com leis e regulamentos internos e externos, e possuir uma conduta 

ética e transparente, além de evitar sanções legais, constitui um verdadeiro elemento que 

valoriza a reputação da empresa, resguarda a integridade da marca e fortalece sua perenidade 

e aceitação perante a sociedade. 

Portanto, tem-se que a efetividade de um programa de compliance está para além 

do simples cumprimento de normas legais e regulamentares, sendo imprescindível a 

incorporação de princípios éticos para o sucesso da conformidade da corporação. 

O programa de compliance é específico para cada empresa, tendo em vista que a 

sua implementação deve respeitar a estrutura, o tamanho, a complexidade, o objeto, a missão 

e os valores da sociedade empresária, bem como a regulamentação legal a que esta está 

subordinada, de modo que não há uma completa identidade entre os programas, sendo 

respeitadas as particularidades de cada empresa, as necessidades específicas e o mercado em 

que está inserida. 

Em que pese não haver uma uniformidade nos programas, há elementos básicos 

que devem existir como requisito para caracterização de todo programa de compliance, 

                                                
6 SILVA, Daniel Cavalcante; COVAC, José Roberto. Compliance como boa prática de gestão de ensino 
superior privado. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 7. 
7 Ibid., p. 8. 
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chamados funções de compliance, baseados na legislação tida como guia, qual seja o 

documento “A Resource Guide to The U.S. Foreign Corrupt Practices Act8” publicado pela 

Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), Department of Justice (DOJ) e a Securities and 

Exchange Commission (SEC) de novembro de 2012, bem como o “The UK Bribery Act 2010: 

Guidance about procedures which relevant comercial organisations can put into place to 

prevent persons associated with them from bribing9”, publicados pelo Ministério da Justiça 

do Reino Unido em 2010. 

Com base nisso, pode-se dizer que os elementos básicos para um programa de 

compliance são: (I) comprometimento e suporte da alta administração da empresa; (II) 

mapeamento e análise de riscos; (III) Código de Conduta e políticas de compliance; (IV) 

controles internos (monitoramento); (V) treinamento e comunicação; (VI) canais de denúncia 

anônimas; (VII) due diligence; (VIII) auditoria e monitoramento constantes. Esses elementos 

são os pilares de qualquer programa de compliance, estando intimamente ligados entre si10. 

O programa de compliance só é possível com o apoio e comprometimento 

incondicional da alta direção da empresa. Para a sua efetividade, as empresas devem nomear 

um profissional para o cargo de responsável pela área de compliance, dando-lhe autoridade, 

independência e recursos materiais suficientes para garantir a implementação do programa e 

sua eficácia em prevenir, detectar e corrigir as condutas antiéticas. Os princípios do programa 

de compliance devem ser incorporados pelos líderes da instituição, como exemplo a ser 

seguido pelos funcionários e como condição indispensável para a criação de uma empresa 

ética e íntegra, tendo em vista serem os responsáveis pelas principais decisões11. 

A avaliação de riscos consiste em analisar possíveis eventos com impactos 

negativos para o alcance dos objetivos da empresa. A avaliação de riscos exige que a 

administração considere o impacto de possíveis mudanças no ambiente interno e externo e, 

potencialmente, tome medidas para gerenciar o impacto12. 

                                                
8 THE UNITED STATES OF AMERICA. The Foreign Corrupt Practices Act of 1977. Disponível em: 
<https://www.justice.gov/criminal-fraud/foreign-corrupt-practices-act>. Acesso em: 4 maio 2019. 
9 UNITED KINGDOM. The Bribery Act 2010. Disponível em: 
<https://www.justice.gov.uk/downloads/legislation/bribery-act-2010-guidance.pdf> Acesso em: 04 mai. 2019 
10 BLOK, Marcela. Nova Lei Anticorrupção (Lei 12846/2013) e o Compliance. Revista de Direito Bancário e 
do Mercado de Capitais. Vol. 65. p. 33. 
11 AYRES, Carlos. How Top-Level Management Shows FCPA Compliance Commitment. FCPAmericas Blog. 
Disponível em: <http://fcpamericas.com/english/anti-corruption-compliance/top-level-management-shows-fcpa-
compliance-commitment/>. Acesso em: 6 maio 2019. 
12 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. COSO internal control – integrated 
framework: An Implementation Guide for the Healthcare Provider Industry. Disponível em: 
<https://www.coso.org/Documents/COSO-CROWE-COSO-Internal-Control-Integrated-Framework.pdf>. 
Acesso em: 6 maio 2019. Tradução livre. 
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Após a avaliação dos riscos, elabora-se o Código de Conduta e as políticas de 

compliance, observando-se a legislação aplicável e as particularidades da empresa. Esse 

documento deve estabelecer os direitos e as obrigações de todos os integrantes da empresa, 

diretores, empregados e até mesmo parceiros comerciais. Além de demonstrar o compromisso 

da empresa com o programa, o Código de Conduta formaliza quais são os valores e as práticas 

da organização, as quais devem ser respeitadas em todos os âmbitos, bem como quais são as 

políticas e os processos adotados pelo programa de compliance. Desse modo, deve ser um 

documento didático, de linguagem acessível e que abranja cada um dos assuntos relevantes 

para o programa de compliance. 

Os mecanismos de controle interno podem ser realizados em todos os níveis da 

organização e objetivam mitigar riscos operacionais e assegurar que os registros de 

demonstrações financeiras reflitam, completa e transparentemente, as operações da empresa e 

que as leis e os regulamentos estejam sendo cumpridos. 

Para a efetivação do programa de compliance, é necessário que cada indivíduo da 

organização incorpore os padrões de integridade, as condutas de conformidade e desenvolva 

suas atividades observando as normas do programa. Para gerar essa consciência, os princípios, 

as práticas e as políticas do programa devem estar claras e serem informadas persistentemente 

por meio de treinamentos. O reforço contínuo das regras e objetivos do compliance é 

necessário para que cada funcionário absorva a importância de seu papel para garantir o 

sucesso do programa, o que pode ocorrer por meio de mecanismos de conscientização online, 

palestras, dentre outros13. 

A criação dessa nova cultura organizacional de conformidade não subsistiria se 

não houvesse a possibilidade de detecção de condutas antiéticas, divergentes do programa. 

Nesse sentido, observa-se a imprescindibilidade da existência de canais de denúncia que 

garantam o anonimato e funcionem como ferramenta para que os funcionários possam 

reportar à empresa condutas inadequadas e potenciais violações ao Código de Conduta 

praticadas por outros funcionários, por terceiros que agem em nome da empresa ou mesmo 

por dirigentes. Essas denúncias facilitam os processos internos de investigação para que sejam 

averiguados os fatos e, caso se identifique que houve violação de leis ou políticas internas, 

seja aplicada a respectiva punição a fim de corrigir o comportamento inadequado e 

demonstrar o compromisso da organização com os valores éticos pregados. 

                                                
13 SIBILLE, Daniel; SERPA, Alexandre. Os pilares do programa de compliance. Legal Ethics Compliance. 
Disponível em: <http://www.lecnews.com>. Acesso em 6 maio 2019 
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As medidas disciplinares devem ser indistintamente aplicadas independentemente 

do cargo ocupado pela pessoa, pois não pode haver tolerância para comportamentos 

inadequados. Como abordado no FCPA Guidance, nenhuma pessoa dentro de uma 

organização é valiosa demais para ser disciplinada14, por isso a imprescindibilidade do 

comprometimento incondicional da alta administração. 

Além do compromisso com o cumprimento interno das leis e dos regulamentos, a 

empresa precisa se prevenir também quanto às condutas de terceiros com os quais contrata ou 

estabelece parcerias comercias. Nesse contexto, due diligence consiste em averiguar o 

histórico de potenciais parceiros ou representantes comerciais, verificando a existência de 

práticas antiéticas que tragam riscos à empresa contratante, sejam eles legais ou de reputação, 

de modo a se estabelecer relações apenas com aquelas que adotam condutas éticas e de baixo 

risco de compliance. Assim, pelo prisma de due diligence entende-se que: 

 
Relacionamentos e acordos com terceiros devem ser geridos pela administração para 
avaliar o grau de risco que esses terceiros trazem para os negócios da organização. 
Para esses casos, existem riscos de corrupção, trabalhistas, tributários, antitruste, 
entre outros. O processo de due diligence de terceiros e parceiros de negócios deve 
contemplar procedimentos que vão desde a identificação, classificação, até o 
monitoramento dos contratos com terceiros. Procedimentos de diligência mínima 
para a contratação e renovação dos contratos devem ser proporcionais aos riscos dos 
terceiros, pela natureza do contrato, região de atuação etc15. 

 

No âmbito trabalhista, vê-se a relevância do due diligence principalmente em 

casos de responsabilização subsidiária ou solidária que decorrem de contratos firmados entre 

empresas, como no caso de contratos de terceirização, demonstrando a importância da coleta 

de informações das práticas societárias e da situação financeira do potencial parceiro a fim de 

evitar eventuais responsabilizações em decorrência de condutas inadequadas, ou até mesmo 

ilegais, praticadas por este. 

Para que uma organização esteja de fato em compliance, é necessário o 

monitoramento periódico para verificar se os demais pilares estão presentes e funcionando 

corretamente, bem como se os objetivos do programa estão sendo alcançados e se os riscos 

                                                
14 AYRES, Carlos. How Top-Level Management Shows FCPA Compliance Commitment. FCPAmericas Blog. 
Disponível em: <http://fcpamericas.com/english/anti-corruption-compliance/top-level-management-shows-fcpa-
compliance-commitment/>. Acesso em: 6 maio 2019 
15 Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Compliance à luz da governança corporativa / Instituto 
Brasileiro de Governança Corporativa. São Paulo, SP: IBGC, 2017, p. 36. Coordenação: Mercedes Stinco (Série: 
IBGC Orienta). 



 
22 

identificados inicialmente estão sendo controlados. Esse monitoramento consiste em 

auditorias regulares que devem ser documentadas a fim de medir a efetividade do programa16. 

Desse modo, havendo todos esses pilares devidamente ajustados, é possível 

atestar que a organização está em compliance, de modo que possíveis descumprimentos à 

política interna e à legislação são mais facilmente identificados e mitigados. Com isso, 

beneficiam-se sócios e investidores, por terem maior segurança de que suas aplicações serão 

geridas segundo diretrizes previamente determinadas com base em evitar riscos e em 

parâmetros éticos, tendo, assim, um maior valor agregado e vantagem competitiva. Assim 

como beneficia a sociedade, uma vez que o compliance visa a garantir qualidade, segurança e 

boas práticas de governança corporativa, gerando uma sociedade com organizações íntegras e 

menos corruptas17. 

 

2.1 As origens do compliance e os reflexos na legislação anticorrupção 

 

Em que pese o compliance ser um tema que tomou destaque no Brasil apenas nos 

últimos anos, as práticas de compliance começaram a ser desenvolvidas desde o início do 

século passado. 

A necessidade de compliance surgiu no mercado financeiro americano em 

decorrência de diversos eventos que abalaram o mercado de capitais, sendo o primeiro deles a 

quebra da bolsa de valores de Nova Iorque em 1929. À época, não havia qualquer 

regulamentação do mercado financeiro, gerando um cenário de forte especulação em que as 

empresas forjavam valores irreais de suas ações para fins especulatórios na bolsa de valores. 

Assim, em que pesem as divergências quanto à sua origem, reconhece-se que o 

marco inicial foi a Conferência de Haia, em 1930, na qual foi instituído o Bank for 

International Settlements (Banco de Compensações Internacionais, BIS), sediado em Basiléia 

(Suíça), com o objetivo principal de conduzir a cooperação entre os bancos centrais e tornar 

suas atividades mais seguras e confiáveis. Em mesma toada, na década seguinte, nasce a 

Security Exchange Commission (SEC), – hoje correspondente à Comissão de Valores 

                                                
16 SIBILLE, Daniel; SERPA, Alexandre. Os pilares do programa de compliance. Legal Ethics Compliance. 
Disponível em: <http://www.lecnews.com>. Acesso em 12 abr. 2019 
17 SILVA, Daniel Cavalcante; COVAC, José Roberto. Compliance como boa prática de gestão de ensino 
superior privado. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 12. 
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Mobiliários brasileira – para regular o mercado de ações dos Estados Unidos da América 

(EUA) e evitar abusos corporativos relacionados à venda de títulos corporativos18. 

Na década de 1960, iniciou-se a chamada “Era Compliance”, em que a SEC 

investe firmemente na contratação de Compliance Officers – profissionais que criam e 

gerenciam o programa de compliance de uma instituição –, com a função de criar 

procedimentos internos de controles, treinar pessoas e monitorá-las, com o objetivo de 

auxiliar as áreas de negócios a terem efetiva supervisão. 

Superada a crise, a sociedade americana pós-Segunda Guerra Mundial 

experimenta o Welfare State, a qual foi abalada desta vez por escândalos de corrupção 

política, como o caso de Watergate, que culminou com a renúncia do então presidente Nixon, 

e o da Lockheed Corporation, envolvida em pagamento de propinas para beneficiar o 

comércio de suas aeronaves para diversos países. Durante as investigações do caso Watergate 

pela SEC, mais de 400 empresas admitiram o pagamento de propinas, descobrindo-se mais de 

300 milhões de dólares pagos em propina a oficiais governamentais estrangeiros19. 

Nesse cenário, foi elaborada a primeira lei anticorrupção dos Estados Unidos, o 

Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), promulgado em 19 de dezembro de 1977, sendo até 

hoje um paradigma reconhecido internacionalmente que influencia a legislação anticorrupção 

de diversos países. 

O FCPA visa, principalmente, a evitar e punir atos de suborno praticados por 

empresas americanas, bem como combater a corrupção de funcionários públicos estrangeiros, 

além de prever a responsabilização penal da pessoa jurídica em atos cometidos por 

funcionários ou terceiros relacionados à empresa20. 

A ABBI e a Febraban apontam também como grandes marcos que deixaram o 

mundo financeiro abalado, com reflexo para toda a sociedade, o caso Watergate em 1974, que 

expôs a fragilidade de controles no Governo Americano; a falência do Banco Barings, em 

1995, devido à fragilidade no seu Sistema de Controles Internos; a falência da Enron, em 

2001, devido a falhas nos controles internos e fraudes contábeis; o ataque terrorista de 11 de 

setembro de 2001 nos Estados Unidos; a concordata da WorldCom em 2002, devido a falhas 

                                                
18 WALKER, James. Compliance: Origem, evolução histórica e legislativa. Instituto Brasileiro de 
Compliance. Disponível em: <http://ibcompliance.com.br/index.php/ebook-gratuito-compliance-origem-
evolucao-historica-e-legislativa/>. Acesso em: 12 abr. 2019 
19 WALKER, James. Compliance: Origem, evolução histórica e legislativa. Instituto Brasileiro de 
Compliance. Disponível em: <http://ibcompliance.com.br/index.php/ebook-gratuito-compliance-origem-
evolucao-historica-e-legislativa/>. Acesso em: 12 abr. 2019 
20 BLOK, Marcela. Nova Lei Anticorrupção (Lei 12846/2013) e o Compliance. Revista de Direito Bancário e 
do Mercado de Capitais. Vol. 65. p. 21. 
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nos controles internos e fraudes contábeis; a crise da Parmalat, em 2003, em consequência de 

falhas nos controles internos; a crise do setor imobiliário americano, com repercussão 

mundial, a qual afetou todas as economias e mergulhou o mercado em uma profunda crise de 

confiabilidade. Acontecimento este que exigiu a fusão de grandes conglomerados financeiros 

mundiais e a atuação do Federal Reserve System americano com aplicação de recursos 

financeiros para evitar a quebra de grandes e tradicionais instituições financeiras21.  

Os referidos casos mudaram paulatinamente a forma como o mercado financeiro 

se comporta perante as instituições, passando a exigir mais transparência e confiabilidade. 

Desse modo, a partir desses grandes acontecimentos, a legislação foi evoluindo a fim de 

atender a estas expectativas. Os supramencionados casos Enron e WorldCom, por exemplo, 

culminaram na promulgação da Lei Sarbanes-Oxley (SOx)22 pelos Estados Unidos em 2002, a 

qual afeta não apenas empresas americanas, mas qualquer uma que queira atuar no mercado 

de ações dos Estados Unidos. Desse modo, as empresas brasileiras que negociam na Bolsa de 

Valores americanas também tiveram que se adaptar às exigências da lei. 

A Lei Sarbanes-Oxley determinou, por exemplo, a obrigatoriedade de 

desenvolvimentos de sistemas de governança corporativa a toda empresa com registro na 

SEC, com atuação no mercado de ações americano23. 

No Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM)24, criada em 1976 a fim de 

regular o mercado financeiro nacional, também foi se adaptando à legislação internacional. A 

seção 40425 da SOx americana exigia que os administradores das empresas emissoras de 

                                                
21 Associação Brasileira de Bancos Internacionais (ABBI) e Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Função 
de Compliance. Cartilha. Disponível em <http://www.abbi.com.br/download/funcaodecompliance_09.pdf>. 
Acesso em: 5 maio 2019 
22 THE UNITED STATES OF AMERICA. Sarbanes-Oxley Act of 2002. Disponível em: 
<https://legcounsel.house.gov/Comps/Sarbanes-oxley%20Act%20Of%202002.pdf>. Acesso em: 6 maio 2019 
23 SEC. 102. [15 U.S.C. 7212] REGISTRATION WITH THE BOARD. 
 (3) CONSENTS.—Each application for registration under  
this subsection shall include— 
(A) a consent executed by the public accounting firm  
to cooperation in and compliance with any request for tes- timony or the production of documents made by the 
Board in the furtherance of its authority and responsibilities under this title (and an agreement to secure and 
enforce similar consents from each of the associated persons of the public accounting firm as a condition of their 
continued employment by or other association with such firm); and  
(B) a statement that such firm understands and agrees that cooperation and compliance, as described in the 
consent required by subparagraph (A), and the secur- ing and enforcement of such consents from its associated 
persons, in accordance with the rules of the Board, shall be a condition to the continuing effectiveness of the 
reg- istration of the firm with the Board. 
(in THE UNITED STATES OF AMERICA. Sarbanes-Oxley Act of 2002. Disponível em: 
<https://legcounsel.house.gov/Comps/Sarbanes-oxley%20Act%20Of%202002.pdf> Acesso em: 12 mai. 2019). 
24 BRASIL. Lei n° 6.385, de 7 de dezembro de 1976. Dispõe sobre o mercado de valores mobiliários e cria a 
Comissão de Valores Mobiliários. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6385.htm> 
Acesso em: 12 mai. 2019. 
25 SEC. 404. [15 U.S.C. 7262] MANAGEMENT ASSESSMENT OF INTERNAL CONTROLS. 
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valores mobiliários detalhassem todas as deficiências em seus controles internos que 

pudessem resultar em erro nas demonstrações financeiras26. 

As empresas que já atuavam no mercado de ações americano tiveram que se 

ajustar às exigências da lei. Em mesma toada, a Instrução n° 48027 da CVM, de 2009, 

especificamente no item 10.6 do seu anexo 24, trouxe regulamentações semelhantes para o 

mercado brasileiro, porém de forma bastante genérica, determinando que os diretores 

comentassem o grau de eficiência de seus controles internos indicando eventuais imperfeições 

e providências adotadas para corrigi-las28. A redação original foi alterada pela Instrução CVM 

n° 52229, de 2014, sendo a que está em vigor atualmente, dispondo de forma mais específica 

sobre as diretrizes que devem ser observadas na elaboração dos demonstrativos financeiros30, 

a fim de assegurar a confiabilidade destes. 

                                                                                                                                                   
(a) RULES REQUIRED.—The Commission shall prescribe rules requiring each annual report required by 
section 13(a) or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78m or 78o(d)) to contain an internal 
control report, which shall— 
(1) state the responsibility of management for establishing and maintaining an adequate internal control 
structure and procedures for financial reporting; and 
(2) contain an assessment, as of the end of the most recent fiscal year of the issuer, of the effectiveness of the 
internal con- trol structure and procedures of the issuer for financial report- ing. 
(b) INTERNAL CONTROL EVALUATION AND REPORTING.—With re- 
spect to the internal control assessment required by subsection (a), each registered public accounting firm that 
prepares or issues the audit report for the issuer, other than an issuer that is an emerg- ing growth company (as 
defined in section 3 of the Securities Ex- change Act of 1934), shall attest to, and report on, the assessment made 
by the management of the issuer. An attestation made under this subsection shall be made in accordance with 
standards for at- testation engagements issued or adopted by the Board. Any such attestation shall not be the 
subject of a separate engagement. 
(c) EXEMPTION FOR SMALLER ISSUERS.—Subsection (b) shall not apply with respect to any audit report 
prepared for an issuer that is neither a ‘‘large accelerated filer’’ nor an ‘‘accelerated filer’’ as those terms are 
defined in Rule 12b–2 of the Commission (17 C.F.R. 240.12b–2). 
(in THE UNITED STATES OF AMERICA. Sarbanes-Oxley Act of 2002. Disponível em: 
<https://legcounsel.house.gov/Comps/Sarbanes-oxley%20Act%20Of%202002.pdf>. Acesso em: 12 maio 2019). 
26 MUTO, Silvio. Uma pitada de SOX. Revista Capital Aberto, São Paulo, mar/2010. 
27 BRASIL. Instrução CVM n° 480, de 7 de dezembro de 2009. Comissão de Valores Mobiliários. Disponível 
em: <http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/instrucoes/anexos/400/inst480consolid.pdf>. Acesso 
em: 10 maio 2019. 
28 Redação original - Instrução n°480, anexo 24, 10.6. Com relação aos controles internos adotados para 
assegurar a elaboração de demonstrações financeiras confiáveis, os diretores devem comentar: 
a. grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e providências adotadas para corrigi-las 
b. deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório do auditor independente. 
(in BRASIL. Instrução CVM n° 480, de 7 de dezembro de 2009. Comissão de Valores Mobiliários. 
Disponível em: 
<http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/instrucoes/anexos/400/inst480consolid.pdf>. Acesso em: 
10 maio 2019). 
29 BRASIL. Instrução CVM n° 552, de 9 de outubro de 2014. Comissão de Valores Mobiliários. Disponível 
em: <http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/instrucoes/anexos/500/inst552.pdf>. Acesso em: 10 
maio 2019. 
30 Redação atual - Instrução n° 480 CVM, Anexo 24, 10.6. Os diretores devem descrever os itens relevantes não 
evidenciados nas demonstrações financeiras do emissor, indicando: 
a. os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço 
patrimonial (off-balance sheet items), tais como: 



 
26 

Hoje, nos EUA, há dois órgãos que visam a garantir a aplicação da legislação 

anticorrupção, quais sejam o Department of Justice (DOJ) e a SEC, esta com competência 

civil e administrativa e aquele com competência civil e criminal, responsável por investigar e 

deflagrar ações penais referentes a violações do FCPA. 

O Reino Unido atualmente tem a legislação anticorrupção considerada a mais 

rígida do mundo. Contudo, a lei britânica só foi editada em 2010, após críticas e pressão 

internacional, pois, além de não haver uma lei anticorrupção, havia o fomento de práticas 

negociais corruptas, como a possibilidade de deduzir do imposto de renda a propina paga no 

exterior para o firmamento de negócios com empresas ou governos estrangeiros. Assim, foi 

editada a lei antissuborno denominada The UK Bribery Act, prevendo rigorosas sanções ao 

seu descumprimento, sendo o Serious Fraud Office (SFO) o órgão responsável por investigar 

e responsabilizar atos de corrupção. 

Nesse contexto, a Lei n° 12.846/2013, conhecida como a “Lei Anticorrupção” 

brasileira, inspirou-se nos diplomas jurídicos acima mencionados. 

Destaque-se que, em que pese o compliance ter surgido no mercado financeiro, 

este tem se expandido para empresas de todos os ramos, públicas e privadas, como 

mecanismo de transparência e responsabilidade social, além de transmitir maior segurança aos 

stakeholders e à sociedade. 

 

2.2 A institucionalização do compliance no Brasil e as determinações da Lei n° 

12.846/2013 

 

O desenvolvimento do compliance ocorreu como uma necessidade decorrente de 

fatos e escândalos mundiais e nacionais que abalaram a ordem econômica e a confiabilidade 

do mercado e das instituições, exigindo investimentos em ferramentas de controles internos e 

em culturas de conformidade. 

Em 2013, o ICTS, empresa brasileira de consultoria, auditoria interna e serviços 

em gestão de riscos e de negócios31, lançou uma pesquisa32 analisando o perfil ético dos 

                                                                                                                                                   
i. arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos 
ii. carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, indicando 
respectivos passivos 
iii. contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços. 
(in BRASIL. Instrução CVM n° 480, de 7 de dezembro de 2009. Comissão de Valores Mobiliários. 
Disponível em: 
<http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/instrucoes/anexos/400/inst480consolid.pdf>. Acesso em: 
10 maio 2019). 
31 ICTS. Sobre a ICTS. Disponível em: <https://icts.com.br/quem-somos>. Acesso em: 13 maio 2019. 
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profissionais das corporações brasileiras. Foram entrevistadas 3.211 pessoas de 45 empresas 

privadas do Brasil. A pesquisa revela que 11% dos entrevistados não aderem à ética 

organizacional, ou seja, não agem de acordo com o código de ética da empresa, enquanto 69% 

aderem de forma flexível, ou seja, de acordo com as circunstâncias, podem agir de forma ética 

ou antiética. Vê-se que apenas 20% segue o código de conduta firmemente, enquanto que os 

outros 80% podem adotar condutas antiéticas no trabalho. Analisaram-se ainda os tipos de 

decisão tomadas pelos entrevistados em sete dilemas éticos possíveis de ocorrer no ambiente 

de trabalho. 

Quanto a delatar comportamento antiético de terceiros dentro da organização, 

56% dos profissionais disseram que somente denunciariam os colegas se fossem incentivados 

pela empresa. Além disso, na divisão por gênero e hierarquia, verificou-se que mulheres 

(61%) e operacionais (60%) tendem a hesitar mais em denunciar atos antiéticos cometidos por 

colegas de trabalho33. 

Quanto a saber e conviver com a prática de atos antiéticos, 52% dos profissionais 

afirmou conviver sem restrições com atos antiéticos na empresa. Analisando-se profissionais 

sem curso superior que recebem salário de até R$ 3.000 por mês e funcionários operacionais, 

o percentual sobe para 55% e 59%, respectivamente34. 

Diante da oportunidade de adotar “atalhos” para conseguir benefício próprio, 

como atingir suas metas, 48% dos entrevistados afirmou estar disposto a adotá-los. Entre 

gestores homens e entre adultos, a propensão ao “atalho antiético” é ainda maior35. 

Questionados sobre a possibilidade de apropriar-se de bens da empresa, 18% dos 

profissionais admitiram que furtariam valores consideráveis da organização dependendo das 

circunstâncias, sendo que homens (24%) e não graduados (25%) possuem maior disposição 

para furtar a organização36. 

Dependendo das circunstâncias, 38% dos participantes aceitariam suborno para 

beneficiar um fornecedor, sendo que, se analisado por idade e escolaridade, têm-se que 43% 

dos homens adultos aceitariam suborno. Por outro lado, 40% dos profissionais aceitariam 

presentes ou brindes para beneficiar um fornecedor37. 

                                                                                                                                                   
32 ICTS. Relatório Bienal 2010/2012: Perfil ético dos profissionais das corporações brasileiras. Disponível 
em: <https://icts.com.br/app/webroot/files/uploads/ckfinder/files/pesquisa_perfil_etico_05122014.pdf>. Acesso 
em: 13 maio 2019. 
33 Ibid. 
34 Ibid. 
35 Ibid. 
36 Ibid. 
37 Ibid. 
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De acordo com a mesma pesquisa, um terço dos profissionais tende a utilizar 

informações confidenciais da organização em benefício próprio ou de terceiros38. 

Assim, sendo este o cenário recente do perfil ético dos profissionais das 

corporações brasileiras, faz-se uma breve análise histórica das políticas de integridade e 

combate à corrupção no Brasil. 

 Na década de 1990, a partir do Governo Collor, com a abertura comercial 

ocorrendo no país pós-redemocratização, o Brasil buscou se alinhar com o mercado mundial 

de alta competitividade, o qual já reconhecia as práticas de governança corporativa e 

conformidade como valor agregado ao patrimônio imaterial da empresa. 

Um marco importante para o compliance, especialmente voltado ao elemento dos 

controles internos, foi a publicação, em 1998, dos 13 princípios concernentes à supervisão 

pelos administradores e à avaliação de controles internos, pelo Comitê de Supervisão 

Bancária de Basiléia (BCBS)39, no âmbito do Bank for International Settlements (BIS), tendo 

como fundamento a ênfase na necessidade de controles internos efetivos e na promoção da 

estabilidade do Sistema Financeiro Mundial. 

No mesmo ano, inspirada nestes princípios, foi publicada pelo Congresso 

Nacional Brasileiro a Lei n° 9.613/98, dispondo sobre os crimes de lavagem de dinheiro e 

ocultação de bens, a prevenção da utilização do Sistema Financeiro Nacional para atos ilícitos 

previstos na referida lei e criando o Conselho de Controle de Atividades Financeiras 

(COAF)40, sendo a unidade de Inteligência Financeira do país, com atuação na prevenção e no 

combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, bem como com a 

competência de regular os setores econômicos previstos na Lei nº 9.613/1998, para os quais 

não haja órgão regulador ou fiscalizador próprio41. 

Analisando-se a questão, convém destacar que, em 1997, o Comitê de Supervisão 

Bancária de Basiléia divulgou os 25 princípios para uma Supervisão Bancária Eficaz, em que 

                                                
38 Ibid. 
39 Organização internacional criada em 1974 pelos Bancos Centrais dos países membros do G-10, secretariado 
pelo Bank for International Settlements, com o objetivo de emitir recomendações sobre o sistema bancário 
internacional. 
40 Originalmente órgão da administração pública federal vinculado ao Ministério da Fazenda. Com a Medida 
Provisória n° 870, de 2019, por proposta do Poder Executivo, tentou-se vincular o COAF ao Ministério da 
Justiça e da Segurança Pública. Contudo, neste ponto, a Medida não foi aprovada pelo Congresso Nacional, de 
modo que o órgao permaneceu vinculado ao atual Ministério da Economia. 
41 Associação Brasileira de Bancos Internacionais - ABBI. Documento Consultivo “Função de Compliance”, 
2004. Disponível em: <www.abbi.com.br> Trabalhos Especiais, p. 24. Acesso em: 13 maio 2019. 
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o princípio de n° 1442 previa expressamente a necessidade de um programa de compliance nas 

instituições bancárias, ao qual se dá destaque:  

 
Os supervisores da atividade bancária devem certificar-se de que os bancos tenham 
controles internos adequados para a natureza e escala de seus negócios. Estes devem 
incluir arranjos claros de delegação de autoridade e responsabilidade: segregação de 
funções que envolvam comprometimento do banco, distribuição de seus recursos e 
contabilização de seus ativos e obrigações; reconciliação destes processos; 
salvaguarda de seus ativos; e funções apropriadas e independentes de auditoria 
interna e externa e de compliance para testar a adesão a estes controles, bem como a 
leis e regulamentos aplicáveis. 
 

Nesse sentido, em atenção aos princípios estabelecidos pelo BCBS, visando a 

adequar o mercado interno às novas exigências internacionais, o Banco Central do Brasil, por 

meio do Conselho Monetário Nacional, publicou a Resolução nº 2554/9843, que dispõe sobre 

a implantação e implementação de sistema de controles internos das atividades desenvolvidas 

pelas instituições financeiras, sendo já um direcionamento quanto à necessidade de efetivação 

de programas de compliance. 

Em 2004, o Bank for Internacional Settlements publica o documento intitulado 

“Convergência Internacional de Mensuração da nova estrutura de Capital: Uma Estrutura 

Revisada”, revisando o primeiro acordo e constituído de três pilares; Pilar I (Capital): 

fortalecimento da estrutura de capitais das instituições, Pilar II (Supervisão): estímulo à 

adoção das melhores práticas de gestão de riscos, e Pilar III (Disciplina de Mercado): redação 

da assimetria de informação e favorecimento da disciplina de mercado. Essa revisão do 

acordo foi denominada de “Acordo de Basiléia II”44. 

Por meio do Comunicado n° 12.746/04, de dezembro de 2004, o Banco Central 

estabelece os procedimentos para implantação da nova estrutura de sistemas e controles nas 

                                                
42 MANZI, V. A. Compliance no Brasil: consolidação e perspectivas. São Paulo: Saint Paul Editora, 2008, p. 
30 
43 BRASIL. Resolução n° 2.554, de 24 de setembro de 1998. Banco Central do Brasil. Disponível em: 
<https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolução&numero=2554>. Acesso em: 
14 maio 2019. 
44 DUARTE, Gustavo França de Seixas. O Acordo de Basiléia e a Emissão de Dívida Subordinada: Uma 
Análise das Políticas Prudenciais sob o Enfoque da Assimetria Informacional / Gustavo França de Seixas 
Duarte – Porto Alegre, 2008. Dissertação (Mestrado em Economia) – Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, Faculdade de Ciências Econômicas, Programa de Pós-Graduação em Economia, Porto Alegre, 2008. 
Disponível em: <https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/14894/000667938.pdf?sequence=1>. 
Acesso em: 14 maio 2019. 
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instituições financeiras, prevista pelo Acordo de Basiléia II, alterado pelo Comunicado n° 

16.137, de setembro de 200745. 

Assim, as instituições públicas e privadas brasileiras vêm adotando princípios de 

governança corporativa e implementando sistemas de compliance a fim de preservar a 

integridade da corporação, prevenir, detectar e corrigir condutas antiéticas. 

Como se observa, o compliance foi inicialmente previsto no Brasil por normas 

esparsas destinadas principalmente à regulamentação do setor financeiro. Observa-se, 

portanto, que a ideia de compliance e o incentivo à implementação de culturas 

organizacionais baseadas na ética, na conformidade e em controles internos já existem no 

mercado brasileiro desde o final do século passado. 

Escândalos de corrupção envolvendo multinacionais e o Estado serviram como 

catalisadores para a criação de leis mais rigorosas de combate à corrupção e de prevenção de 

lavagem de dinheiro e que trouxessem maior aplicabilidade prática para o sucesso de 

investigações. 

 A Lei n° 12.846/1346, conhecida como “Lei Anticorrupção” brasileira, foi criada 

em decorrência do compromisso internacional assumido pelo Brasil em 2000 como signatário 

da Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em 

Transações Comerciais Internacionais da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico47, e inspirada no já mencionado Foreign Corrupt Practices Act, lei estadunidense 

de combate à corrupção. 

Uma das principais características da Lei Anticorrupção é a responsabilização 

objetiva da pessoa jurídica envolvida em casos de corrupção, independentemente da 

responsabilização individual das pessoas naturais envolvidas, havendo inclusive 

responsabilidade da empresa sucessora. Essa previsão visa a estimular as empresas a 

fiscalizarem seus funcionários e parceiros comerciais, especialmente no tocante a fraudes, 

subornos e condutas ilícitas relacionadas a corrupção. Outro aspecto importante dessa 

legislação são os benefícios que podem ser obtidos com a implementação de um programa de 

compliance, como sendo um elemento mitigador de responsabilidade da empresa. 

                                                
45 BRASIL. Comunicado n° 16.137, de 27 de setembro de 2007. Banco Central do Brasil. Disponível em: 
<https://www3.bcb.gov.br/normativo/detalharNormativo.do?N=107321734&method=detalharNormativo>. 
Acesso em: 14 maio 2019. 
46 BRASIL. Lei n° 12.846/13, de 1° de agosto de 2013. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm>. Acesso em: 14 maio 2019. 
47 BRASIL. Decreto n° 3.678, de 30 de novembro de 2000. Brasília. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3678.htm>. Acesso em: 14 maio 2019. 
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Comentando sobre a Lei Anticorrupção, Cascione e Ribeiro48 esclarecem que: 

 
A pessoa jurídica será responsabilizada independentemente da responsabilização de 
pessoas físicas que tenham participado da atividade ilícita, o que gera duas 
consequências. A primeira é a de que, mesmo que se identifique qual pessoa 
cometeu os atos ilícitos no desenvolver da atividade da pessoa abrangida, esta última 
permanece responsável pelos atos imputados. Em segundo lugar, ainda que não se 
identifique na estrutura organizacional da pessoa abrangida quem especificamente 
cometeu o ato ilícito, contanto que haja provas da ligação da atividade da pessoa 
abrangida com o ato ilícito, poderá haver a responsabilização. 

 

A responsabilização objetiva das pessoas jurídicas, portanto, visa a dar efetividade 

à própria lei, atribuindo à empresa a responsabilidade de fiscalizar seus próprios funcionários, 

bem como impedindo-a de usá-los como forma de expiação de práticas ilegais cometidas pela 

empresa. 

Conforme esclarecem Benjamin Zymler e Laureano Canabarro Dios49, a ausência 

de perquirição de culpa inerente à responsabilização objetiva prevista pela lei, não afasta a 

necessidade de haver a constatação da prática de determinada conduta ilícita. Desse modo, 

para ser objeto das sanções da Lei Anticorrupção, a pessoa jurídica deve ser considerada 

responsável pelo ato lesivo. 

Pode-se destacar como o principal marco de aplicação da Lei Anticorrupção a 

Operação Lava Jato, que, desde 2014, apura práticas ilícitas de dirigentes e executivos de 

grandes empresas privadas nacionais e multinacionais, bem como de agentes públicos, tendo 

esses acontecimentos dado significativo impulso ao desenvolvimento de programas de 

compliance, em um indicativo de mudança cultural pró-transparência e integridade. 

Desde a entrada em vigor da Lei n° 12.846/2013 até 2018, o Governo Federal 

iniciou 183 processos administrativos contra empresas. Desses, 153 foram iniciados em 2017. 

Os procedimentos já resultaram na aplicação de 30 penalidades a pessoas jurídicas50. 

A Operação Lava Jato já identificou mais de 20 empresas da área de construção 

civil e mais de 100 pessoas envolvidas em supostas práticas de corrupção, suborno e formação 

de trustes. Mais de US$ 1 bilhão foram restituídos aos cofres públicos e à Petrobras51. 

                                                
48 CASCIONE, Fábio de Souza Aranha; RIBEIRO, Bruno Salles. Lei Anticorrupção – Visão Geral. In: 
CASCIONE, Fábio de Souza Aranha; RIBEIRO, Bruno Salles (org.). Lei Anticorrupção: uma análise 
interdisciplinar. São Paulo: LiberArs, 2015, p. 14. 
49 ZYMLER, Benjamin; DIOS, Laureano Canabarro. Lei Anticorrupção - Lei n° 12.846/2013: uma visão do 
controle externo. Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 52. 
50 MARTINS, Helena. Em 4 anos da Lei Anticorrupção, União abre 183 processos e penaliza 30 empresas. 
Agencia Brasil. Brasília, jan/2018. Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-01/em-4-
anos-da-lei-anticorrupcao-uniao-abre-183-processos-e-penaliza-30-empresas>. Acesso em: 14 maio 2019. 
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Como consequência da Lava Jato, as grandes empresas brasileiras buscaram entrar 

em conformidade com a Lei n° 12.846/13 por meio de programas de compliance. A exemplo 

disso, tem-se a Petrobras, que, além de aperfeiçoar seu próprio programa, passou a solicitar 

que seus fornecedores preencham um questionário de integridade, em uma expressa prática de 

due diligence. O resultado da avaliação é expresso pelo Grau de Risco de Integridade. 

Aqueles que não preencherem o referido questionário podem deixar de atender à companhia52. 

A legislação nacional vem se tornando cada vez mais rigorosa em exigir sistemas 

de governança corporativa e mecanismos de transparência das empresas. Nesse sentido, tem-

se a Lei n° 13.30353, de 30 de junho de 2016, que, em seu art. 8°, prevê requisitos mínimos de 

                                                                                                                                                   
51 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Caso Lava Jato. Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/grandes-
casos/caso-lava-jato/>. Acesso em: 4 jun. 2019. 
52 PETROBRAS. Compliance, Ética e Transparência. Disponível em: <http://www.petrobras.com.br/pt/quem-
somos/perfil/compliance-etica-e-transparencia/>. Acesso em: 14 maio 2019. 
53 Art. 8º As empresas públicas e as sociedades de economia mista deverão observar, no mínimo, os seguintes 
requisitos de transparência: 
I - elaboração de carta anual, subscrita pelos membros do Conselho de Administração, com a explicitação dos 
compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas pela empresa pública, pela sociedade de 
economia mista e por suas subsidiárias, em atendimento ao interesse coletivo ou ao imperativo de segurança 
nacional que justificou a autorização para suas respectivas criações, com definição clara dos recursos a serem 
empregados para esse fim, bem como dos impactos econômico-financeiros da consecução desses objetivos, 
mensuráveis por meio de indicadores objetivos; 
II - adequação de seu estatuto social à autorização legislativa de sua criação; 
III - divulgação tempestiva e atualizada de informações relevantes, em especial as relativas a atividades 
desenvolvidas, estrutura de controle, fatores de risco, dados econômico-financeiros, comentários dos 
administradores sobre o desempenho, políticas e práticas de governança corporativa e descrição da composição e 
da remuneração da administração; 
IV - elaboração e divulgação de política de divulgação de informações, em conformidade com a legislação em 
vigor e com as melhores práticas; 
V - elaboração de política de distribuição de dividendos, à luz do interesse público que justificou a criação da 
empresa pública ou da sociedade de economia mista; 
VI - divulgação, em nota explicativa às demonstrações financeiras, dos dados operacionais e financeiros das 
atividades relacionadas à consecução dos fins de interesse coletivo ou de segurança nacional; 
VII - elaboração e divulgação da política de transações com partes relacionadas, em conformidade com os 
requisitos de competitividade, conformidade, transparência, equidade e comutatividade, que deverá ser revista, 
no mínimo, anualmente e aprovada pelo Conselho de Administração; 
VIII - ampla divulgação, ao público em geral, de carta anual de governança corporativa, que consolide em um 
único documento escrito, em linguagem clara e direta, as informações de que trata o inciso III; 
IX - divulgação anual de relatório integrado ou de sustentabilidade. 
§ 1º O interesse público da empresa pública e da sociedade de economia mista, respeitadas as razões que 
motivaram a autorização legislativa, manifesta-se por meio do alinhamento entre seus objetivos e aqueles de 
políticas públicas, na forma explicitada na carta anual a que se refere o inciso I do caput . 
§ 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. 
§ 3º Além das obrigações contidas neste artigo, as sociedades de economia mista com registro na Comissão de 
Valores Mobiliários sujeitam-se ao regime informacional estabelecido por essa autarquia e devem divulgar as 
informações previstas neste artigo na forma fixada em suas normas. 



 
33 

transparência a serem observados pelas empresas públicas, da sociedade de economia mista e 

de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

os quais basicamente sintetizam as funções de compliance. 

Em mesma toada, há o surgimento de outras leis, em âmbito estadual, que também 

ratificam a necessidade de compliance visando a reforçar uma cultura de combate a corrupção 

que vem sendo aos poucos cultivada no Brasil. A exemplo disso tem-se a Lei Estadual n° 

7.753/1754 do Rio de Janeiro e a Lei Estadual n° 6.112/1855 do Distrito Federal, que exigem a 

existência de programas de integridade em empresas que venham a contratar com o poder 

público em contratos a partir de determinado valor. 

Em que pese todo o incentivo e exigência legal à adoção de programas de 

integridade, e sua presença nas grandes instituições, ainda é uma realidade distante da maioria 

das empresas brasileiras, sendo o mercado nacional composto majoritariamente por micro e 

pequenas empresas. 

Um sistema de compliance eficaz evita processos judiciais, penalizações legais e, 

consequentemente, os custos associados a eles. Assim como previne fraudes, protege os 

dirigentes de possíveis responsabilizações civis e criminais, bem como preserva a integridade 

corporativa e agrega valor de mercado à instituição. Além disso, favorece as relações 

comerciais com outras empresas e com o Estado, tornando-se uma vantagem competitiva em 

processos licitatórios. Também promove melhoria no relacionamento entre acionistas, sócios, 

clientes, fornecedores, órgãos regulatórios e investidores, pois “[...]estabelece parâmetros 

confiáveis de interação baseados em uma cultura organizacional fiel à ética56”, trazendo 

benefícios a médio e longo prazos e contribuindo para a sobrevivência da organização em 

circunstâncias de abalo de mercado. 

                                                                                                                                                   
§ 4º Os documentos resultantes do cumprimento dos requisitos de transparência constantes dos incisos I a IX do 
caput deverão ser publicamente divulgados na internet de forma permanente e cumulativa. 
(in BRASIL. Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13303.htm>. Acesso em: 26 maio 2019.) 
54 Art. 1º - Fica estabelecida a exigência do Programa de Integridade às empresas que celebrarem contrato, 
consórcio, convênio, concessão ou parceria público-privado com a administração pública direta, indireta e 
fundacional do Estado do Rio de Janeiro, cujos limites em valor sejam superiores ao da modalidade de licitação 
por concorrência, sendo R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) para obras e serviços de engenharia 
e R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) para compras e serviços, mesmo que na forma de pregão 
eletrônico, e o prazo do contrato seja igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias. 
55 Art. 1° - Fica estabelecida a obrigatoriedade de implementação do Programa de Integridade em todas as 
empresas que celebrem contrato, consórcio, convênio, concessão ou parceria público-privada com a 
Administração Pública do Distrito Federal, em todas as esferas de Poder, cujos limites de valor sejam iguais ou 
superiores aos da licitação na modalidade tomada de preço, estimados entre R$80.000,00 e R$650.000,00, ainda 
que na forma de pregão eletrônico, e o prazo do contrato seja igual ou superior a 180 dias. 
56 SILVA, Daniel Cavalcante; COVAC, José Roberto. Compliance como boa prática de gestão de ensino 
superior privado. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 11. 
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A implementação de programas de compliance, apesar de dispendiosa, é 

recuperada com o desenvolver do programa ao se apurar a economia tida com processos 

judiciais, danos à imagem, perda de produtividade, multas e encargos, e desvalorização da 

empresa caso fossem descobertas práticas ilegais. 

A existência de um programa de conformidade, em que pese não ser a absoluta 

certeza de inexistência de práticas ilegais dentro da corporação, tem o condão não só de 

prevenir práticas ilegais, como também de atenuar as penalidades aplicadas às pessoas 

jurídicas e físicas envolvidas, caso elas ocorram. 

No Brasil, o Decreto n° 8.420/1557 regulamentou a Lei n° 12.846/13 prevendo, 

dentre outras medidas, a possibilidade de redução da pena de multa resultante da condenação 

em um Processo Administrativo de Responsabilização (PAR) em alguns casos de atenuantes 

previstas em seu artigo 18. Dentre eles, a maior porcentagem possível de diminuição no valor 

da multa se dá no caso de a empresa contar com um programa de integridade, consoante 

inciso V. 

 
Art. 18. Do resultado da soma dos fatores do art. 17 serão subtraídos os valores 
correspondentes aos seguintes percentuais do faturamento bruto da pessoa jurídica 
do último exercício anterior ao da instauração do PAR, excluídos os tributos: 
I - um por cento no caso de não consumação da infração; 
II - um e meio por cento no caso de comprovação de ressarcimento pela pessoa 
jurídica dos danos a que tenha dado causa; 
III - um por cento a um e meio por cento para o grau de colaboração da pessoa 
jurídica com a investigação ou a apuração do ato lesivo, independentemente do 
acordo de leniência; 
IV - dois por cento no caso de comunicação espontânea pela pessoa jurídica antes da 
instauração do PAR acerca da ocorrência do ato lesivo; e 
V - um por cento a quatro por cento para comprovação de a pessoa jurídica possuir e 
aplicar um programa de integridade, conforme os parâmetros estabelecidos no 
Capítulo IV. 

 

Essa redução pode se dar na proporção de 1% a 4% do faturamento da empresa no 

exercício anterior ao da instauração do processo, a depender do grau de consistência 

verificada no referido Programa de Integridade. Ou seja, há também critérios a serem 

avaliados a fim de identificar a idoneidade do programa de compliance existente na empresa. 

Estes parâmetros são definidos no art. 42 do mesmo dispositivo, quais sejam: 

 
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: 

                                                
57 BRASIL. Decreto n° 8.420/15, de 18 de março de 2015. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/D8420.htm>. Acesso em: 14 maio 2019 



 
35 

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 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. 

  

Os parâmetros adotados pelo decreto nada mais são que reflexos das próprias 

funções de compliance definidas pelo documento “A Resource Guide to The U.S. Foreign 

Corrupt Practices Act”, publicado pelo FCPA. 

Demonstra-se, assim, a preocupação da lei em valorizar empresas que contem 

com programas de integridade de fato aplicados à prática e com a regular manutenção da 

cultura de ética e das práticas preventivas, valorizando o “estar em compliance”, o qual exige 

comprometimento contínuo e esforços permanentes a fim de tornar o compliance uma política 

intrínseca à própria identidade da instituição, com a internalização dos valores éticos. Além 

disso, evita que instituições se utilizem de programas de integridade existentes apenas “no 

papel” para obter benefícios em suas práticas ilegais. 
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Desse modo, a legislação busca dar um justo tratamento diferenciado entre 

empresas que comprovadamente combatem e previnem práticas ilegais daquelas que adotam 

condutas irregulares ou omitem-se quanto ao risco de estas serem praticadas por seus agentes. 
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3 A JUDICIALIZAÇÃO DOS CONFLITOS ENTRE EMPREGADO E 

EMPREGADOR 

 

No Brasil, a relação entre empregado e empregador é comumente associada ao 

conflito judicial. Além de uma cultura social de dualidade existente nessa relação, há também 

que se considerar que as estatísticas corroboram com esta imagem. 

Conforme o Relatório Geral da Justiça do Trabalho58 referente ao ano de 2017, 

elaborado pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), foram ajuizadas 3.675.042 novas ações 

em 2017. Ou seja, a cada 100.000 habitantes do país, 1.770 pessoas ingressaram com pelo 

menos uma ação ou recurso na Justiça do Trabalho. Segundo o mesmo levantamento, foram 

pagos aos reclamantes R$ 27.082.593.692,57. 

De acordo com o relatório “Justiça em Números59” de 2018, elaborado pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as despesas da Justiça do Trabalho custaram aos cofres 

públicos o montante de R$ 18.283.148.816,00. Em contrapartida, conforme o Relatório Geral 

da Justiça do Trabalho60, em 2017, esta Justiça Especializada arrecadou para a União o 

montante de R$ 3.588.477.056,26, considerando-se custas, emolumentos, previdência social, 

imposto de renda e multas aplicadas pelo Órgão de Fiscalização. 

Nesse contexto, observa-se que os conflitos entre empregado e empregador afetam 

também o Estado e a sociedade como um todo, tendo em vista o alto custo do demandismo 

processual na Justiça do Trabalho. 

 

3.1 Os principais objetos das demandas trabalhistas 

 

Conforme estatísticas do Tribunal Superior do Trabalho61, os três assuntos mais 

recorrentes nas demandas trabalhistas da Justiça do Trabalho são referentes a aviso prévio, 

                                                
58 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Relatório Geral da Justiça do Trabalho: 2017. Brasília, DF, 
2018. Disponível em: <http://www.tst.jus.br/documents/18640430/24596628/RGJT+2017/d16792a3-0679-b37c-
be21-bc01e9d6396e>. Acesso em: 15 maio 2019. 
59 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Relatório Justiça em Números 2018: ano-base 2017. – 14. ed.  
Brasília, DF, 2018. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/09/8d9faee7812d35a58cee3d92d2df2f25.pdf>. Acesso em: 
15 maio 2019. 
60 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Relatório Geral da Justiça do Trabalho: 2017. Brasília, DF, 
2018. Disponível em: <http://www.tst.jus.br/documents/18640430/24596628/RGJT+2017/d16792a3-0679-b37c-
be21-bc01e9d6396e>. Acesso em: 15 maio 2019. 
61 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Relatório Assuntos mais recorrentes na Justiça do Trabalho. 
Brasília, DF, 2019. Disponível em: <http://www.tst.jus.br/web/estatistica/jt/assuntos-mais-recorrentes>. Acesso 
em: 15 maio 2019. 
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multa de 40% do FGTS e multa do art. 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Há 

ainda outros assuntos e práticas comuns no cotidiano das empresas que podem culminar em 

ações trabalhistas e, posteriormente, em passivos, configurando verdadeiros riscos de 

compliance. A seguir, tratam-se dos principais. 

 

3.1.1  Assédio moral na relação de trabalho 

 

Para Maurício Godinho Delgado62, o assédio moral pode ser definido como a 

conduta reiterada do sujeito ativo que desgasta o equilíbrio emocional do sujeito passivo, por 

meio de atos, palavras, gestos e silêncios significativos, no intuito de enfraquecer e diminuir a 

autoestima da vítima ou causar outra forma de desequilíbrio e tensão emocionais graves. 

 
No mundo do trabalho, assédio moral significa todos aqueles atos comissivos ou 
omissivos, atitudes, gestos e comportamentos do patrão, na direção da empresa, 
chefe, superior hierárquico ou dos colegas, que traduzem uma atitude de contínua e 
ostensiva perseguição que possa acarretar danos relevantes às condições físicas, 
psíquicas, morais e existenciais da vítima63. 
 
O Assédio Moral nas relações trabalhistas é a exposição do trabalhador a situações 
humilhantes, constrangedoras, vexatórias, degradantes, com um firme propósito de 
prejudicar a vítima. Essa conduta, para se enquadrar como Assédio Moral, deverá 
ser repetitiva, reiterada, prolongando-se durante a jornada de trabalho e no exercício 
das funções que o trabalhador está inserido64. 

 

No ambiente de trabalho, o mais usual é que o assédio moral ocorra verticalmente, 

ou seja, praticado por um superior hierárquico contra um subordinado. Contudo, é possível 

também que este ocorra horizontalmente, entre colegas de trabalho, ou até mesmo de um 

subordinado em direção ao chefe. 

Quando praticado pelo empresário ou por um superior hierárquico contra um 

subordinado, é justa causa para rescisão indireta do contrato de trabalho pelo empregado, nos 

moldes do art. 48365 da CLT, nas hipóteses das alíneas “a”, “b” e “e”. 

                                                
62 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho - 16. ed. rev. e ampliada. São Paulo: LTr, 
2017. p. 1392. 
63 GUEDES, Maria Novais. Terror psicológico no trabalho - 3. ed. São Paulo: LTr, 2008, p. 33. 
64 CANDIDO, Tchilla Helena. Assédio moral acidente laboral. São Paulo: LTr, 2011, p.40. 
65 Art. 483 - O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando: 
a) forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrários aos bons costumes, ou alheios ao 
contrato; 
b) for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo; 
c) correr perigo manifesto de mal considerável; 
d) não cumprir o empregador as obrigações do contrato; 
e) praticar o empregador ou seus prepostos, contra ele ou pessoas de sua família, ato lesivo da honra e boa fama; 
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Por outro lado, quando entre colegas, é possível ensejar a demissão por justa 

causa do empregado que o cometeu, enquadrando-se nas hipóteses do art. 48266, alíneas “b” 

ou “j”, da CLT. 

Assim, tem-se que o assédio moral é caracterizado por atos que ferem a dignidade 

do trabalhador, podendo estes serem cometidos pelo empregador, por colegas de trabalho ou 

por superiores hierárquicos. Na prática, ocorre, por exemplo, por meio de atitudes como 

ofensas verbais, estabelecimento de metas inatingíveis, designação de atividades inúteis ou 

incompatíveis com a função a fim de constranger, punições injustificadas, transferência 

abusiva de setor, dentre outras. 

O assédio moral, além de possibilitar a ruptura do contrato de trabalho em 

decorrência de infração do empregador, configura também dano moral in re ipsa67, ensejando 

                                                                                                                                                   
f) o empregador ou seus prepostos ofenderem-no fisicamente, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de 
outrem; 
g) o empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a 
importância dos salários. 
§ 1º - O empregado poderá suspender a prestação dos serviços ou rescindir o contrato, quando tiver de 
desempenhar obrigações legais, incompatíveis com a continuação do serviço. 
§ 2º - No caso de morte do empregador constituído em empresa individual, é facultado ao empregado rescindir o 
contrato de trabalho. 
§ 3º - Nas hipóteses das letras "d" e "g", poderá o empregado pleitear a rescisão de seu contrato de trabalho e o 
pagamento das respectivas indenizações, permanecendo ou não no serviço até final decisão do processo. 
(in BRASIL. Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943. Consolidação das Leis do Trabalho. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm>. Acesso em: 20 maio 2019). 
66 Art. 482 - Constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador: 
a) ato de improbidade; 
b) incontinência de conduta ou mau procedimento; 
c) negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador, e quando constituir ato de 
concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado, ou for prejudicial ao serviço; 
d) condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da 
pena; 
e) desídia no desempenho das respectivas funções; 
f) embriaguez habitual ou em serviço; 
g) violação de segredo da empresa; 
h) ato de indisciplina ou de insubordinação; 
i) abandono de emprego; 
j) ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas 
mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem; 
k) ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores 
hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem; 
l) prática constante de jogos de azar. 
m) perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão, em decorrência de 
conduta dolosa do empregado. 
Parágrafo único - Constitui igualmente justa causa para dispensa de empregado a prática, devidamente 
comprovada em inquérito administrativo, de atos atentatórios à segurança nacional. 
(in BRASIL. Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943. Consolidação das Leis do Trabalho. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm>. Acesso em: 20 maio 2019). 
67 Dano moral in re ipsa é o dano presumido, que não necessita de provas do dano sofrido, apenas da 
comprovação do ato ilícito, o qual já presume a existência do dano moral. 
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a devida reparação legal por parte do empregador, ainda que o ato tenha sido cometido por 

superior designado por ele e sem o seu conhecimento68. 

Essas situações afetam não só os direitos fundamentais e da personalidade do 

trabalhador, como também a sua produtividade e o próprio ambiente de trabalho, que 

naturalmente se desequilibra. Para a sua prevenção, é imprescindível a criação de um 

ambiente laboral harmônico, com a conscientização de todos e a difusão de uma cultura de 

ética e integridade.  

Aqui se observa concretamente a importância da existência de canais de denúncias 

anônimas, para, além de coibir, reportar essas condutas para que sejam devidamente 

investigadas por meio de processos internos e, sendo o caso, aplicada a respectiva punição a 

fim de corrigir o comportamento inadequado e demonstrar o compromisso da organização 

com os valores éticos. 

 

3.1.2 Demandas relacionadas à anotação constante na Carteira de Trabalho e Previdência 

Social 

 

De acordo com a CLT, a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) é 

obrigatória para o exercício de qualquer emprego, inclusive de natureza rural, ainda que em 

caráter temporário, e para o exercício por conta própria de atividade profissional 

remunerada69. 

Assinar a Carteira de Trabalho do empregado nos moldes do art. 29 da CLT 

acarreta ao empregador diversos ônus além do valor acordado como salário, como o 

recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e do Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS), férias e décimo terceiro salário, direitos assegurados ao trabalhador. 

                                                
68 Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em 
lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os 
direitos de outrem. 
Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: 
III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes 
competir, ou em razão dele; 
(in BRASIL. Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 20 maio 2019. 
69 Art. 13, caput. A Carteira de Trabalho e Previdência Social é obrigatória para o exercício de qualquer 
emprego, inclusive de natureza rural, ainda que em caráter temporário, e para o exercício por conta própria de 
atividade profissional remunerada. (in BRASIL. Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943. Consolidação 
das Leis do Trabalho. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm>. Acesso 
em: 20 maio 2019). 
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Trata-se de uma obrigação imposta ao empregador70 e, ao mesmo tempo, um direito 

indisponível do empregado. 

Contudo, há empresas que optam por manter trabalhadores sem carteira assinada a 

fim de não pagar as verbas devidas. Ocorre que, além de prejudicar o trabalhador privando-o 

de direitos e benefícios legalmente assegurados, a empresa pode pagar multa de R$ 3.000,00 

por empregado não registrado, acrescido do mesmo valor para cada reincidência, sendo que, 

no caso das empresas de pequeno porte ou microempresas, a multa é de R$ 800,0071. 

Nesses casos, o trabalhador pode recorrer ao Judiciário para ter o adimplemento 

das verbas devidas caso comprove a existência de vínculo de emprego, apesar de não haver 

anotação, com base no princípio da primazia da realidade, bem como a fim de corrigir 

eventuais registros dissonantes da realidade, uma vez que é entendimento pacificado pela 

jurisprudência de que o valor probatório das anotações na CTPS não é absoluto7273. 

Desse modo, a única forma de evitar ações trabalhistas sobre esse assunto é 

cumprindo as obrigações impostas pela lei e registrando adequadamente, com o correto 

preenchimento da CTPS, os empregados que prestam serviços à empresa. 

 

 

 

                                                
70  Art. 41 - Em todas as atividades será obrigatório para o empregador o registro dos respectivos trabalhadores, 
podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo 
Ministério do Trabalho. 
Parágrafo único - Além da qualificação civil ou profissional de cada trabalhador, deverão ser anotados todos os 
dados relativos à sua admissão no emprego, duração e efetividade do trabalho, a férias, acidentes e demais 
circunstâncias que interessem à proteção do trabalhador. 
(in BRASIL. Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943. Consolidação das Leis do Trabalho. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm>. Acesso em: 20 maio 2019). 
71 Art. 47.  O empregador que mantiver empregado não registrado nos termos do art. 41 desta Consolidação 
ficará sujeito a multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por empregado não registrado, acrescido de igual 
valor em cada reincidência.  
§ 1° Especificamente quanto à infração a que se refere o caput deste artigo, o valor final da multa aplicada será 
de R$ 800,00 (oitocentos reais) por empregado não registrado, quando se tratar de microempresa ou empresa de 
pequeno porte.  
§ 2° A infração de que trata o caput deste artigo constitui exceção ao critério da dupla visita. 
(in BRASIL. Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943. Consolidação das Leis do Trabalho. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm>. Acesso em: 20 maio 2019). 
72 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula n° 225. Não é absoluto o valor probatório das anotações da 
carteira profissional. Brasília, DF, 1963. Disponível em: < 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumarioSumulas.asp?sumula=2074>. Acesso em: 20 maio 
2019. 
73 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Súmula n° 12. Carteira profissional. As anotações apostas pelo 
empregador na carteira profissional do empregado não geram presunção juris et de jure, mas apenas juris tantum. 
Brasília, DF, 1969. Disponível em: 
<http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_1_50.html#SUM-12>. Acesso em: 20 
maio 2019. 
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3.1.3 Adicionais de periculosidade e insalubridade 

 

A saúde do trabalhador é um bem tutelado pelo Estado por meio de normas 

cogentes, de ordem pública – portanto, inderrogáveis e inafastáveis pela vontade das partes –, 

que visam a proteger a saúde física e mental do trabalhador. Os princípios que determinam a 

proteção da saúde do trabalhador e do meio ambiente de trabalho são previstos por normas 

nacionais7475 e internacionais76. 

É obrigação do empregador garantir aos empregados um meio ambiente laboral 

saudável e seguro. Ocorre que, por características próprias de determinadas atividades 

laborais a serem desenvolvidas, é inevitável a exposição do trabalhador a agentes ou 

condições que coloquem em risco sua integridade física77. Desse modo, a legislação 

estabelece regras que minimizam essas situações, como a utilização de equipamentos que 

eliminem ou neutralizem os agentes insalubres ou perigosos, bem como normas que preveem 

a indenização do trabalhador por meio do pagamento de adicional de insalubridade e adicional 

de periculosidade, no valor de até 30% do salário-base do empregado. 

Assim, pode-se dizer que os adicionais consistem em parcelas contraprestativas 

suplementares devidas ao empregado em virtude do exercício do trabalho em circunstâncias 

tipificadas mais gravosas78. 

As condições de trabalho insalubres são definidas pela Norma Regulamentadora 

(NR) n° 15, da Portaria n° 3.214/1978 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 

De acordo com Sérgio Pinto Martins79,  

 

                                                
74 Art. 7º, CF. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social: 
 XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança; 
Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei: 
VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. 
(in BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de 
outubro de 1988, atualizada até a Emenda Constitucional n° 99, de 14 de dezembro de 2017. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 20 maio 2019. 
75 BRASIL. Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943. Consolidação das Leis do Trabalho. Arts. 189-197. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm>. Acesso em: 20 maio 2019. 
76 As mais relevantes são a Convenção n°148 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), ratificada pelo 
Brasil por meio do Decreto n° 93.413/86, e a Convenção n° 155 da OIT, ratificada pelo Brasil por meio do 
Decreto n° 1.254/94. 
77 CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do trabalho: de acordo com a reforma trabalhista Lei 13.467/2017 - 15. 
ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2018. p.819-820. 
78 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho - 16. ed. rev. e ampliada. São Paulo: LTr, 
2017. p. 857. 
79 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do trabalho - 32 ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p.392. 
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Insalubre é o elemento prejudicial à saúde, que dá causa a doença. O prejuízo é 
causado diariamente à saúde do trabalhador. A insalubridade causa doenças. Pode 
haver inoculação, contaminação, transmissão de doença ou moléstia. A 
insalubridade está ligada à higiene e medicina. Diz respeito à Medicina do Trabalho. 

 

Em situações que ponham em risco a saúde ou a segurança do trabalhador, a 

empresa é obrigada a fornecer equipamento de proteção individual adequado à atividade e ao 

risco80. De modo que, em casos de insalubridade, se o equipamento de proteção individual 

(EPI) fornecido ao trabalhador elimina a nocividade do agente insalubre, não será mais devido 

o pagamento de adicional de insalubridade81. 

Já o adicional de periculosidade, conforme art. 193 da CLT82, regulamentado pela 

NR nº 16 - Atividades e Operações Perigosas, instituído pela Portaria nº 61/1998 do MTE,  é 

devido ao trabalhador que exerça atividades ou operações perigosas, na forma da 

regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua 

natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição 

permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica; roubos ou outras 

espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial; 

e trabalho com motocicleta. Diferentemente da insalubridade, nas situações de periculosidade, 

existe o risco, a possibilidade de ocorrer o infortúnio83. 

As normas de segurança do trabalho são de extrema relevância para a proteção da 

saúde e da segurança do trabalhador, influenciando diretamente no ambiente de trabalho. Seu 

descumprimento pode originar doenças ocupacionais84 e acidentes de trabalho85, prejudicando 

                                                
80 Art. 166. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, equipamento de proteção 
individual adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de 
ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes e danos à saúde dos empregados. (in 
BRASIL. Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943. Consolidação das Leis do Trabalho. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm>. Acesso em: 20 maio 2019). 
81 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Súmula n° 80. A eliminação da insalubridade mediante 
fornecimento de aparelhos protetores aprovados pelo órgão competente do Poder Executivo exclui a percepção 
do respectivo adicional. Brasília, DF, 1978. Disponível em: 
<http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_51_100.html#SUM-80>. Acesso em: 
20 maio 2019. 
82 BRASIL. Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943. Consolidação das Leis do Trabalho. Art. 193. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm>. Acesso em: 20 maio 2019. 
83 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do trabalho. 32 ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 973. 
84 Para os fins da Lei 8.213/91, a doença ocupacional se equipara a acidente de trabalho. 
Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas: 
I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a 
determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência 
Social; 
II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que 
o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I. (in 
BRASIL. Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm>. Acesso em: 20 maio 2019.) 
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a integridade e a capacidade de trabalho do empregado. Referidas normas são a principal 

ferramenta na prevenção desses infortúnios, de modo que a sua observância são obrigações 

tanto da empresa quanto do empregado, as quais são previstas legalmente. Veja-se: 

 
Art. 157 - Cabe às empresas: 
I - cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho; 
II - instruir os empregados, através de ordens de serviço, quanto às precauções a 
tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais;  
III - adotar as medidas que lhes sejam determinadas pelo órgão regional competente;  
IV - facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente.86 
 
Art. 158 - Cabe aos empregados: 
I - observar as normas de segurança e medicina do trabalho, inclusive as instruções 
de que trata o item II do artigo anterior; 
Il - colaborar com a empresa na aplicação dos dispositivos deste Capítulo. 
Parágrafo único - Constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada: 
a) à observância das instruções expedidas pelo empregador na forma do item II do 
artigo anterior; 
b) ao uso dos equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa.87 
 

Um ambiente laboral insalubre e inseguro, não só afeta o trabalhador como 

também o empregador, tendo em vista que as condições de trabalho e o clima organizacional 

da empresa influenciam diretamente na produtividade e na qualidade dos serviços prestados. 

Além disso, investir em segurança do trabalho pode evitar inúmeros prejuízos à empresa, 

como indenizações devidas a empregados em decorrência de acidente de trabalho ou doença 

ocupacional, além das sanções legais e do impacto negativo que um grave acidente é capaz de 

gerar na imagem da empresa. 

 

 

                                                                                                                                                   
85 Regulado pela Lei 8.213/91, o acidente de trabalho típico é definido como: 
Art. 19.  Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador 
doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando 
lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da 
capacidade para o trabalho. 
§ 1º A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da 
saúde do trabalhador. 
§ 2º Constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e 
higiene do trabalho. 
§ 3º É dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto 
a manipular. 
§ 4º O Ministério do Trabalho e da Previdência Social fiscalizará e os sindicatos e entidades representativas de 
classe acompanharão o fiel cumprimento do disposto nos parágrafos anteriores, conforme dispuser o 
Regulamento. 
(in BRASIL. Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm>. Acesso em: 20 maio 2019.) 
86 BRASIL. Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943. Consolidação das Leis do Trabalho. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm>. Acesso em: 20 maio 2019. 
87 BRASIL. Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943. Consolidação das Leis do Trabalho. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm>. Acesso em: 20 maio 2019. 
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3.1.4 Multa prevista no art. 477 da CLT 

 

A multa prevista pelo art. 477 da CLT se dá em decorrência de atraso no 

pagamento das verbas rescisórias, sendo esta a terceira demanda mais recorrente88 dentre as 

ações ajuizadas nas Varas do Trabalho. O artigo prevê que, “na extinção do contrato de 

trabalho, o empregador deverá proceder à anotação na Carteira de Trabalho e Previdência 

Social, comunicar a dispensa aos órgãos competentes e realizar o pagamento das verbas 

rescisórias no prazo e na forma estabelecidos neste artigo”. De acordo com o parágrafo 6° da 

norma89, o empregador tem até dez dias, contados a partir do término do contrato, para efetuar 

o pagamento das verbas rescisórias. Ademais, é necessário que as verbas sejam calculadas 

corretamente de acordo com a modalidade rescisória aplicada ao caso. 

A anotação da rescisão do contrato na Carteira de Trabalho e Previdência Social é 

documento hábil para requerer o beneficio do seguro-desemprego e a movimentação da conta 

vinculada no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, desde que a comunicação prevista pelo 

artigo tenha sido realizada, demonstrando-se novamente a importância do registro laboral na 

CTPS no trabalhador. 

A multa do art. 477 evidencia uma situação em que a empresa pode ser penalizada 

em decorrência de questões muitas vezes meramente administrativas e de organização interna, 

perdendo o prazo para pagamento da rescisão, sem que tenha havido qualquer dolo. 

Desse modo, percebe-se que os sistemas de prevenção e de conformidade à 

legislação devem abranger também o término do contrato de trabalho, com medidas que 

diminuam a litigiosidade entre a empresa e seus empregados, sendo fundamental um sistema 

de governança corporativa eficiente. 

 

3.1.5 Responsabilidade decorrente de contratos de terceirização 

 

A terceirização é prevista expressamente pela Lei n° 6.019/74 e definida como a 

“transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive 

sua atividade principal, à pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua 

                                                
88 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Relatório Assuntos mais recorrentes na Justiça do Trabalho. 
Brasília, DF, 2019. Disponível em: <http://www.tst.jus.br/web/estatistica/jt/assuntos-mais-recorrentes>. Acesso 
em: 15 maio 2019. 
89 BRASIL. Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943. Consolidação das Leis do Trabalho. Art. 477. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm>. Acesso em: 20 maio 2019. 
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capacidade econômica compatível com a sua execução90”, redação dada pela Lei n° 13.429/17 

que alterou significativamente as disposições sobre contratos de terceirização. 

Para Vólia Bomfim91, na terceirização há uma relação trilateral envolvendo 

empregado, empregador aparente (empresa prestadora de serviços92) e o empregador real 

(empresa tomadora de serviços93), sendo que o vínculo empregatício se forma entre o 

trabalhador e o empregador aparente, que é o intermediador da mão de obra. Segundo a 

autora, a terceirização constitui uma exceção ao princípio de ajenidad, segundo o qual a 

relação de emprego se forma diretamente com o tomador dos serviços, sendo, portanto, uma 

relação bilateral. 

Assim, quando a terceirização é lícita e cumpre todos os requisitos legais94, não há 

vínculo entre o empregado e a empresa tomadora de serviços, mas, ainda assim, esta é 

subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que 

ocorrer a prestação de serviços95. Nesse sentido trata a redação atual da Súmula 331 do TST: 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (nova redação do 
item IV e inseridos os itens V e VI à redação) - Res. 174/2011, DEJT divulgado em 
27, 30 e 31.05.2011  
I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o 
vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho 
temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974). 
II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera 
vínculo de emprego com os órgãos da Administração Pública direta, indireta ou 
fundacional (art. 37, II, da CF/1988).  
III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de 
vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de 

                                                
90 BRASIL. Lei n° 6.019, de 3 de janeiro de 1974. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6019.htm>. Acesso em: 20 maio 2019. 
91 CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do trabalho: de acordo com a reforma trabalhista Lei 13.467/2017 - 15. 
ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2018. p.474-476. 
92 Art. 4°-A, caput. Considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela contratante da 
execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, à pessoa jurídica de direito privado 
prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua execução. 
§ 1° A empresa prestadora de serviços contrata, remunera e dirige o trabalho realizado por seus trabalhadores, ou 
subcontrata outras empresas para realização desses serviços. 
§ 2° Não se configura vínculo empregatício entre os trabalhadores, ou sócios das empresas prestadoras de 
serviços, qualquer que seja o seu ramo, e a empresa contratante. (in BRASIL. Lei n° 6.019, de 3 de janeiro de 
1974. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6019.htm>. Acesso em: 20 maio 2019). 
93 Art. 5°. Empresa tomadora de serviços é a pessoa jurídica ou entidade a ela equiparada que celebra contrato de 
prestação de trabalho temporário com a empresa definida no art. 4o desta Lei. (in BRASIL. Lei n° 6.019, de 3 
de janeiro de 1974. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6019.htm>. Acesso em: 20 
maio 2019). 
94 Requisitos impostos pelas leis n° 7.102/83, n° 6.019/74 (alterada pela Lei n° 13.429/17) e art. 455 da CLT. 
95 Art. 5°-A, § 5°. A empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes 
ao período em que ocorrer a prestação de serviços, e o recolhimento das contribuições previdenciárias observará 
o disposto no art. 31 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. (in BRASIL. Lei n° 6.019, de 3 de janeiro de 
1974. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6019.htm>. Acesso em: 20 maio 2019). 
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serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a 
pessoalidade e a subordinação direta.  
IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, 
implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas 
obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do 
título executivo judicial. 
V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem 
subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta 
culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, 
especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da 
prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de 
mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa 
regularmente contratada.  
VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas 
decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral. 

 

Assim, existindo terceirização lícita, a tomadora de serviços só será 

responsabilizada na hipótese de a empregadora não honrar com o pagamento dos direitos 

trabalhistas de seus empregados.  

Ocorre que, não atendidos os requisitos legais, a terceirização será considerada 

ilícita, formando-se vínculo empregatício com a empresa tomadora de serviços, a qual será 

responsabilizada solidariamente, nos moldes dos arts. 186 c/c 927 c/c 942 do Código Civil, 

com base nos institutos da culpa in eligendo e culpa in vigilando. Nesse caso, a 

responsabilidade do tomador de serviços trata-se de uma responsabilidade solidária, sem 

benefício de ordem, a qual não é presumida, mas deve ser declarada judicialmente96. 

A culpa in eligendo está relacionada à precaução que o tomador de serviços deve 

ter na contratação da empresa prestadora de serviços, atentando-se à sua idoneidade. Já a 

culpa in vigilando se refere à fiscalização da execução do contrato97. 

Nesse contexto, um sistema de compliance estaria voltado também à proteção da 

empresa neste aspecto, uma vez que suas funções observam não só a relação entre empregado 

e empregador, mas também entre a empresa e seus parceiros comerciais, sendo necessários 

instrumentos de fiscalização das empresas que lhe prestam de serviços a fim de evitar 

possíveis responsabilizações, como a exigência de comprovante de pagamento das verbas 

trabalhistas dos empregados terceirizados e a pesquisa de ações trabalhistas ajuizadas em face 

da empresa. 

                                                
96 SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. Trabalho Descentralizado. A Terceirização Sob Uma Perspectiva 
Humanista. Revista Latinoamericana de Derecho Social, núm. 9, julio-diciembre, 2009, pp. 159-174 
Universidad Nacional Autónoma de México. Distrito Federal, México. Disponível em: 
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=429640264006>. Acesso: em 21 maio 2019. 
97 Maria Cecília Alves Pinto. Rev. Trib. Reg. Trab. 3a Reg., Belo Horizonte, v.39, n.69, pp.123-146, 
jan./jun.2004. p.134. 
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Destaque-se que, antes mesmo dos mecanismos de fiscalização, a função de due 

diligence previne a empresa de contratar com potenciais parceiros comerciais que tragam 

riscos à empresa contratante, por meio da verificação quanto à existência de práticas antiéticas 

do parceiro, sejam elas legais ou de reputação, de modo a se estabelecer relações apenas com 

aqueles que estejam alinhados com a política de conformidade da instituição e que adotam 

condutas éticas e de baixo risco. Antes da contratação, pode-se exigir, por exemplo, 

demonstrativos financeiros que comprovem que a empresa prestadora de serviços cumpre 

com as obrigações trabalhistas e poderá cumpri-las durante todo o contrato de terceirização98. 

No caso da terceirização de mão de obra, as funções de compliance revelam 

importância tanto na prevenção do risco legal quanto do risco de reputação, este porque 

“terceirizar atividade-fim pode colocar em risco a qualidade dos serviços oferecidos pelo 

tomador, pois executados por trabalhadores que não são subordinados ao tomador99”, 

afetando, assim, diretamente o consumidor e a imagem da empresa.  

 

3.2 Impactos negativos de um processo trabalhista 

  

O descumprimento de normas trabalhistas traz prejuízos tanto para empregado 

quanto para empregador nos mais diversos aspectos. Para além dos riscos já mencionados, é 

necessário destacar também os impactos negativos causados pelo próprio trâmite processual, 

o qual abrange todas as partes envolvidas. 

Uma ação trabalhista, quando julgada procedente em favor do reclamante, custa à 

empresa, além do pagamento do valor da condenação atualizado com juros e correção 

monetária, o pagamento de custas judiciais no valor de 2%100 do valor da condenação, de 

perícias técnicas, de honorários advocatícios em prol dos seus patronos e de honorários 

sucumbenciais. 

Há também a possibilidade de a empresa ter seu nome inscrito no Banco Nacional 

de Devedores Trabalhistas (BNDT) em caso de inadimplemento de acordo judicial, valor 

determinado por condenação judicial transitada em julgado ou de obrigações decorrentes de 

execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho. As empresas 

                                                
98 FRANÇA, Jaíne Gouveia Pereira. O compliance trabalhista como ferramenta para evitar ações judiciais. 
Revista de Ciências do Estado, Belo Horizonte, v. 3, n. 1, p. 147-169, jan./jul. 2018. 
99 CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do trabalho: de acordo com a reforma trabalhista Lei 13.467/2017. 15. 
ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2018. p.496 
100 BRASIL. Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943. Consolidação das Leis do Trabalho. Art. 789. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm>. Acesso em: 20 maio 2019. 
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inscritas no BNDT são impedidas de expedir Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

(CNDT), de modo que restam impossibilitadas de participar de licitações públicas, de acordo 

com o art. 29, V, da Lei n° 8.666/93101. 

Práticas ilícitas, quando são também socialmente reprováveis, como corrupção, 

exploração de trabalho análogo à escravidão e violação de direitos do consumidor, 

normalmente têm grande repercussão midiática e social trazendo prejuízo para a reputação da 

empresa, a qual é cada vez mais fiscalizada pela própria sociedade quanto ao seu 

posicionamento e integridade102. 

 
O Compliance envolve questão estratégica e se aplica a todos os tipos de 
organização, visto que o mercado tende a exigir cada vez mais condutas legais e 
éticas, para a consolidação de um novo comportamento por parte das empresas, que 
devem buscar lucratividade de forma sustentável, focando no desenvolvimento 
econômico e socioambiental na condução dos seus negócios103. 

 

Nesse sentido, a violação de uma norma trabalhista, além de uma multa 

administrativa ou um processo judicial, também pode trazer riscos à imagem do negócio. 

Como exemplo disso, tem-se a exploração de mão de obra em condições análogas à 

escravidão, prática ilegal e fortemente reprovada socialmente, mais comum em setores como 

o da indústria têxtil, pela utilização de sweatshops104. Nesse contexto, cabe destacar que, 

ainda que a utilização de mão de obra análoga à de escravo ocorra nas empresas que fabricam 

os produtos vendidos às empresas varejistas, o instituto da responsabilização da cadeia 

produtiva estende a responsabilização jurídica a todas as empresas integrantes da cadeia105. 

Assim, as grandes empresas de varejo também se expõem à responsabilização social, com 

riscos à imagem, caso contratem fornecedores que se utilizam de trabalho análogo à 

escravidão, como no caso da varejista Zara Brasil LTDA, amplamente difundido na mídia. 

                                                
101 BRASIL. Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm>. Acesso em: 21 maio 2019. 
102 CORREIA, Henrique. Compliance e sua aplicação no direito do trabalho / Henrique Correia. In: Revista 
LTr: legislação do trabalho, v. 83, n. 1, p. 51-58, jan. 2019. Disponível em: < 
https://hdl.handle.net/20.500.12178/151250>. Acesso em: 28 maio 2019. 
103 RIBEIRO, Marcia Carla Pereira; DINIZ, Patrícia Dittrich Ferreira. Compliance e Lei Anticorrupção. 
Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/52/205/ril_v52_n205_p87.pdf>. Acesso em: 10 abr. 
2019. 
104 Sweatshop é um local de trabalho onde há emprego de mão de obra barata, trabalho em condições 
degradantes e horas excessivas de trabalho. (in ENCYCLOPAEDIA BRITANICA. Sweatshops. Disponível em: 
<https://www.britannica.com/topic/sweatshop>. Acesso em: 28 maio 2019.) 
105 MELO, Luís Antônio Camargo de. O novo Direito do Trabalho: a era das cadeias produtivas. Revista 
Direitos, Trabalho e Política Social. Disponível em: 
<http://revista91.hospedagemdesites.ws/index.php/rdtps/article/view/16/15>. Acesso em: 28 maio 2019. 
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Portanto, a responsabilidade social da empresa compreende todo o seu ciclo 

produtivo, devendo haver sistemas de transparência e de fiscalização dos seus fornecedores, 

por meio de diversos mecanismos de fácil acesso, como o “Cadastro de Empregadores que 

tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo106”, atualizado 

periodicamente pelo próprio Ministério do Trabalho. 

Nesse mesmo sentido, Ferraiuolo Júnior107 ressalta que: 

 
É preciso que as empresas melhorem suas relações sociais ou suas relações com 
todos ao seu redor, ou seja, com todos aqueles interessados na empresa como 
negócio ou como produtora e prestadora de serviços. Não é mais aquela velha 
história de lucro a todo custo. É preciso ser responsável por suas relações. A 
reputação de uma empresa pode ser seriamente abalada se houver, por exemplo, uso 
de mão-de-obra escrava ou semiescrava na sua cadeia de suprimentos. 

 

Por outro lado, deve-se observar que o processo também tem reflexos para o 

empregado, sendo a via mais demorada na persecução do direito pretendido. De acordo com 

as estatísticas do CNJ, no gráfico 1 compara-se o tempo do recebimento da ação até o 

julgamento da sentença entre o primeiro grau e o segundo grau. O gráfico 2 apresenta a 

duração da fase de conhecimento em contraponto à fase de execução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
106 BRASIL. Ministério do Trabalho. Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a 
condições análogas à de escravo. Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH no 4 de 11/05/2016. Disponível 
em: <http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SIT/CADASTRO_DE_EMPREGADORES_2019-4-3.pdf>. 
Acesso em: 28 maio 2019. 
107 FERRAIUOLO JUNIOR, Carlos Alberto. Gestão e Sustentabilidade Corporativa: Diálogos sobre gestão 
e sustentabilidade em empresas conscientes. Curitiba: [s.n.], 2015, p. 23. 
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Gráfico 1 – Tempo médio da sentença: 2° grau x 1° grau, em 2017 

 
Fonte: BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Relatório Justiça em Números 2018: ano-base 
2017. Brasília, DF, 2018. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/09/8d9faee7812d35a58cee3d92d2df2f25.pdf>
. Acesso em: 15 maio 2019. 
 

Gráfico 2 – Tempo médio da sentença nas fases de execução e conhecimento, no 

1° grau, em 2017 

 
Fonte: idem 
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Em análise a esses dados, percebe-se que, sob a perspectiva do trabalhador, a 

principal desvantagem em buscar a satisfação do seu direito perante o Judiciário encontra-se 

na morosidade da Justiça e no lapso temporal decorrido entre o ajuizamento da ação e o 

possível pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas durante o curso do contrato. Ocorre 

que, na maioria das vezes, a lide trata sobre verbas rescisórias, de caráter salarial e 

alimentício, diretamente relacionadas ao sustento do trabalhador. 

No Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região, qual seja o do estado da Bahia, 

onde se observa o pior desempenho em relação ao tempo decorrido entre o recebimento da 

ação até o julgamento da sentença em primeiro grau, a média é de um ano e sete meses. 

Desse modo, a duração do processo ganha ainda mais importância diante da 

indispensabilidade da pretensão, deixando o empregado em situação de desvantagem para 

obter uma solução por meio de autocomposição. Contextos em que se questiona até o mesmo 

o respeito ao princípio constitucional da duração razoável do processo108. Nelson Nery 

Junior109, ao comentar esse princípio, afirma: 

 
O prazo razoável é garantido para que o processo se inicie e termine, incluída, 
portanto, a fase recursal, já que só se pode entender como terminado o processo no 
momento em que ocorre o transito em julgado, isto é, quando não couber mais 
recurso contra a última decisão proferida no processo. O tempo no processo assume 
importância vital nos dias de hoje, porquanto a aceleração das comunicações via 
web (internet, e-mail), fax, celulares, em conjunto com a globalização deu mais 
visibilidade às vantagens e desvantagens, acertos e equívocos dos poderes públicos 
em virtude da exposição a que eles estão sujeitos, situação que é decorrente da 
transparência que deve existir no estado democrático de direito. Se, numa 
demonstração de retórica jurídica, se podia dizer que ‘no processo o tempo é algo 
mais que ouro: é justiça’, com muito maior razão se pode afirmar que a justiça tem 
de ser feita de forma mais rápida possível, sempre observados os preceitos 
constitucionais que devem ser agregados ao princípio da celeridade e razoável 
duração do processo, como o devido processo legal, a isonomia, o contraditório e 
ampla defesa, o juiz natural (administrativo e judicial), etc. 

 

Assim, entende-se que a duração razoável do processo depende de cada caso 

concreto, observadas as suas peculiaridades e complexidades na mesma medida em que se 

reconhece a necessidade de tramitação célere do processo trabalhista, tendo em vista a 

natureza alimentar da maioria das verbas trabalhistas postuladas, a hipossuficiência do 

                                                
108  Art. 5°, LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do 
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (in BRASIL. Constituição (1988). 
Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988, atualizada até a 
Emenda Constitucional n° 99, de 14 de dezembro de 2017. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 20 maio 2019. 
109 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do processo na Constituição Federal - 9. Ed. São Paulo: LTr, 2009. p. 
314. 
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trabalhador e a justiça social110. Nessa toada, o art. 756 da CLT estabelece que “os Juízos e 

Tribunais do Trabalho terão ampla liberdade na direção do processo e velarão pelo andamento 

rápido das causas, podendo determinar qualquer diligência necessária ao esclarecimento 

delas111”. 

                                                
110 SCHIAVI, Mauro. Manual de direito processual do trabalho: de acordo com a reforma trabalhista - 13. 
ed. São Paulo: LTr, 2018. p. 105. 
111 BRASIL. Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943. Consolidação das Leis do Trabalho. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm>. Acesso em: 20 maio 2019. 
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4 A APLICAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPLIANCE NAS RELAÇÕES DE 

TRABALHO 

 

As relações trabalhistas têm mudado de acordo com o mercado e o avanço da 

legislação. A Lei n° 13.467/2017, conhecida como reforma trabalhista, trouxe novas regras a 

fim de flexibilizar as relações de trabalho, dando mais autonomia para as partes, e de 

regulamentar novas situações que surgiram com os avanços da tecnologia, como o 

teletrabalho. 

Diz-se que um dos objetivos da lei foi privilegiar a negociação e o diálogo a fim 

de diminuir o número de ações ajuizadas anualmente na Justiça do Trabalho. Nesse sentido, 

criaram-se normas que permitem a jurisdição voluntária, em que as partes podem celebrar 

acordo extrajudicial, requerendo apenas a sua homologação na Justiça do Trabalho, e a 

arbitragem para determinados trabalhadores. Além disso, ao estabelecer honorários 

sucumbenciais, possibilidade de pagamento de custas processuais pelo reclamante, bem como 

a penalização por litigância de má-fé aplicável a ambas as partes, a nova legislação buscou 

trazer maior responsabilidade processual aos litigantes da Justiça do Trabalho. 

 

4.1 A implantação do compliance trabalhista na rotina organizacional e nas relações de 

trabalho 

 

A cultura organizacional de uma empresa dita diretamente a forma como se 

desenvolve a relação entre empregado e empregador, interferindo no modelo de gestão e no 

comportamento dos membros da instituição, podendo servir tanto para fomentar um ambiente 

transparente e propício ao desenvolvimento pessoal e organizacional, como para criar um 

ambiente de tensão, com baixo estímulo e baixa produtividade. 

Em uma organização cuja alta administração preza pelo cumprimento das normas 

e por condutas éticas, esse comportamento tende a ser refletido na cultura da empresa e 

absorvido pelos empregados, que passam a agir segundo os mesmos parâmetros112. Por outro 

lado, empresas que adotam práticas ilícitas e não cumprem a legislação, tendem a desrespeitar 

também os direitos trabalhistas e a desvalorizar seus funcionários, criando uma cultura 

organizacional de desvalorização, individualidade, desconfiança e corrupção. 

                                                
112 MATHIES, Anaruez. Assédio moral na relação de emprego no Brasil: uma análise dos custos sociais e 
do mecanismo de compliance. 2017. Dissertação (Mestrado em Direito) – Centro de Ciências Jurídicas, 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2017. 
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Luis Roberto Antonik113 elenca cinco tipos de cultura organizacional: (I) a que 

não incentiva os empregados a assumirem responsabilidades, sendo encontrada em empresas 

fracas institucionalmente, com dificuldades em definir funções e responsabilidades; (II) a que 

é centrada no individualismo,  observada em empresas que não possuem colaboração entre as 

áreas, gerando dificuldades de gestão; (III) a que incentiva a falta de comprometimento, 

verificada em organizações cujos cargos são preenchidos politicamente; (IV) a que 

desenvolve a possibilidade de ascensão funcional baseada no desempenho, existente em 

empresas que dão liberdade para os empregados discordarem e expressarem suas opiniões; e 

(V) a que cultiva a excelência e a performance com resultados, presente em empresas que 

possibilitam o estudo e aperfeiçoamento constante, nas quais os empregados possuem o 

sentimento de pertencimento e acreditam no propósito empresarial. 

Assim, o programa de compliance tem atuação direta na transformação da cultura 

organizacional da empresa, baseando-a na ética como fator imprescindível às decisões às 

práticas organizacionais, o que será refletido nas relações internas e externas da organização e 

nas suas políticas, de modo que a cultura da empresa se assemelhe aos dois últimos tipos. 

Para estabelecer um programa eficiente de compliance, é necessário, como um dos 

passos iniciais, identificar e monitorar os riscos da empresa, ou seja, os principais eventos 

com impacto negativo a que está vulnerável, para, depois, implementar práticas específicas 

para cada necessidade. Desse modo, tem-se que cada programa é único, tendo em vista que as 

técnicas utilizadas serão próprias de cada organização. 

O compliance trabalhista consiste em aplicar a política de prevenção, controle e 

observância das normas trabalhistas no interior da empresa, estabelecendo procedimentos e 

rotinas capazes de evitar ou minimizar os efeitos danosos decorrentes do descumprimento 

delas. Assim como abrange, também, práticas comerciais externas da organização com outros 

parceiros de negócio, por meio da aplicação do due diligence ao firmar contratos com outras 

empresas. No âmbito trabalhista, este elemento é ainda mais relevante devido às diversas 

possibilidades de responsabilização subsidiária ou solidária pelos créditos trabalhistas devidos 

por parceiros comerciais, como nos casos de terceirização. 

A implementação de um programa de compliance trabalhista é uma importante 

ferramenta para garantir que os fluxos operacionais desenvolvidos diariamente pelos 

funcionários e a gestão de Recursos Humanos estejam completamente conformes com a 

legislação, de modo que protejam a empresa em eventuais ações trabalhistas, evitando 
                                                
113 ANTONIK, Luis Roberto. Compliance, ética, responsabilidade social e empresarial. Rio de Janeiro: Alta 
Books, 2016. 
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passivos nesta área114. Assim, de modo geral, o programa deve atuar em dois vieses: primeiro, 

criando políticas e procedimentos internos em observância à legislação e, segundo, 

controlando e fiscalizando efetivamente seu cumprimento, bem como aplicando punições caso 

sejam desrespeitadas. 

Conforme visto no capítulo anterior, para cada prática apontada como objeto de 

conflito judicial, há uma função de compliance capaz de evitá-la. Neste momento, analisa-se 

como as funções de compliance podem ser aplicadas às relações de trabalho. 

Para que o programa de compliance seja implantado como tal, são necessárias 

algumas medidas, chamadas funções de compliance, quais sejam: (I) comprometimento e 

suporte da alta administração da empresa; (II) mapeamento e análise de riscos; (III) Código de 

Conduta e políticas de compliance; (IV) controles internos (monitoramento); (V) treinamento 

e comunicação; (VI) canais de denúncia anônimas; (VII) due diligence; (VIII) auditoria e 

monitoramento constantes. Esses elementos são os pilares de qualquer programa de 

compliance, estando intimamente ligados entre si115. Aqui, destaca-se também a necessidade 

de designação do compliance officer e do comitê de compliance, os quais serão responsáveis 

pela condução do programa. 

O compliance trabalhista é voltado principalmente para a área de gestão de 

pessoas da empresa, de modo que seus principais focos serão a ética organizacional, 

treinamento, canal de denúncias específico para a área de gestão de pessoas, tratamento de 

conflitos de interesse, monitoramento e verificação normativa e legal116. 

Para nortear as relações internas da empresa, elabora-se o código de conduta, cujo 

objetivo será “respaldar os negócios e atender à legislação do Direito do Trabalho, para que 

todas as decisões sejam tomadas com base na honestidade e no respeito às pessoas, aos 

clientes, aos fornecedores e ao público em geral117”. 

Além de refletir a cultura organizacional que se pretende fomentar na empresa, 

estabelecendo os valores, princípios e a identidade da organização, os códigos de conduta 

devem: 

 
                                                
114 CORREIA, Henrique. Compliance e sua aplicação no direito do trabalho / Henrique Correia. In: Revista 
LTr: legislação do trabalho, v. 83, n. 1, p. 51-58, jan. 2019. Disponível em: 
<https://hdl.handle.net/20.500.12178/151250>. Acesso em: 28 maio 2019. 
115 BLOK, Marcela. Nova Lei Anticorrupção (Lei 12846/2013) e o Compliance. Revista de Direito Bancário e 
do Mercado de Capitais. Vol. 65. p. 33. 
116 NEGRÃO, Célia Regina P. Lima; PONTELO, Juliana de Fátima. Compliance, controles internos e riscos: 
a importância da área de gestão de pessoas. Brasília: Editora Senac, 2014, p. 71. 
117 ASSI, Marcos. Gestão de compliance e seus desafios: como implementar controles internos, superar 
dificuldades e manter a eficiência dos negócios. São Paulo: Saint Paul Editora, 2013, p. 39. 
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[...] estabelecer, de forma simples, clara e inequívoca, os valores e princípios éticos 
da empresa, incluindo a não tolerância a qualquer forma de corrupção, programas de 
Compliance efetivos demandam um conjunto mais amplo de políticas e, 
principalmente, de controles e procedimentos para mitigação dos riscos118. 

 

Assim, o código de conduta é o instrumento norteador de todo o programa de 

compliance e da cultura da empresa. Ocorre que, para a efetividade do programa, as regras 

previstas por ele devem ser materializadas nas políticas e processos da organização e 

internalizados por cada membro, por meio das demais funções de compliance. 

Para que haja adesão ao programa, com a internalização das regras de conduta e 

da cultura, é necessário o treinamento dos empregados e administradores, independentemente 

da função exercida, abrangendo a todos. O treinamento, além de expor regras e valores, deve 

ser voltado a desenvolver o bom relacionamento entre os membros da empresa, a fomentar a 

harmonia, o respeito nas relações, a tolerância, a ética e o senso de responsabilidade de cada 

um, de forma que cada empregado se sinta responsável por fiscalizar práticas ilícitas 

cometidas pelos colegas, como assédio moral, e sinta-se seguro para denunciar pelos meios 

adequados, como um canal de denúncia anônimo. 

Para Marco Cruz119, um treinamento efetivo deve cumprir os seguintes requisitos: 

(I) explicitar a cultura de conformidade e expor as leis relacionadas ao negócio, ao combate à 

corrupção e à prática trabalhista; (II) estar de acordo com as responsabilidades dos 

empregados ou grupo de empregados; (III) incluir a possibilidade de sanar dúvidas e 

questionamentos; (IV) ser ministrado por pessoal interno, que conheçam a realidade da 

organização, com exceção de situações específicas que exijam especialistas; (V) ter material 

de suporte condizente com o nível de conhecimento, experiência e habilidades dos 

empregados, sendo didático e de fácil compreensão; (VI) ser documentado, inclusive o 

material disponibilizado e os dados dos empregados que participaram do treinamento; (VII) a 

participação deve ser obrigatória, e a ausência ao treinamento deve ser considerada falta 

disciplinar. 

Nesse sentido, o mapeamento dos riscos da empresa se faz essencial para que o 

treinamento seja ajustado às necessidades desta. No âmbito trabalhista, deve se verificar a 

legislação aplicável, as leis específicas que regulamentam a profissão, os instrumentos 

                                                
118 MAEDA, Bruno Carneiro. Programas de compliance anticorrupção: importância e elementos essenciais. 
In: DEBBIO, Alessandra Del; MAEDA, Bruno Cordeiro; AYRES, Carlos Henrique (coord.). Temas de 
anticorrupção e compliance. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 
119 CRUZ, Marco. Fazendo a coisa certa – como criar, implementar e monitorar programas efetivos de 
compliance. Simplíssimo, 2017. Edição digital. 
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coletivos, bem como o entendimento jurisprudencial, para que nenhum direito seja 

suprimido120. 

Além disso, deve haver uma análise pericial do ambiente de trabalho a fim de 

identificar condições inapropriadas ou de risco, tanto à saúde física como mental do 

trabalhador. Verifica-se, por exemplo, o clima organizacional, a tensão e a pressão existente 

no ambiente de trabalho, o relacionamento entre superiores e subordinados, a razoabilidade 

das metas estabelecidas, assim como o meio ambiente físico. 

Havendo um código de conduta consistente, assimilado por todos, e uma cultura 

de conformidade difundida na empresa, esta não subsiste se não houver mecanismos de 

monitoramento e fiscalização capazes de apurar condutas ilícitas ou em desconformidade com 

as normas internas. Para isso, é necessário que cada membro da empresa entenda a 

importância de seu papel para o sucesso do programa e sinta-se confortável e seguro para 

denunciar práticas desconformes. 

Nesse sentido, percebe-se a relevância do canal de denúncias para que sejam 

identificadas violações a direitos e garantias dos trabalhadores, devidamente apuradas e, 

sendo o acaso, aplicadas as punições cabíveis. Além disso, deve estar garantida a 

confidencialidade e o anonimato das denúncias, para que não haja retaliações121. 

Recebida a denúncia, é imprescindível a investigação do fato, independentemente 

do nível hierárquico dos denunciados, por isso a necessidade de comprometimento da alta 

administração com as diretrizes do programa, vez que até mesmo aqueles que tiverem poder 

de barrar as investigações internas a fim de proteger alguém, não poderão fazê-lo. Não sendo 

assim, o canal de denúncias se torna inócuo e sem credibilidade, desvirtuando o objetivo do 

programa e privilegiando a impunidade. 

Ressalte-se que o canal de denúncias possui importante papel na reparação de 

irregularidades durante a vigência do contrato de trabalho, evitando problemas ainda maiores 

no futuro, reduzindo riscos e potenciais perdas. Como exemplo, a partir da denúncia sobre o 

comportamento de um funcionário, pode-se adotar práticas para coibir a prática de assédio 

moral. Ou com a denúncia sobre irregularidades no meio ambiente físico do trabalho, pode-se 

tomar providências de reparo, as quais, se não tomadas, poderiam ocasionar um acidente de 

trabalho, causando inúmeros prejuízos para empregado e empregador. 

                                                
120 MATHIES, Anaruez. Assédio moral na relação de emprego no Brasil: uma análise dos custos sociais e 
do mecanismo de compliance. 2017. Dissertação (Mestrado em Direito) – Centro de Ciências Jurídicas, 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2017. 
121 SIBILLE, Daniel; SERPA, Alexandre. Os pilares do programa de compliance. Legal Ethics Compliance. 
Disponível em: <http://www.lecnews.com>. Acesso em 6 maio 2019. 
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Segundo Luis Roberto Antonik122, a taxa de descoberta de fraudes decorrentes de 

denúncias de empregados é 40% superior a outros métodos de identificação de fraudes. De 

acordo com Negrão e Pontelo123, o impacto financeiro de fraudes descobertas por órgãos 

reguladores é em média de US$ 1.000.000,00, enquanto as fraudes identificadas por meio de 

denúncias internas custam em média US$ 144.000,00. 

Por outro lado, o canal de denúncias é apenas um dos mecanismos para assegurar 

o cumprimento das normas e processos estabelecidos pelo programa. É necessário, também, 

que haja ferramentas de controle interno de todas as atividades desenvolvidas na empresa. A 

palavra “controlar” significa “efetuar interferências no comportamento, processo ou sistema 

para verificar se está de acordo com o resultado esperado124”. 

O controle interno deve existir em todos os níveis e setores da organização e visa 

a mitigar riscos operacionais, assegurar que os registros de demonstrações financeiras reflitam 

completa e transparentemente as operações da empresa, que as leis e os regulamentos estão 

sendo cumpridos, que o comportamento dos funcionários tem sido de acordo com o código de 

conduta, que não há violações a direitos e garantias dos trabalhadores, que não há abusos 

psicológicos e, principalmente, visa a identificar falhas no programa e corrigi-las. 

O programa de compliance não é implantado já de forma perfeita e 

completamente adequada à empresa, pois a sua real efetividade só é encontrada na prática, 

durante o desenvolver do programa, sendo necessário o monitoramento constante a fim de 

verificar se seu objetivo tem sido atingido, aliado ao comprometimento com a correção de 

eventuais problemas. 

No âmbito da relação de emprego, para o controle dos processos internos, 

comumente se utilizam mecanismos como pesquisas de satisfação interna para verificar o 

clima organizacional, sendo possível, a partir delas, identificar eventuais desconformidades e 

condutas potencialmente graves, como assédio moral. 

Os mecanismos de monitoramento, controles e auditoria se baseiam na premissa 

de que: 

 
[...] não bastam os códigos de ética, normas de conduta, valores, princípios, políticas 
internas, leis e regulamentos se não há mecanismos que chequem se todos os 

                                                
122 ANTONIK, Luis Roberto. Compliance, ética, responsabilidade social e empresarial. Rio de Janeiro: Alta 
Books, 2016, edição Kindle. 
123 NEGRÃO, Célia Regina P. Lima; PONTELO, Juliana de Fátima. Compliance, controles internos e riscos: 
a importância da área de gestão de pessoas. Brasília: Editora Senac, 2014, p. 85. 
124 GIL, Antonio de Loureiro; ARIMA, Carlos Hideo; NAKAMURA, Wilson Toshiro. Gestão: controle 
interno, risco e auditoria. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 100. 
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empregados os têm claros e os cumprem adequadamente. É preciso ter um sistema 
de monitoramento constante, garantindo o cumprimento desses normativos para que 
o objetivo estratégico da companhia seja alcançado125. 

 

Cumpre ressaltar a diferença entre monitoramento e auditoria. Aquele visa a 

analisar se o programa tem alcançado os objetivos propostos e identificar os problemas. Já a 

auditoria é mais específica, focada em determinadas componentes do programa, e visa a 

identificar possíveis violações e desvios praticados por empregados, executivos ou terceiros.  

Pode ser interna ou externa, sendo aquela realizada pela própria empresa, e esta por pessoa ou 

empresa de fora. Tratam-se de mecanismos complementares no acompanhamento da 

efetividade do programa126, os quais atuam prevenindo, como ferramentas de fiscalização, e 

corrigindo desconformidades, uma vez que identificam desvios. 

 
As ações de compliance precisam se antecipar à auditoria. Quando a auditoria 
aponta uma desconformidade, significa que uma norma ou legislação foi 
descumprida. É neste ponto que o compliance deve atuar, para evitar as 
desconformidades e seus respectivos resultados desastrosos para a organização127. 

 

Assim, são mecanismos imprescindíveis para o sucesso do programa, uma vez 

que permitem identificar as falhas de forma consistente a fim de adotar as devidas medidas 

punitivas e corretivas, as quais devem ser indistintamente aplicadas independentemente do 

cargo ocupado pela pessoa. 

Na relação de emprego, as medidas corretivas (disciplinares) aplicadas devem 

observar os limites legais e estar dentro do poder diretivo do empregador, respeitando-se os 

direitos da personalidade do empregado e as diretrizes estabelecidas pela CLT. Destarte, há a 

necessidade de prévia investigação de forma que não sejam cometidas injustiças, apurando-se 

a conduta a fim de que se identifiquem os envolvidos e as normas violadas. 

As medidas disciplinares, quando corretamente aplicadas, servem de subsídio para 

o desligamento de empregados que agem em desacordo com as normas e a cultura da 

empresa, e para reduzir riscos e prejuízos decorrentes de condutas irregulares que são 

                                                
125 GOMES, Ana Amélia de Conti. Os diferentes tons da sustentabilidade: lições de erros recentes. Ana 
Amélia de Conti Gomes, 2016. Kindle (Amazon). 
126 MATHIES, Anaruez. Assédio moral na relação de emprego no Brasil: uma análise dos custos sociais e 
do mecanismo de compliance. 2017. Dissertação (Mestrado em Direito) – Centro de Ciências Jurídicas, 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2017. 
127 NEGRÃO, Célia Regina P. Lima; PONTELO, Juliana de Fátima. Compliance, controles internos e riscos: 
a importância da área de gestão de pessoas. Brasília: Editora Senac, 2014, p. 51. 
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potencialmente objeto de uma lide trabalhista128. Além disso, fortalecem o próprio programa 

de compliance, provando sua efetividade e seriedade para os integrantes da empresa. 

Havendo violações às normas do código de conduta, por exemplo, pode-se aplicar 

a medida disciplinar de advertência ao empregado, ou de suspensão, a depender do caso 

concreto. A conduta sendo reiterada, pode-se subsidiar uma rescisão por justa causa do 

empregado. Neste aspecto, observa-se a importância de que tudo seja devidamente 

documentado e em observância à legislação, de modo que não sejam cometidos excessos por 

parte do empregador e o resguarde caso o trabalhador pretenda modificar a modalidade da 

rescisão judicialmente. 

Em mesmo sentido, é prejudicial ao próprio programa de compliance manter um 

empregado que esteja constantemente em desacordo com as normas e a cultura da empresa, 

aumentando os riscos e contaminando a cultura organizacional como um todo. Nesse sentido 

estão os ensinamentos de Lion129: 

 
Vale destacar, por oportuno, que fraudes e irregularidades estão presentes em 
qualquer organização, sejam elas brasileiras ou estrangeiras, sendo impossível sua 
irradicação. Em que pese, esse fato, é extremamente importante demonstrar aos 
empregados a existência de políticas, processo e controles bem definidos, visando 
identificar e minimizar violações, bem como implementar medidas para investigá-
las e remediá-las. 

 

No âmbito das relações trabalhistas, o modo como o empregador lida com 

condutas ilegais praticadas pelos funcionários dentro da empresa molda diretamente a 

percepção que se tem sobre a tolerância a este tipo de conduta pela organização. 

O programa de compliance, além de controlar os procedimentos internos, deve 

observar também as relações externas da empresa e fiscalizar os parceiros comerciais, de 

modo a se estabelecer relações apenas com aqueles que adotam condutas éticas e de baixo 

risco de compliance. Essa prática é conhecida como due diligence. No âmbito trabalhista, a 

principal aplicação do due diligence é percebida nos casos de terceirização de mão de obra. O 

primeiro passo é atentar-se para o estrito cumprimento das normas referentes à terceirização e 

das características estabelecidas por lei sobre o contrato de prestação de serviços, a fim de que 

não se caracterize terceirização ilícita. 

                                                
128 MATHIES, Anaruez. Assédio moral na relação de emprego no Brasil: uma análise dos custos sociais e 
do mecanismo de compliance. 2017. Dissertação (Mestrado em Direito) – Centro de Ciências Jurídicas, 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2017. 
129 LION, Maurício Pepe de. Condução de Investigações Internas sob o ponto de vista trabalhista. In: 
DEBBIO, Alessandra Del; MAEDA, Bruno Cordeiro; AYRES, Carlos Henrique (Coord.). Temas de 
anticorrupção e compliance. Rio de Janeiro: Elservier, 2013 
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Além disso, em atenção ao due diligence, busca-se pesquisar o histórico das 

empresas com que se firmam contratos de prestação de serviços a fim de verificar seu 

comprometimento com o pagamento das verbas trabalhistas de seus empregados, as ações 

trabalhistas a que responde, bem como verificar se a empresa tem condições financeiras de 

cumprir com todas as obrigações trabalhistas durante o curso do contrato de prestação de 

serviços, se está adequada às normas de segurança e salubridade, dentre outros modos de 

precaução, visando a minimizar os riscos de uma responsabilização subsidiária ou solidária da 

contratante130. 

 

4.2 Os riscos de compliance na relação de emprego 

 

O estabelecimento de um Programa de Compliance efetivo e perene pode gerar 

muitos benefícios, mantendo a instituição protegida em um ambiente de negócios complexo, 

repleto de mudanças regulatórias, e gerando confiança em seus stakeholders, sendo um 

mecanismo benéfico para a própria sociedade. Além de que a tendência da legislação pró-

integridade é incentivar condutas socialmente desejáveis por meio de vantagens comerciais e 

tratamento diferenciado. 

Os impactos benéficos de um programa de compliance são melhor observados 

quando se analisa pelo prisma da não-conformidade, ou seja, pelo risco de compliance. O 

conceito de “risco de compliance” decorre de uma orientação do Bank for International 

Settlements (BIS), que o define como “o risco de sanções legais ou regulatórias, de perda 

financeira ou de reputação que um banco pode sofrer como resultado da falha no 

cumprimento da aplicação de leis, regulamentos, código de conduta e das Boas Práticas 

Bancárias131”. 

O risco de compliance pode ser tanto referente à imagem, sobre a probabilidade 

de perda de credibilidade perante a sociedade e o mercado, gerando publicidade negativa, 

quanto a sanções legais em casos de descumprimento de normas132. 

Conforme a ISO 19600:2014133, norma que visa a padronizar internacionalmente 

os sistemas de gestão de compliance, o risco de compliance “é caracterizado pela 
                                                
130 FRANÇA, Jaíne Gouveia Pereira. O compliance trabalhista como ferramenta para evitar ações judiciais. 
Revista de Ciências do Estado, Belo Horizonte, v. 3, n. 1, p. 147-169, jan./jul. 2018. 
131 Bank for International Settlements (BIS). The Compliance Function in Banks – Consultative Document. 
October 2003. Disponível em: <www.bis.org>. Acesso em: 17 mai. 2019 
132 CANDELORO, Ana Paula P., DE RIZZO, Maria Balbina Martins e PINHO, Vinícius. Compliance 360°: 
riscos, estratégias, conflitos e vaidades no mundo corportivo. São Paulo: Trevisan Editora Universitária. 
2012, p. 30 
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probabilidade de ocorrência e pelas consequências de não cumprimento com as obrigações de 

compliance da organização em suas atividades, produtos e serviços”. 

Nesse sentido, analisam-se os resultados financeiros na Bolsa de Valores134 de 

algumas das empresas envolvidas nos casos de corrupção investigados pela Operação Lava 

Jato, iniciada em março de 2014, e algumas das envolvidas na Operação Carne Fraca, 

instaurada em 2017. 

A Construtora Andrade Gutierrez, em 2016, perdeu 31% da receita líquida, 

ficando em torno dos R$ 2 bilhões. A Construtora Odebrecht, no primeiro semestre de 2017, 

perdeu 97% do lucro líquido que teve no mesmo período de 2016. A Construtora Camargo 

Corrêa, em 2016, registrou queda de 38,33% na receita, comparado a 2015. A empresa JBS, 

no começo da Operação Carne Fraca, tinha suas ações JBSS3135 cotadas em R$ 10,72. Após a 

Operação, alcançou os R$ 6,00 ainda em junho de 2017. As ações ordinárias da Brasil Foods 

estavam cotadas em R$ 41,70 no começo da Operação Carne Fraca. Em junho de 2018, o 

preço das ações chegou a cair para R$ 18,00. O Grupo OAS, por sua vez, entrou com pedido 

de recuperação judicial em 2015, um ano após o início da Operação Lava Jato. Já a Petrobras, 

no começo da operação deflagrada em 2014, tinha o preço de suas ações ordinárias PETR3136 

cotadas por volta de R$ 12,00. Atualmente, o preço está em torno dos R$ 27,00137. 

Observa-se facilmente o impacto negativo no valor de mercado das empresas 

envolvidas nos mais recentes escândalos de corrupção. Algumas já conseguiram se recuperar 

na Bolsa de Valores, especialmente no caso da Petrobras. Contudo, são inegáveis o abalo 

econômico e a desvalorização de mercado que sofreram em decorrência dos referidos 

acontecimentos. Destaque-se que a Petrobras deve a sua recuperação, além da interferência 

direta do Estado para isto, ao programa de conformidade que adotou e vem aperfeiçoando 

continuamente138. 

Assim, para que o programa seja adequado aos riscos da área, é necessário que 

estes sejam mensurados a fim de que sejam gerenciados. Para o gerenciamento dos riscos, 

                                                                                                                                                   
133 ISO - International Organization for Standardization. ISO 19600:2014, Sistema de gestão de compliance 
(Diretrizes). 
134 B3 – BRASIL, BOLSA, BALCÃO. Ações. Disponível em: <http://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-
indices/servicos-de-dados/market-data/cotacoes/>. Acesso em: 15 maio 2019 
135 Código utilizado para identificar as ações ordinárias da JBS negociadas na Bolsa de Valores. 
136 Código utilizado para identificar as ações ordinárias da Petrobras negociadas na Bolsa de Valores. 
137 Ibid. 
138 PETROBRAS. Compliance, Ética e Transparência. Disponível em: 
<http://www.petrobras.com.br/pt/quem-somos/perfil/compliance-etica-e-transparencia/>. Acesso em: 14 maio 
2019. 
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Serpa139 afirma que há as seguintes estratégias: (I) aceitar o risco, o que implicaria não adotar 

nenhuma medida e apenas lidar com suas consequências, quando nenhuma medida é capaz de 

reduzir o risco; (II) eliminar o risco, combatendo-se diretamente a sua fonte; (III) controlar ou 

mitigar o risco, adotando medidas, com base na relação custo-benefício para a empresa, com o 

foco em reduzir a concretização dos danos; (IV) transferir o risco, repassando o risco da 

atividade para um terceiro, como uma seguradora. 

No programa de compliance, tendo em vista seu caráter preventivo, a gestão dos 

riscos está voltada principalmente a reduzir os impactos negativos decorrentes destes, caso se 

concretizem, sendo que é possível utilizar em certa medida todas as estratégias mencionadas, 

de acordo com o caso concreto. 

Atendo-se ao aspecto trabalhista, cabe observar que, segundo a 3a edição da 

pesquisa140 sobre Maturidade do Compliance no Brasil, realizada pela KPMG, os riscos de 

compliance na área trabalhista, de segurança do trabalho, previdenciário e tributário chegam 

ao percentual de 81% entre as empresas avaliadas em 2018, evidenciando-se, assim, a 

relevância dessas áreas no programa de compliance de uma corporação. 

Especificamente no âmbito trabalhista, os riscos na relação de emprego 

relacionam-se principalmente a fiscalizações administrativas, acidentes de trabalho, prejuízos 

decorrentes de demandas judiciais e práticas indevidas durante o contrato de trabalho, como 

dispensa ilegal, assédio moral, supressão de direitos trabalhistas, jornada de trabalho 

extraordinária sem a devida contraprestação, atraso no pagamento de verbas rescisórias, 

ambiente de trabalho em desacordo com as normas de saúde e segurança do trabalhador, 

dentre outras. Apesar das inúmeras possibilidades, a empresa deve focar nos pontos críticos, 

que apresentam os maiores riscos e que possuem maior potencial de trazer prejuízos141. 

Na seara trabalhista, a gestão dos riscos deve observar o impacto do desligamento 

de funcionários do quadro da empresa, a análise dos sistemas e controles utilizados com os 

empregados, as deficiências dos procedimentos adotados durante o contrato de trabalho e os 

riscos externos à organização142. Nesse sentido, cumpre destacar que o controle dos riscos que 

                                                
139 SERPA, Alexandre da Cunha. Compliance descomplicado: uma guia simples e direto sobre programas 
de compliance. Alexandre da Cunha Serpa – ed. 1. 2016. Kindle (Amazon) 
140 KPMG. Pesquisa Maturidade do Compliance no Brasil – 3a edição. Disponível em: 
<https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/br/pdf/2018/06/br-pesquisa-maturidade-do-compliance-3ed-2018.pdf>. 
Acesso em: 14 maio 2019. 
141 MATHIES, Anaruez. Assédio moral na relação de emprego no Brasil: uma análise dos custos sociais e 
do mecanismo de compliance. 2017. Dissertação (Mestrado em Direito) – Centro de Ciências Jurídicas, 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2017. 
142 NEGRÃO, Célia Regina P. Lima; PONTELO, Juliana de Fátima. Compliance, controles internos e riscos: 
a importância da área de gestão de pessoas. Brasília: Editora Senac, 2014, p. 43 
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envolvem a relação de emprego dependem diretamente de um sistema interno de organização 

e suporte técnico, com uma equipe que tenha conhecimento sobre o direito do trabalho na 

teoria e na sua aplicação prática às relações trabalhistas, a qual pressupõe controle de 

documentos e procedimentos relacionados ao contrato de trabalho de acordo com a lei, as leis 

específicas que regulamentam a profissão, os instrumentos coletivos, bem como o 

posicionamento judicial sobre os temas, de modo que as documentações produzidas ao longo 

do contrato de trabalho com o empregado sejam meios de prova idôneos e regulares hábeis a 

proteger a empresa de alegações infundadas, como acontece comumente na Justiça do 

Trabalho. 

Além disso, os riscos trabalhistas também podem ser riscos psicossociais, que são 

aqueles relacionados à saúde emocional do trabalhador, advindos da interação negativa entre 

fatores humanos e condições de trabalho. Estas se referem ao conteúdo do trabalho 

desempenhado pelo empregado e ao clima organizacional, e aqueles às necessidades e 

habilidades do empregado143. Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT)144, os 

riscos psicossociais estão relacionados a diversos fatores, como sobrecarga quantitativa de 

trabalho; carga qualitativa insuficiente, quando o empregado desempenha trabalho 

estritamente mecânico sem interação social nem necessidade de esforço mental; falta de apoio 

social, quando o empregado não recebe apoio do superior ou dos colegas; dentre outros. 

Nesse contexto, tem-se que a avaliação de riscos é imprescindível não só no 

momento de implantação do programa, mas também durante a sua manutenção, por meio de 

monitoramentos e auditorias periódicas, com o fito de identificá-los de forma específica e 

reduzi-los ou eliminá-los, de modo que o programa de compliance seja efetivo e atinja seus 

objetivos. 

 

4.3 Os efeitos de um programa de compliance no âmbito trabalhista da organização 

 

O compliance, como prática de governança corporativa que é, visa a assegurar a 

sustentabilidade corporativa, ou seja, o sucesso a longo prazo da organização, e 

simultaneamente, o seu desenvolvimento econômico e social, com reflexos na comunidade, 

                                                
143 BARUKI, Luciana Veloso. Riscos psicossociais e saúde mental do trabalhador: por um regime jurídico 
preventivo. São Paulo: LTr, 2015, p. 33. 
144 LEVI, Lennart. Facotores Psicosociales, Estres Y Salud. In: STELLMANN, Jeanne Mager (Directora de la 
publicación). Enciclopedia de Salud y Seguridad em el Trabajo. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Socailies, 1998, v. 2. Disponível em: 
<http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo2/34.pdf >. 
Acesso em: 3 jun 2019. 
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contribuindo para um ambiente saudável e uma sociedade estável145. Desse modo, tendo em 

vista a indissociabilidade entre o viés econômico da empresa e a sua função social, sob a 

perspectiva do compliance, as relações de emprego estabelecidas pela organização devem 

observar os interesses de ambas as partes, empregado e empregador, entendendo-se que uma 

boa gestão promove o desenvolvimento e o bem-estar no ambiente de trabalho, tendo como 

consequência disso resultados sociais e econômicos mais eficientes146. 

As relações de emprego devem estar baseadas na ética, na dignidade da pessoa 

humana e na valorização do trabalho, a fim de construir uma relação equilibrada, que valorize 

o trabalhador e respeite os seus direitos individuais, afastando-se a cultura de perseguição do 

lucro a todo o custo e da sonegação de direitos trabalhistas, o que automaticamente reflete em 

benefícios para o empresário na melhoria do clima organizacional, no aumento da 

produtividade, na fidelização dos colaboradores, na redução de custos e riscos, na diminuição 

de demandas e passivos trabalhistas, e no reconhecimento do mercado, dos parceiros e dos 

clientes, agregando valor à imagem da organização. 

Nesse sentido, por meio de um programa de integridade que respeite este 

equilíbrio, atendendo aos interesses de ambas as partes envolvidas na relação de trabalho, “o 

empresário irá preservar e obter seu lucro, ao mesmo tempo em que o empregado valorizado e 

beneficiado com o cumprimento dos diversos instrumentos legais que lhe protegem, como a 

própria CLT, será empoderado e satisfeito social e economicamente147”. 

Quanto às demandas trabalhistas, vê-se que o compliance traz à relação entre 

empregado e empregador um contexto menos litigioso e mais propício à resolução interna de 

conflitos, uma vez que a relação passa a ser fundamentada em princípios éticos e no respeito à 

legislação, evitando muitas vezes o acionamento do Judiciário. Por consequência, tem-se a 

redução no ajuizamento de ações trabalhistas e os passivos inerentes a elas. Desse modo, 

beneficiam-se empregado, empregador e o Estado. 

Nesse contexto, os benefícios que um programa de compliance pode trazer 

voltam-se para a própria consecução da função social da empresa, cuja observância é um 

dever atribuído à sociedade empresária, consoante os artigos 116, parágrafo único, e 154, 
                                                
145 FERRAIUOLO JUNIOR, Carlos Alberto. Gestão e Sustentabilidade Corporativa: Diálogos sobre gestão 
e sustentabilidade em empresas conscientes. Curitiba: [s.n.], 2015, p. 20. 
146 MATHIES, Anaruez. Assédio moral na relação de emprego no Brasil: uma análise dos custos sociais e 
do mecanismo de compliance. 2017. Dissertação (Mestrado em Direito) – Centro de Ciências Jurídicas, 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2017. 
147 LIMA, Sofia Wanderley Gayoso; ARAÚJO, Jailton Macena. Humanização do direito e compliance 
trabalhista: instrumento eficaz na construção de uma empresa socialmente responsável. In: Humanização do 
direito e proteção social dos hipervulneráveis (Vol. I) / Organizadores: Ana Paula Correia de Albuquerque da 
Costa; Larissa Maria de Moraes Leal; Jailton Macena de Araújo – João Pessoa: IDCC, 2018. p.89-100. 
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caput, da Lei n° 6.404/76148, e derivada do princípio da função social da propriedade, previsto 

pelo art. 170 da Constituição Federal. 

A realização da função social da empresa por meio do compliance é revelada no 

respeito aos princípios constitucionais da ordem econômica e da dignidade da pessoa humana. 

A doutrina faz a divisão entre a função social endógena e exógena, levando em 

conta fatores internos à empresa e fatores externos, relacionados aos seus métodos para 

cumprir sua função social149. A função social endógena seria realizada pelo compliance no 

tocante às relações internas, como as relações trabalhistas. Já a exógena seria realizada nas 

relações externas, com seus parceiros comerciais e fornecedores, com as instituições 

governamentais, com o meio ambiente e o mercado. 

Desse modo, o compliance não se limita a mecanismos de redução de riscos para 

a empresa, mas é, também, ferramenta que contribui no próprio desenvolvimento 

socioeconômico da sociedade, por meio do cumprimento da legislação, do fortalecimento das 

instituições estatais, do fomento à cultura da ética e da integridade, do aumento da 

confiabilidade do mercado e do respeito aos direitos do trabalhador e do meio ambiente do 

trabalho, premissas asseguradas constitucionalmente, culminando assim em um 

desenvolvimento sustentável da empresa, bem como no aumento das verbas destinadas a 

políticas públicas, tendo em vista que o dinheiro recuperado pelas ações de combate à 

corrupção é aplicado, em parte, em políticas públicas. 

Por outro lado, a implementação de um programa de compliance é onerosa. 

Algumas empresas, a depender de seu tamanho, chegam a investir milhões de reais no 

programa. Por exemplo, a Odebrecht, em 2017, investiu cerca de R$ 64,8 milhões na área de 

conformidade150. Ocorre que o investimento tende a ser recuperado com o desenvolver do 

programa ao se apurar os custos e prejuízos que foram evitados caso não houvesse 

compliance. No caso específico da referida empresa, é um investimento na própria 

recuperação da sua imagem, abalada após o escândalo de corrupção que contou com a delação 

                                                
148 BRASIL. Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404consol.htm>. Acesso em: 6 jun. 2019. 
149 BRASIL, Deilton Ribeiro; MARTINS, Leandro José de Souza. O princípio do pleno emprego: a função 
solidária e a sustentabilidade das sociedades empresárias. Scientia Iuris, Londrina, v. 21, n. 1, p. 212-244, 
mar. 2017. 
150 ODEBRECHT tenta mudar imagem com “compliance”. Estadão, 15 abril 2017. Disponível em: 
<https://www.istoedinheiro.com.br/odebrecht-tenta-mudar-imagem-com-compliance/>. Acesso em: 2 junho 
2019. 
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de 78 executivos e ex-executivos do grupo151, no mesmo ano, descobertos pela Operação 

Lava Jato. No âmbito trabalhista, avalia-se, ainda, a economia tida com processos judiciais, 

danos à imagem, perda de produtividade, multas e encargos, e a desvalorização da empresa 

caso fossem descobertas práticas ilegais. 

De acordo com pesquisas realizadas, a cada U$ 1,00 gasto com compliance são 

economizados U$ 5,00, economia gerada pela redução dos custos com processos judicias, 

prejuízos à imagem e perdas na produção152. 

Destaque-se que o custo de implantação e manutenção do programa de 

compliance varia de acordo com as especificidades de cada empresa, não sendo possível 

mensurar um valor médio. O investimento dependerá do tamanho da empresa, do ramo em 

que está inserida, da quantidade de empregados contratados para a área de compliance, da 

forma de implantação das funções de compliance, como o canal de denúncias, da quantidade 

de treinamentos realizados e seu modelo, sendo o custo total diretamente proporcional à 

estrutura da organização, ao número de empregados e ao grau dos riscos avaliados. 

Diante de todo o exposto, o compliance, para além da proteção da empresa, dos 

stakeholders e do atendimento às necessidades da economia internacional, vem como 

instrumento de promoção da cultura de ética e integridade que se busca arduamente 

estabelecer no país. O compliance gera uma cultura empresarial e laboral balizada pelos 

princípios da eticidade e da boa-fé, espairando seus efeitos no âmbito das relações entre o 

Estado e seus cidadãos, uma vez que, o modo como se desenvolvem as relações trabalhistas 

têm influência direta na sociedade. Assim, por meio do compliance, muda-se a cultura 

organizacional de uma empresa, a qual exercerá influência sobre a integridade dos 

funcionários e sobre as relações de emprego, diminuindo conflitos e promovendo a 

valorização do trabalhador, além de beneficiar a sociedade como um todo, transformando-a 

com organizações íntegras, transparentes e menos corruptas. 

                                                
151 TUDO sobre a delação da Odebrecht. G1, Política, 2017. Disponível em: 
<http://especiais.g1.globo.com/politica/2017/lava-jato/delacao-da-odebrecht/#!/politicos>. Acesso em: 2 junho 
2019. 
152 SCHILDER, Arnold. Banks and the compliance challenge. Speech by the Professor Arnold Schilder, 
Chairmain of the BCBS Accounting Task Force and Executive Director of the Governing Board of the 
Netherlands Bank, at the Asian Banker Summit, Bangkok, 16 March 2006. Disponível em: 
<https://www.bis.org/review/r060322d.pdf>. Acesso em: 28 maio 2019. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O princípio basilar do compliance é a ética, que deve necessariamente estar 

presente nas condutas e decisões da alta administração da instituição, garantindo o 

cumprimento de obrigações regulatórias e também de melhores práticas de governança 

corporativa, refletindo-se em todas as estratégias e decisões da empresa, inclusive nas 

relações trabalhistas. 

A ética no ambiente corporativo tem sido cada vez mais considerada um bem de 

valor intangível para empresas e organizações, uma vez que estar em conformidade com leis e 

regulamentos internos e externos, e possuir uma conduta ética e transparente, além de evitar 

sanções legais, constitui um verdadeiro elemento que valoriza a reputação da empresa e 

resguarda a integridade da marca. 

As repercussões negativas à imagem de uma empresa, seja por escândalos de 

corrupção ou práticas trabalhistas reprováveis, causam danos à reputação que refletem 

diretamente no próprio valor de mercado da instituição e na sua perenidade e aceitação 

perante a sociedade. 

O desenvolvimento do compliance ocorreu como uma necessidade decorrente de 

fatos e escândalos mundiais e nacionais que abalaram a ordem econômica e a confiabilidade 

do mercado e das instituições, exigindo investimentos em ferramentas de controles internos e 

em culturas de conformidade. No Brasil, a partir da Lei n° 12.846/2013, que fundamentou a 

Operação Lava Jato, houve significativo impulso ao desenvolvimento de programas de 

compliance, em um indicativo de mudança cultural pró-transparência e integridade. 

A relação entre empregado e empregador é comumente associada ao conflito 

judicial. Além de uma cultura social de dualidade existente nessa relação, há também uma 

cultura de demandismo processual na Justiça do Trabalho, que, além de ter um alto custo para 

o Estado e para o empregador, não consegue satisfazer adequadamente a pretensão do 

trabalhador, tendo em vista a morosidade judiciária. 

Nesse sentido, observa-se que o compliance trabalhista beneficia empregado, 

empregador, Estado e a sociedade como um todo, uma vez que desempenha importante papel 

na redução de conflitos das relações de trabalho, por meio de políticas de prevenção, controle 

e observância das normas trabalhistas no interior da empresa e de procedimentos e rotinas 

capazes de evitar ou minimizar os efeitos danosos decorrentes do descumprimento delas. 

Além disso, traz à relação entre empregado e empregador um contexto menos litigioso e mais 

propício à resolução interna de conflitos, uma vez que a relação passa a ser fundamentada em 



 
70 

princípios éticos e no respeito à legislação, evitando muitas vezes o acionamento do 

Judiciário. Por consequência, tem-se a redução no ajuizamento de ações trabalhistas e os 

passivos inerentes a elas. 

Além disso, um sistema de compliance eficaz previne fraudes, protege os 

dirigentes de possíveis responsabilizações civis e criminais, bem como preserva a integridade 

corporativa e agrega valor de mercado à instituição. Bem como favorece as relações 

comerciais com outras empresas e com o Estado, tornando-se uma vantagem competitiva em 

processos licitatórios, e gera confiança nos stakeholders. 

Entende-se também que um programa de compliance visa a realizar a função 

social da empresa, revelada no respeito aos princípios constitucionais da ordem econômica e 

da dignidade da pessoa humana. 

A implementação de programas de compliance, apesar de dispendiosa, é 

recuperada com o desenvolver do programa ao se apurar a economia tida com processos 

judiciais, danos à imagem, perda de produtividade, multas e encargos, e desvalorização da 

empresa caso fossem descobertas práticas ilegais. 

Em suma, o compliance trabalhista busca fundamentar as relações de trabalho na 

ética, na dignidade da pessoa humana e na valorização do trabalhador, construindo-se uma 

relação equilibrada, que naturalmente reflete em benefícios para o empresário não só pela 

redução de riscos e passivos trabalhistas, mas também pela melhoria do clima organizacional, 

aumento da produtividade, reconhecimento do mercado, dos parceiros e dos clientes, 

agregando valor à imagem da organização. Do mesmo, favorece o Estado, o mercado e a 

sociedade, gera uma cultura empresarial e laboral balizada pelos princípios da eticidade e da 

boa-fé, valorizando empresas íntegras, transparentes e em conformidade com a legislação. 
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