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MENSAGEM DO PRESIDENTE DA ORDEM DOS 
ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO ESPÍRITO SANTO

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Espírito Santo, através da Comis-
são Especial de Compliance, observou a imprescindibilidade da criação deste 
Guia prático de Compliance, um tema em ascensão, para implementação de 
um programa de integridade. 

Tal temática, que já se encontra presente em alguns segmentos na socieda-
de contemporânea, ainda que muito nova, é essencial para a construção de 
empresas pautadas na Lei e que se propõem a aperfeiçoar seus processos, 
através da mitigação dos riscos de determinados negócios, sempre de acor-
do com a sua missão e valores. 

Assim, este guia, além de tudo que ele representa para a OAB/ES, também 
contribui para que as empresas tenham informação de qualidade, baseada em 
muito estudo e comprometimento, de como realizar a implementação ou apri-
morar seus programas de integridade. 

Desta forma, é motivo de grande orgulho ver tantos advogados e advogadas enga-
jados na criação de movimentos, projetos e documentos, o que demonstra quali-
dade e disposição para contribuir com a valorização da advocacia e a prestação de 
serviço à sociedade civil e demais instituições públicas e privadas. 

Este Guia, elaborado pelos membros da Comissão Especial de Compliance da 
OAB/ES é um dos exemplos desses movimentos, que demonstra à sociedade a ca-
pacidade da advocacia capixaba para atuar em novos ramos, permitindo que estes 
profissionais atuem também em ambientes corporativos com perfil estratégico, 
promovendo a criação de valor e melhoria no ambiente de negócios do Estado. 

Formulado com o viés informativo e educativo, este Guia tem o intuito de demons-
trar o que é compliance e a sua importância, bem como os seus pilares, mas, além 
disso, surge repleto de significados e exemplos, tendo em conta que esta Institui-
ção toma para si a responsabilidade de não apenas dizer o que deve ser feito, mas 
praticar o que é dito, demonstrando que a ética, a integridade e a boa governança 
devem ser o caminho a ser seguido pelas instituições e a sociedade.

Estão de parabéns o Presidente da Comissão Especial de Compliance, Doutor 
Fernando Henrique Monfardini Ferreira, bem como todos que trabalharam na 
construção deste Guia, imprescindível aos advogados e advogadas que atuam – 
ou pretendem atuar – nesse mercado de trabalho já tão rico e em evolução.

JOSÉ CARLOS RIZK



MENSAGEM DA COMISSÃO ESPECIAL DE 
COMPLIANCE

Este Guia, fruto do esforço e troca de conhecimento entre nossos 
membros da comissão, resultou em um documento histórico da 
Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Espírito Santo. Docu-
mentos semelhantes já existiram, mas este se trata do primeiro 
elaborado pela OAB/ES sobre o Compliance que disseca, de for-
ma objetiva e clara, o funcionamento de um Programa de Com-
pliance/Integridade.

Obviamente, não é um manual com o condão de estruturar um 
programa robusto, mas dá a base e o norte para que todo o mer-
cado possa adquirir conhecimento e informação para adentrar 
nesse movimento de reestruturação do modo de fazer negócios. 
Essa mudança de mentalidade, sem sombra de dúvidas, irá repre-
sentar um marco na melhoria do ambiente negocial e aumento da 
competitividade.

Além disso, esse documento vem a público após o lançamento do 
Portal da Transparência da OAB/ES, outro fruto de nosso traba-
lho na Comissão de Compliance, em parceria com o nosso primei-
ro Presidente e atualmente Advogado de Compliance da OAB/
ES, Dr. Edésio da Costa Lima Júnior. Isso demonstra o interesse 
da instituição em também evoluir no seu modelo de governança.

Dessa forma, a OAB/ES entra no circuito da integridade do Es-
pírito Santo, estado pioneiro em várias ações sobre o tema, lide-
rado, sobretudo, pela Secont/ES, o primeiro órgão a punir uma 
empresa pela Lei Anticorrupção Empresarial e que por diversas 
vezes foi destaque em transparência.

Com isso, temos a certeza que vamos disseminar o conhecimento 
em Compliance, tanto para o setor privado quanto público, auxi-
liando o ambiente de negócios do estado do Espírito Santo e do 
restante do Brasil.

FERNANDO MONFARDINI



PREFÁCIO

Parabenizo à Comissão Especial de Compliance da OAB/ES pela 
iniciativa em editar este GUIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE 
UM PROGRAMA DE INTEGRIDADE. Faz apenas 4 anos que o 
programa de integridade foi regulamentado pelo DECRETO Nº 
8.420, DE 18 DE MARÇO DE 2015, ou seja, este tema ainda é 
muito novo para as empresas brasileiras e este tipo de trabalho 
é fundamental para ajudá-las no processo de implementação ou 
aprimoramento de seus programas de integridade. Lembrando 
que não basta que as organizações possuam um programa de 
integridade, mas este deve ser efetivo. E, ainda, que este é um 
tema aplicável a todas as pessoas jurídicas, sejam elas públicas, 
privadas, de economia mista ou do terceiro setor.

Este guia, de forma sucinta e objetiva, aborda a definição de 
compliance, sua correlação com governança e os pilares de um 
programa de integridade. Como a Lei Geral de Proteção de Da-
dos foi editada recentemente e possui uma relação direta com 
compliance, os principais aspectos desta lei também foram aqui 
apresentados.

ALESSANDRA GONSALES
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Estar em compliance é fazer com que todos os processos da com-
panhia sejam realizados de acordo com os requisitos legais, de 
acordo com a missão e valores da empresa.

Além disso, avançando com uma política de integridade, a orga-
nização pode evoluir sua cultura interna e de seus stakeholders, 
melhorando toda a sua cadeia de negócios.

O QUE É COMPLIANCE?

A palavra Compliance tem origem inglesa, que se origina do verbo 
“to comply”, que significa “estar em conformidade”, “estar de acor-
do”, “fazer cumprir”.

Neste sentido, o substantivo compliance pode ser entendido 
como conformidade.

Com o tempo, o termo foi apropriado pelo mundo corporativo. 
Não que tenha perdido o seu sentido inicial, mas acabou sendo 
ampliado, transformando-se num conjunto de disciplinas e práti-
cas que visam o cumprimento de normas de uma instituição, pro-
curando evitar, investigar e solucionar qualquer desvio ou incon-
formidade.

A partir das incertezas identificadas nos processos de identifica-
ção, avaliação e análise dos riscos, que são inseridos dentro de 
uma matriz, o compliance é o controle que irá mitigar os riscos de 
conformidade/integridade.

Assim, estar em Compliance é agir de acordo a lei, normas, regu-
lamentos, políticas e diretrizes internas, cumprir requisitos e agir 
com transparência.

COMPLIANCE

REGRAS REGULAMENTOS LEISTRANSPARÊNCIAPADRÕES REQUISITOSPOLÍTICAS
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QUAIS OS BENEFÍCIOS DO COMPLIANCE

    • Mitigação de riscos;

    • Fortalecimento da imagem e da reputação;

    • Mais segurança nas tomadas de decisão;

    • Aperfeiçoamento dos processos;

    • Aumento da competitividade;

    • Melhoria no ambiente de trabalho e aumento da 
satisfação dos colaboradores, através da melhoria do clima 
ético e organizacional;

    • Aumento da capacidade de captação e retenção de 
talentos;

    • Aumento na capacidade de liderança da organização;

    • Maior conhecimento sobre os seus stakeholders;

    • Redução de custos com medidas de prevenção;

    • Maior aderência dos procedimentos a normas internas e 
requisitos legais;

    • Redução das sanções em eventual caso de corrupção;

    • Possibilidade de atração de investimentos;

    • Prevenção de demandas judiciais;

    • Capacidade de mitigar e impedir a ocorrência de fraudes 
e conflitos de interesses;

    • Fortalecimento do desenvolvimento econômico 
sustentável e utilização mais eficiente dos recursos.
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COMPLIANCE E A GOVERNANÇA 
CORPORATIVA

O Compliance está diretamente ligado à Governança Corporativa, sen-
do um de seus pilares, estando presente através das boas práticas de ge-
renciamento de riscos, controles internos e conformidade, pelas quais as 
organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os re-
lacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos 
de fiscalização e controle e demais partes interessadas. 

As regras de Governança Corporativa foram criadas com a finalidade de 
harmonizar os interesses de quem detém a propriedade da Organização 
e quem executa a gestão, ou seja, para dar parâmetros básicos que permi-
tam a ideal governança da Organização tanto criando valor aos proprietá-
rios, acionistas, cotistas etc., quanto possibilitando que a gestão possa ser 
realizada de forma adequada visando a continuidade sustentável.

Governaça
Corporativa

Acionista

CAD
Diretoria 
Executiva

Governaça
Corporativa

Compliance
conformidade

Disclosure
transparência

Accontability
prestação de contas
e responsabilidade



14 Compliance | Guia para implementação de um programa de integridade

Sendo assim, a criação dos pilares, princípios e regras de governança corporativa 
visam garantir que os objetivos pretendidos pelos dirigentes são legítimos e os 
meios escolhidos são adequados aos fins a que se destinam.

As diretrizes criadas buscam trazer maior confiabilidade aos negócios firmados, 
bem como, aumentar o valor e melhorar a reputação das empresas e, assim, con-
ferir maior longevidade às organizações. As empresas que adotam boas práticas 
de Governança Corporativa acabam por obter vantagem competitiva no mercado 
e contribuem para o bem comum. 

São quatro os princípios básicos de Governança Corporativa: 

(I) -Transparência, (II) - Equidade, (III) - Prestação de Contas (accountability), e 
(IV) - Responsabilidade Corporativa1.

I - Transparência: Consiste no desejo de disponibilizar para as partes inte-
ressadas as informações que sejam de seu interesse e não apenas aquelas 
impostas por disposições de leis ou regulamentos. Não deve restringir-se 
ao desempenho econômico-financeiro, contemplando também os demais 
fatores (inclusive intangíveis) que norteiam a ação gerencial e que condu-
zem à preservação e à otimização do valor da organização.

II - Equidade: Caracteriza-se pelo tratamento justo e isonômico de todos os 
sócios e demais partes interessadas (stakeholders), levando em considera-
ção seus direitos, deveres, necessidades, interesses e expectativas.

III - Prestação de Contas (accountability): Os agentes de governança de-
vem prestar contas de sua atuação de modo claro, conciso, compreensível 
e tempestivo, assumindo integralmente as consequências de seus atos e 
omissões e atuando com diligência e responsabilidade no âmbito dos seus 
papéis.

IV - Responsabilidade Corporativa:  Os agentes de governança devem zelar 
pela viabilidade econômico-financeira das organizações, reduzir as exter-
nalidades negativas de seus negócios e suas operações e aumentar as po-
sitivas, levando em consideração, no seu modelo de negócios, os diversos 
capitais (financeiro, manufaturado, intelectual, humano, social, ambiental, 
reputacional etc.) no curto, médio e longo prazo.

1 Fonte: https://conhecimento.ibgc.org.br/Paginas/Publicacao.aspx?PubId=21138
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Segundo o IBGC, a “Governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas e de-
mais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacio-
namentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização 
e controle e demais partes interessadas.

As boas práticas de governança corporativa convertem princípios básicos em 
recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e 
otimizar o valor econômico de longo prazo da organização, facilitando seu aces-
so a recursos e contribuindo para a qualidade da gestão da organização, sua lon-
gevidade e o bem comum”2.

Dentro do modelo de Governança Corporativa, o Compliance vem como um dos 
pilares, fortalecendo a estrutura organizacional, visando prevenir, detectar e cor-
rigir desvios, monitorar e mitigar riscos e assegurar que a empresa esteja em con-
formidade com princípios e valores éticos, por meio de políticas e procedimentos 
internos, bem como com leis e demais regramentos regulatórios a que esteja sujeita. 

2 INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA. Código das 
melhores práticas de governança corporativa. 5. ed. São Paulo: Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa, 2015. Pag. 20.

GOVERNANÇA 
CORPORATIVA

Democracia

Eficiência

Gestão de 
riscos

Compliance

Accontability Auditoria

Transparência Equidade
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ARCABOUÇO REGULATÓRIO DO 
COMPLIANCE

Além da Lei nº 12.846/13, chamada de Lei Anticorrupção Empresarial e o seu 
decreto regulamentador (Decreto nº 8.420/15), existem diversas outras normas 
que compõem o arcabouço legal do Compliance, como as leis que visam a prever 
condutas ilícitas no setor público e toda a normatização relativa ao antitruste.

Vale ressaltar que, como o compliance visa mitigar riscos de integridade, 
é necessário o levantamento das normas relativas à atividade em que a 
Organização está inserida. Neste sentido, até leis estrangeiras como a 
Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) podem fazer parte do escopo do 
Sistema de Compliance.

Em diversos estados brasileiros, como Rio de Janeiro, Amazonas, Goiás 
etc., a exigência de Programas de Integridade é básica para se contra-
tar com o Poder Público. No estado do Espírito Santo, foi promulgada 
a Lei nº 10.793/2017 que instituiu o Código de Conduta e Integridade 
para fornecedores, que deve ser observado por todos os que contrata-
rem com administração pública do estado.

Além disso, recentemente entrou em vigor a Lei nº 10.993/2019 que deter-
mina a implementação de Programa de Integridade (Compliance) em todos os 
órgãos e entidades governamentais do estado.

Dessa forma é um caminho natural que, após a inteira implementação no 
Setor Público, haverá Lei permitindo apenas contratações com empresas 
privadas com o mencionado programa devidamente implementado e em 
pleno funcionamento.

Cresce atualmente o número de empresas que impõem como requisito 
básico para contratação que haja na pretensa parceira um programa efe-
tivo de Compliance.

Por isso, empresas que não possuem o sistema de gestão de compliance 
implementado tendem a ser evitadas também por empresas privadas, vez 
que as organizações buscam cada vez mais evitar possíveis envolvimentos 
em escândalos de corrupção cometidos por parceiros comerciais e, con-
sequentemente, terem sua reputação e valores atingidos. 

Isso porque, é uma tendência do mercado a atuação em ações coletivas que 
visam a autorregulação, criando obrigações mútuas entre os participantes de 
uma certa indústria ou obrigações para fornecedores de uma cadeia produtiva.
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A comprovação de menor exposição a riscos por meio de um efeti-
vo programa de Compliance, tende a trazer vantagens financeiras 
por meio da consecução junto à instituições financeiras de juros 
menores, e, também, mais investimentos por parte de stakehol-
ders que creditam a ela a imagem de cumpridora de leis, gerando 
maior confiança e segurança para possíveis investidores. 

Década 70
Watergate 

(Nixon)

1998
2554/98 

Resolução do 
BACEN

2001
ENRON

2011
UK Bribery

2014
Operação 
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Petrobrás
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Lei do Programa de 

integridade da Admi-
nistração Pública do 

ES nº10.993/19

1977
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2002
SOX Sabanes- 

Oxley Act

1997
OCDE 

2013
Lei Antcorupção 
nº 12.846/2013 2015

Dec nº 8.420/15

Linha do Tempo de algumas legislações e eventos que impactaram 
nos Sistemas de Compliance Compliance no mundo e os impactos no 
Brasil e no Espírito Santo:

Compliance
Arcabouço legal contra 

corrupção no Brasil

Lei de Improbidade 
Administrativa

nº 8.429/92

Lei de Licitações 
Públicas 

nº 8.666/93 Lei de Lavagem 
de Dinheiro 
nº 9.613/98

Lei de Defesa da 
Concorrência 

nº 12.529/2011

Lei Sobre Crime 
Organizado nº 

12.850/13
Lei Complementar 

da Ficha Limpa 
nº 135/10

Lei estaduais e 
municipais

Lei 
Anticorrupção

Arcabouço legal 
anticorrupção:
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LEI 12.846/2013 – LEI 
ANTICORRUPÇÃO EMPRESARIAL 
BRASILEIRA

Principais Aspectos: 
• Responsabilidade Administrativa e Civil de Pessoas Jurídicas 
pela prática de atos lesivos contra a Administração Pública, nacio-
nal ou estrangeira; 

• Responsabilização objetiva (independentemente de culpa), po-
dendo ser punida por atos lesivos praticados no interesse ou bene-
fício da organização;

• Desconsideração da personalidade jurídica na via administrativa;

• Penalidades de multa de até 20% (vinte por cento) sobre fatu-
ramento bruto, que nunca será inferior ao valor da vantagem au-
ferida;  

• Obrigatoriedade de publicação da decisão condenatória no site 
da empresa, em meios de comunicação de grande circulação e no 
próprio estabelecimento.

• Inclusão da empresa no Cadastro Nacional de Empresas Pu-
nidas - CNEP, que se trata de um banco de informações mantido 
pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União 
– CGU criado com o objetivo de estabelecer a relação das empre-
sas que foram punidas pela prática de atos lesivos à Administração 
Pública, previstos na Lei Anticorrupção Empresarial.

• Suspensão ou interdição parcial das atividades da empresa; 

• Dissolução compulsória da organização;

• Proibição de receber incentivos, doações ou empréstimos de ór-
gãos, entidades ou instituições financeiras públicas, como BNDES, 
Banco do Brasil, Caixa Econômica etc.

DECRETO Nº 8.420/2015
O Decreto nº 8.420/2015, que veio para regulamentar a Lei Anticorrup-
ção Empresarial brasileira, dispõe em seu art. 41, caput, que o Programa 
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de Integridade consiste, no âmbito de uma pessoa jurídica:  

“(...) no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de 
integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades 
e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas 
e diretrizes com objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, 
irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração 
pública, nacional ou estrangeira”.

Além disso, dispõe que o Programa de Integridade: “(...) deve ser 
estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as característi-
cas e riscos atuais das atividades de cada pessoa jurídica, a qual 
por sua vez deve garantir o constante aprimoramento e adapta-
ção do referido programa, visando garantir sua efetividade”.

Já o artigo seguinte (art. 42), determina os 16 (dezesseis) parâ-
metros que serão utilizados para avaliação do Programa de Inte-
gridade, como: comprometimento da alta direção; elaboração de 
código de conduta, políticas de integridade; treinamentos abor-
dando o programa, entre outros. A metodologia utilizada por nós 
é aplicada em 9 pilares, que são:

1) Apoio e Comprometimento da Alta Administração;

2)Identificação, Análise e Avaliação dos Riscos (Risk 
Assessment);

3) Políticas e Procedimentos;

4) Controles Internos;

5) Treinamento e Comunicação;

6) Canais de Denúncias;

7) Investigações Internas;

8) Due Diligence;

9) Monitoramento e Auditoria

No capítulo a seguir iremos explicar como funcionam os pilares 
de forma integrada.
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A IMPLANTAÇÃO DE UM 
PROGRAMA DE COMPLIANCE

Os pilares funcionam como na imagem a seguir:

SUPORTE DA ALTA ADMINISTRAÇÃO
Esse é considerado o pilar mais importante, pois é ele quem dará o ritmo 
ao Sistema.  É chamado também de tone at the top, justamente por isso. 
É da alta cúpula da entidade que deve vir o exemplo, o que deve ser de-
monstrado durante todo o funcionamento, em todos os pilares, mas, com 
mais intensidade, nas condutas de cada um dos indivíduos que compõem 
a direção da entidade, incluindo o Setor de Compliance.

O suporte da alta administração é aplicado, principalmente, nos seguintes 
exemplos:

    1. Criação de instância responsável, com independência e 
orçamento próprio definido
Ao iniciar o departamento responsável pelo Compliance da instituição, a 
alta administração deve dar todo o suporte para o que departamento te-
nha independência nas suas atividades.

Ex.: o responsável pelo departamento será equiparado na hierarquia aos 
demais diretores, tendo orçamento para tocar as atividades do setor.

Controles 
Internos

Treinamento e 
Comunicação

Canais de 
Denúncias e 

Investigações 
Internas

Due 
Diligence

Medidas de 
Correção 

e Melhoria 
Contínua

Instância 
Responsável

Risk 
Assessment

Políticas e 
Procedimentos

Programa de integridade

Apoio e comprometimento da alta administração
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    2. Manifestações formais aos colaboradores
Manifestações formais para os colaboradores ajudam a estabelecer e formalizar 
os padrões éticos da empresa. Dessa forma, a manifestação formal, fomentando 
comportamentos éticos de um colaborador ou apoiando ações éticas são ações 
que a alta administração deve promover para garantir a efetividade do Programa. 
Ex.: Termo de aceitação e Posse do Chief Compliance Officer e Apoio a Congressos 
e Treinamentos de Integridade.

    3. Real apoio às regras 
Os gestores da empresa dão suporte para que as regras sejam cumpridas, com-
portamento que inspira os colaboradores a trilharem um comportamento ético, 
no sentido de dar longevidade a uma imagem corporativa ética. 

Ex.: nunca utilizar da hierarquia para não respeitar os controles existentes.

    4. Exemplos e cumprimentos das regras
A alta administração, como, por exemplo, os donos, sócios administradores, con-
selho de administração, devem não descuidar das regras e controles internos. Tal 
comportamento será um dos fatores mais eficazes no fomento do cumprimento 
do arcabouço legal e das políticas da empresa. 

Ex.: não misturar contas pessoais com as contas da empresa, não ultrapassar o 
limite de teto estabelecido para refeição de negócios e não permitir privilégios.   

    5. Medidas corretivas e disciplinares
Em eventuais investigações que ocorram, a alta administração deve agir para as-
segurar que medidas serão tomadas caso o relatório da investigação aponte por 
falhas no funcionamento do Sistema de Compliance ou condutas que desrespeita-
ram leis, normas, regulamentos, políticas ou diretrizes da Organização.
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IDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE RISCOS 
(RISK ASSESSMENT)
Riscos são incertezas que podem impactar no alcance de um objetivo definido. Ges-
tão de riscos é o modo como uma organização procura maximizar as chances de atingir 
seus objetivos, apesar dos fatores incertos aos quais está exposta (conceito extraído da 
ISO 31000:2018 – Gestão de Riscos - Diretrizes).

Na ISO 31000:2018 foi ressaltada a importância do envolvimento da alta administra-
ção para uma gestão de riscos eficaz, que deve ser integrada à governança da organiza-
ção. É imprescindível implementar não apenas a formalização de um processo, mas sim 
uma cultura de gestão de riscos na Organização, garantindo que todos os envolvidos se 
tornem gestores de riscos.

Cada Programa de Compliance é ajustado aos riscos de integridade existentes na de-
terminada entidade. Dessa forma, para se estabelecer todos os parâmetros do progra-
ma, é essencial que se faça uma análise dos riscos que são sensíveis ao local.

Para ser feita essa avaliação, é crucial a análise dos documentos de constituição, finan-
ceiros e contábeis da entidade. Além disso, cada setor terá seus riscos verificados.

Fatores que são levados em conta na avaliação de riscos:
• Nível e maturidade da governança;

• Relação da entidade com seus colaboradores, diretores e demais envolvidos 
na atividade;

• Avaliação da legislação;

• Análise dos objetivos da entidade;

• Análise de Background.

Dessa forma os riscos estão diretamente relacionados com os objetivos da entidade.

Apesar dos riscos que serão controlados pelo Sistema de Gestão de Compliance/Inte-
gridade serem apenas os riscos que se referem à conformidade e integridade, é impor-
tante para a metodologia apontar o funcionamento básico de um gerenciamento de 
riscos em sua totalidade, buscando a integração do Compliance e Gestão de Riscos à 
estrutura de Governança.

As etapas básicas do gerenciamento de riscos são:
            1) Estabelecer o contexto; 

            2) Identificar os riscos;

            3) Analisar e avaliar os riscos;

            4) Tratamento de riscos;
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Em paralelo com estas fases deve se comunicar constantemente para garantir que 
todos os envolvidos estejam alinhados, monitorar o progresso e analisar o desem-
penho do processo como um todo. 

Estabelecimento do contexto
É a partir do estabelecimento do contexto que é possível definir os parâmetros 
básicos para o processo de gestão e avaliação dos riscos. Estabelecer contexto re-
quer a consideração de fatos e parâmetros relevantes da organização, sejam eles 
internos ou externos.

É a partir deste processo que se inicia o conhecimento dos riscos inerentes à orga-
nização e do escopo da gestão e avaliação de riscos.

Estabelecer o contexto envolve a familiarização com o ambiente em que a organi-
zação opera, incluindo, mas não apenas:

•Os fatores culturais, políticos, sociais, ambientais, legais, regulatórios, 
financeiros, econômicos e competitivos, em todos os níveis de alcance da 
organização;

•Das capacidades da organização em termos de recursos e conhecimento;

•Dos fluxos de informação e processo de tomada de decisão;

•Das estruturas (por exemplo, governança, papéis e matriz de responsabilidade).
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AVALIAÇÃO DOS RISCOS
Os riscos são avaliados seguindo uma relação de impacto x proba-
bilidade, ou seja, a relação é feita seguindo o tamanho do impacto 
na entidade caso o risco ocorra e qual a probabilidade desse risco 
acontecer. Isso, porque, apesar do ideal é que todos os riscos se-
jam totalmente tratados e mitigados, sabemos que, na prática, é 
necessária a priorização na mitigação dos riscos.

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

FATOR DE RISCO/
MATERIALIZAÇÃO DO RISCO

Promessa ou oferecimento de 
vantagens indevidas na negociação de 
contratos com o poder público

GRUPO DO 
RISCO

Corrupção

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS
Identificação de riscos é o processo de encontrar, reconhecer e 
registrar riscos.

O objetivo é identificar quais incertezas poderiam acontecer ou 
quais situações poderiam existir para a concretização destes ris-
cos, culminando com o impacto no objetivo da Organização. Uma 
vez identificado o risco é estritamente necessário que se verifi-
que qual a causa ou situação propícia para o evento acontecer e 
se existem controles existentes.

Dessa forma, para a ideal identificação dos riscos é necessário 
incluir no processo as causas e as fontes dos riscos, eventos, situ-
ações ou circunstâncias que poderiam ter um impacto real sobre 
os objetivos e qual a natureza desse impacto.

Para esse processo podem ser utilizadas ferramentas simples, 
como, por exemplo, tabelas de Excel, a fim de inventariar os riscos 
existentes na organização.
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IMPACTO POTENCIAL

QUALITATIVA

Sanções ou exposições 
de baixa relevância, sem 
danos à imagem

Dano à reputação e 
imagem. Impedimento de 
realização de negócios.

Cadastro ou declaração 
de inidoneidade pelo 
poder público, com 
impedimento de contratar 
com administração pública 
ou participar de processos 
licitatórios; dano 
catastrófico na imagem; 
punição criminal na Alta 
Administração.

Exposição de mídia  
pontual. Causa incômodo, 
mas pode ser contornado 
ou recuperado

Impedimento de contratar 
com a administração 
pública ou participar 
de licitações, dano 
severo à imagem e 
de difícil reparação, 
desfazimento de negócios 
ou dificuldades na 
concretização de novos.

Sanções de multas com 
danos ao fluxo de caixa de 
até 0,5% do faturamento 
bruto

Dano com impacto no 
fluxo financeiro, gerando 
problemas no exercício 
fiscal.

Gera preocupações 
relativas à continuidade 
da mesma; impacto 
no caixa gerando 
endividamento acelerado 
e impactando o caixa para 
mais de dois exercícios; 
perda da capacidade 
de manutenção dos 
investimentos e despesas 
da instituição.

Multas de até 1% do 
faturamento bruto.

Preocupação significativa 
com o fluxo de caixa. 
Impacto no caixa de até 
30%, com geração de 
perdas em mais de um 
exercício.

QUANTITATIVA

Muito Baixo - 1

Médio - 3

Altíssimo - 5

Baixo - 2

Alto - 4
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PROBABILIDADE POTENCIAL

QUALITATIVA

Possui chances mínimas de 
ocorrer e, se ocorrer, será 
pouquíssimas vezes

Eventualmente poderá 
ocorrer

O risco é quase certo de se 
concretizar

Possui chances baixas de 
se concretizar

Grandes possibilidades 
de ocorrer, ocorre com 
frequência

1 em 100

20 em 100

40 em 100

10 em 100

30 em 100

QUANTITATIVA

Muito Baixo - 1

Médio - 3

Altíssimo - 5

Baixo - 2

Alto - 4

Ao se estabelecer os parâmetros de avaliação dos riscos para de-
finir o impacto e a probabilidade será possível classificá-los den-
tro de uma matriz. Essa matriz de risco será criada, inicialmente, 
desconsiderando a existência de controles, para que seja possível, 
ao avaliar os controles existentes, estabelecer se eles estão fun-
cionando para mitigar as incertezas.
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Obs: essas tabelas possuem o cunho de demonstrar de forma di-
dática e prática como pode ser realizado um processo de gestão 
de riscos, porém, deve-se levar em conta que o preenchimento do 
seu conteúdo considerará o contexto e objetivo da Organização, 
não se tratando, portanto, de uma receita pronta.

MATRIZ DE RISCO INERENTE

5

4

3

2

1

IMPACTO

PROBABILIDADE

1 2 3 4 5

13

3 Esse número se refere ao exemplo na tabela de identificação dos riscos.
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CONTROLE DOS RISCOS
A criticidade dos riscos identificados poderá ser avaliada pelas pessoas chaves da 
instituição. O impacto e a probabilidade do risco irão medir a necessidade e a for-
ma como deverá ser tratado o risco, de acordo com a sua classificação (inserido na 
matriz de riscos inerentes).

Após esse procedimento, os testes nos controles indicarão se os riscos já são tra-
tados ou se precisarão da efetivação de medidas mitigatórias ou monitoramento.

Para essa etapa do processo é importante que se faça perguntas como:

•Quais os controles que existem para mitigar o risco identificado?

•Se esses controles existem, eles são capazes de tratar adequadamente o 
risco mantendo-o em um nível tolerável? 4

•Na prática, os controles estão operando na forma planejada e sua eficácia 
pode ser demonstrada quando necessário?

Para responder essas perguntas de forma adequada é estritamente necessário 
que haja processos apropriados implementados e a sua devida documentação. 
Controles que não estejam documentados serão considerados inexistentes.

Para avaliar um controle é necessário entender o custo do controle e o impacto que 
o risco causa. Assim será possível entender se aquele controle deve ser investido em 
melhoria ou até se o risco pode ser aceitado e os controles diminuídos ou retirados.

4 Sobre esse a ssunto vale ler sobre Apetite e Tolerância a risco.
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CONTROLE DE RISCO

A efetividade do controle é avaliada 
periodicamente

O controle existe, mas não é verificado 
periodicamente

Não existe nenhum mecanismo de controle

Os controles existentes são parciais

Ótimo

Bom

Fraco

Moderado

POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS
Esse pilar visa a criação e documentação das políticas que vão nortear o Progra-
ma de Compliance, definindo as regras aplicáveis, condutas sensíveis e sanções.

Todas as políticas serão previstas em documentos escritos de forma clara, simples 
e objetiva.

Quando nos referimos às políticas, estamos tratando de forma genérica um 
plexo que compreende código de conduta e políticas específicas que tratam de 
temas de forma mais minuciosa, muito similar a uma lei que precisa de regula-
mentação por decreto para “esmiuçar” questões específicas de aplicabilidade. 
Esse plexo de diretrizes irá guiar a conduta dos envolvidos com a organização e 
sua formalização servirá como evidência para o Programa de Integridade.

Essas políticas irão abranger tanto os colaboradores, como também todos os 
fornecedores e prestadores de serviço, que terão total ciência do documento, 
bem como terão acesso a uma cópia. Além disso, é extremamente recomendá-
vel a disponibilização online do documento.

CÓDIGO DE CONDUTA
    1) Base do estabelecimento das condutas que são esperadas e as 
que são vedadas;

   2) Nortear todos os envolvidos no programa (dirigentes, funcio-
nários, stakeholders, terceiros etc.);

   3) Clareza, simplicidade e objetividade no texto;

  4) Relação de todas as condutas vedadas, com a devida explicação 
e exemplificação;
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   5) Trazer questões sensíveis à direção, com a demonstração 
da intolerância delas (Ex.: conflitos de interesse, nepotismo, 
corrupção, fraude e gestão temerária, assédio sexual, assédio 
moral e preconceito de qualquer tipo e origem);

   6) Na medida do possível, impresso e entregue ao público, 
bem como disponível acesso físico e virtual;

    7) Deixar claro a disposição do Setor de Compliance a tirar 
todas as dúvidas;

   8) Incentivar os funcionários a realizarem denúncias, ga-
rantindo o anonimato e sigilo;

CONTROLES INTERNOS
Os controles internos são mecanismos, geralmente formalizados 
por políticas, sistemas e formulários específicos, que, além de mi-
nimizar riscos operacionais e de compliance, asseguram que os 
riscos mapeados sejam geridos, tanto no nível interno quanto no 
externo.

Tais mecanismos ajudam, na prática, a controlar o que a lei, Código 
de Conduta e Políticas estabelecem como regra a ser seguida na 
corporação.

ATENÇÃO: Por ser procedimento que pode tomar algum tempo 
na execução dos fins da empresa, comumente pode ser encarada 
como burocracia desnecessária pelos colaboradores, em espe-
cial os mais resistentes ao Programa de Integridade. Por isso, os 
controles devem estar todos baseados nos riscos mapeados, para 
que estes não sejam mais onerosos que o próprio risco. 

Tais regramentos servem: a) no sentido de verificação das opera-
ções da empresa; b) Contabilidade em Compliance, visando a con-
formidade das demonstrações financeiras; c) Respeito à lei e políti-
cas internas. 

TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO
Por ser uma metodologia de sequência lógica, com o apoio da 
alta gestão, os riscos devem ser avaliados, de modo a permitir a 
elaboração das políticas e controles internos, restando o treina-
mento formal e um plano de comunicação aos envolvidos com a 
Organização, para terem ciência da “regra do jogo”. 

Com o treinamento a empresa poderá exigir o cumprimento das 
regras estabelecidas e formalmente aprovadas pela alta adminis-
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tração, sendo que, a aprovação deve ser devidamente documentada.

Os treinamentos possuem diversos formatos, sendo feitos: presencial-
mente, por meio de vídeos, podcasts, com densidade de conteúdo ou de 
maneira sistêmica, separando por setores ou com a empresa toda, com 
verificação de aprendizagem ao final ou não5, dentre outros.

Sobreleva destacar que os treinamentos devem sempre possuir confirma-
ção de realização (como, por exemplo, lista de presença ou confirmação 
em programa de intranet), pois a evidência será necessária em caso de 
necessidade de comprovação do Programa de Integridade, com intervalo 
máximo de 01 (um) ano e também realizados por ocasião da admissão na 
organização, em atenção ao que especifica a ISO 19600:2014 (Sistema de 
Gestão de Compliance)6.

Quanto à comunicação, ela deve existir no cotidiano da empresa para que 
os colaboradores e terceiros sempre sejam lembrados do compromisso 
ético e das regras específicas estabelecidas.

5 Porém, saliente-se que, de alguma forma, os treinamentos devem ser 
medidos a fim de avaliar a eficácia do Programa de Integridade.

6 Essa ISO é uma norma de diretrizes, não possuindo norma certificadora, ao 
contrário da ISO 37001 – Sistema de Gestão Antissuborno.

Objetivo: disseminação dos valores, normas, políticas e procedimentos 
sobre a conduta ética e integridade nos negócios. 

Outros aspectos que devem ser levados em conta são:

1. Treinamento e preparação para o entendimento de como funcionará 
o programa;

2. Separar cada setor/público;

3. Cada setor ser treinado conforme o risco que está exposto;

4. Treinamento dinâmico e integrado;

5. Treinamento específico para o Código de Conduta;

6. Treinamento contínuo e reciclagem programada em calendário;

7. Usar os momentos de menor carga de trabalho em cada setor para 
programar os treinamentos;



32 Compliance | Guia para implementação de um programa de integridade

8. Treinamentos virtuais, podendo utilizar videoconferência 
ou aplicativos;

9. Jogos virtuais ou de tabuleiro criados para simular situações cotidia-
nas de um Programa de Compliance.

Cumpre dar destaque à utilização da tecnologia para os treinamentos, sobretudo 
no que se refere às ferramentas e-learning que, além de reduzir custos para trei-
namento em equipes grandes, garante a continuação da programação dos treina-
mentos em momentos como o experimentado na pandemia do COVID-19.

Já a comunicação visa garantir que as políticas do programa sejam sempre lem-
bradas e reforçadas dentro do ambiente da organização, bem como também 
aos terceiros.

A comunicação também pode ser feita das seguintes maneiras, por 
exemplo:

1. Uso das redes sociais e sites da instituição;

2. Campanhas periódicas sobre cada tema do programa e dos valores;

3. Vinculação da marca aos valores estabelecidos no código de conduta;

4. Usar de eventos para promoção do programa;

5. Comunicação e reunião constante do órgão diretivo com o setor de 
compliance;

6. Uso de games e aplicativos;

7. Descansos de telas;

8. Desafios de perguntas;

9. Gincanas.

Importante salientar que todas essas formas podem ser usadas em con-
juntos e é muito interessante ao Setor de Compliance a criação de um ca-
lendário de comunicação, que possa permitir que as políticas possam ser 
passadas durante todo o ano.

CANAL DE DENÚNCIAS
Parafraseando a internacional doutrina IHS:2019 (Sistema de Gestão de 
Integridade) a organização deve dispor e promover um canal de denún-
cias, fornecendo, no mínimo, número de telefone, endereço de e-mail e 
uma ou mais pessoas para receber as denúncias, sendo que o canal de de-
núncias deve possibilitar o recebimento de denúncias anônimas e meio 
para que o denunciante faça o acompanhamento.
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Em empresas com funcionários que não tenham acesso a computador 
com internet, deve-se estar atento à necessidade de oferecimento de 
alternativas à denúncia online. É importante também que os canais de 
denúncias sejam acessíveis a terceiros e ao público externo. Para ga-
rantir a efetividade de seus canais, é necessário que a empresa tenha 
políticas que garantam a proteção ao denunciante de boa-fé como, por 
exemplo, o recebimento de denúncias anônimas e a proibição de reta-
liação de denunciantes7. 

INVESTIGAÇÃO
Deve haver um procedimento específico para as investigações, preferen-
cialmente normatizado por exemplo, por uma política interna. O Código 
de Conduta prevê a existência de mecanismos de apuração de denúncias, 
bem como as possíveis medidas disciplinares aplicáveis.

Normas internas devem tratar de aspectos procedimentais a serem ado-
tados nas investigações como: prazos, responsáveis pela apuração das 
denúncias, identificação da instância ou da autoridade para a qual os re-
sultados das investigações deverão ser reportados, sugere-se uma inves-
tigação interna no prazo máximo de 30 (trinta) dias prorrogáveis que será 
capitaneada pelo Chefe do Departamento de Compliance/Integridade 
(normalmente denominado Chief Compliance Officer) e dois assistentes, 
desaguando, como ato final, um Relatório Conclusivo sobre os fatos8.

O Relatório Conclusivo poderá apontar a existência de condutas que 
desrespeitaram as políticas do programa, bem como a existência de 
fragilidades no programa. Dessa forma, é uma importante ferramenta 
de monitoramento.

DUE DILIGENCE
A due diligence ocorre principalmente nos processos de contratações de 
colaboradores, fornecedores, terceiros e parceiros. A importância da rea-
lização da due diligence se justifica, principalmente, para o gerenciamento 
dos riscos de uma imputação da responsabilidade objetiva prevista na Lei 
Anticorrupção Empresarial (Lei nº 12.846). 

7 -  Fonte: Programa de Integridade diretrizes para empresas 
privadas, CGU, item 4.1), destaque-se que a própria CGU assevera 
no item 2, que a responsabilidade é da Instancia Responsável pelo 

Programa de Integridade, ou seja, o CCO (Chief Compliance Officer).

8 - Fonte: LEC: Investigações de Compliance antes, durante e depois, 
Alexandre da Cunha Serpa. 
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As etapas da due diligence são: 
a) análise de documentos;  
b) entrevistas com as pessoas-chave;  
c) verificação das referências do fornecedor parceiro de 
negócios no mercado; 
d) Utilização de questionários para os fornecedores respon-
derem o grau de maturidade da governança e programa de 
integridade 

Esse método poderá ser adotado em qualquer parceiro comercial 
da organização, seja ele um fornecedor ou prestador de serviço ou 
até mesmo um investidor. Esse procedimento pode ser adotado 
também em fase pré-contratual, ou seja, utilizando-se da due dili-
gence para avaliar os riscos da eventual contratação.

MONITORAMENTO E AUDITORIA
A ISO 19600:2014 explica que o Sistema de Gestão de Com-
pliance deve ser monitorado para assegurar que o desempenho 
seja alcançado. Neste sentido se faz necessário que um plano de 
monitoramento contínuo seja estabelecido, determinando pro-
cessos de monitoramento, cronogramas, recursos e informações 
a serem analisadas a fim de testar a eficácia do Programa e a ne-
cessidade de promover melhorias.

Já as auditorias se destinam a verificar, por profissional segrega-
do do setor de compliance ou contratados externamente, se os 
diversos pilares do Programa de Compliance estão funcionando 
conforme planejado, se os fins esperados da conscientização dos 
funcionários estão se materializando na empresa e se os riscos 
identificados previamente estão sendo controlados como previs-
to.

O monitoramento pode ser feito mediante a coleta e análise 
de informações de diversas fontes, tais como: 

a) Relatórios regulares sobre as rotinas do Programa de In-
tegridade ou sobre investigações relacionadas; 

b) Tendências verificadas nas reclamações dos clientes da 
empresa; 

c) Informações obtidas do canal de denúncias; 

d) Relatórios de agências governamentais, reguladoras ou fisca-
lizadoras.
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CERTIFICAÇÕES EM COMPLIANCE

Certificados e Diretrizes para Organizações
• ISO 19.600 – Sistema de Gestão de Compliance – Diretrizes;

• Certificação ISO 37.001 – Sistema de Gestão Antissuborno;

• DSC 10.000 – Diretrizes para o Sistema de Compliance;

• Pró Ética e Pacto Empresarial pela Integridade;

• Guia Exame de Compliance;

• Programa de Desenvolvimento e Qualificação de Fornecedores – Prod-
for (Selo de Qualidade de Sistema de Gestão de Compliance Desenvolvido 
pelo FINDES/IEL).

Certificados para Profissionais
• Certificação Profissional em Compliance Anticorrupção, CPC-A – Legal, 
Ethics & Compliance - LEC;

• Certificação HealthCare Compliance – CBEXS;

• Certified Expert in Compliance, CEC – Instituto ARC;

• Certified Compliance & Ethics Professional, CCEP - Society of Corporate 
Compliance and Ethics - SCCE;

• GRC Professional Certification, GRCP - Open Compliance & Ethics Group - OCEG;

• GRC Audit Certification, GRCA - Open Compliance & Ethics Group - OCEG;

• CCP Certified Compliance Professional, CCO - Global Academy of 
Finance & Management – GAFM;

• Certified Compliance Officer - Global Academy of Finance & Management 
– GAFM;

• Chartered Compliance Analyst - Global Academy of Finance & 
Management – GAFM.
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A INTRODUÇÃO DA LEI GERAL DE 
PROTEÇÃO DE DADOS NO COMPLIANCE 
EMPRESARIAL

O QUE É A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS 
A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709/2018, é a 
nova legislação brasileira que regula as atividades de tratamento de dados pes-
soais, juntando-se ao Marco Civil da Internet e outras legislações como o Códi-
go de Defesa do Consumidor.

Sendo assim, caminha na direção dos demais países do mundo passando a ter 
legislação específica para a privacidade e proteção de dados. O Brasil foi apenas 
o 103º país a promulgar uma lei interna de proteção de dados. 

O mundo de forma geral caminhou um pouco antes na elaboração dessas leis 
ou regulamentos. Na Europa, similar à LGPD, em vigor desde 2018, existe o 
Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR – General Data Protection 
Regulation). Nos Estados Unidos, também similar à LGPD, passando a vigorar 
em 1º de janeiro de 2020, possuem o California Consumer Privacy Act (CCPA). 
Ambos criados com a mesma finalidade brasileira: dar mais transparência para 
as operações de tratamento dos dados pessoais. 

Importante destacar que a LGPD se baseia praticamente nos mesmos princí-
pios das legislações europeias e americanas, como o respeito à privacidade, à 
informação, à liberdade de expressão, à inviolabilidade da intimidade, da honra 
e da imagem. Ainda, presa como fim preservar o desenvolvimento econômico e 
tecnológico, além da livre iniciativa, livre concorrência e defesa do consumidor.
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Ainda, relevante mencionar que, apesar de existirem dados públicos, estes tam-
bém deverão sofrer alteração no tratamento, manuseio e armazenamento. Em 
outras palavras, a lei traz conceitos a serem observados, quais sejam: indepen-
dentemente de o dado ser público ou ter se tornado público por escolha do titu-
lar; por exemplo, sites de escritório que divulgam e-mails, nomes e currículos de 
seus funcionários, ele não poderá ser usado de maneira distinta do que a inten-
ção/finalidade que anteriormente foi divulgado. Se um e-mail de funcionário de 
escritório qualquer é disponibilizado na internet para contato de orçamentos, 
não pode esse mesmo e-mail receber propagandas sem critérios, autorizações 
e escolha do titular do e-mail. 

PRINCIPAIS CONCEITOS 
Seguindo o conceito extremamente abrangente trazido pela LGPD, dado 
pessoal é toda informação, digital ou não, que identifica ou pode identifi-
car (conceito de identificável) uma pessoa física. Ou seja, desde CPF, en-
dereço, hábitos de consumo, e-mail, entre outros.

Outro conceito muito importante e bem definido em lei é a definição do 
que são dados sensíveis, classificação essa dentro da esfera de dados pes-
soais. Ou seja, dentro dos dados pessoais existem dados que devem ser 
tratados de maneira especial, mais controlada. Tais dados são tratados 
dessa forma, pois o impacto de um vazamento teria um dano maior e mais 
sensível à imagem, moral e reputação da pessoa física. Então o que são 
dados pessoais sensíveis?

Dados pessoais sensíveis são todos aqueles dados sobre origem racial ou 
étnica, escolha religiosa, opinião política ou a organização de caráter reli-
gioso. Também são dados pessoais sensíveis todos aqueles referentes à 
saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico.

Destaca-se, ainda, o tratamento diferenciado que a Lei traz sobre dados 
de criança e adolescente: a LGPD aborda de maneira específica os dados 
sobre crianças (até 12 anos) e adolescentes (até 18 anos). O tratamento 
é similar ao de dados pessoais sensíveis, precisando conter informações 
claras, acessíveis e compreensíveis para uma criança, adolescente ou pais/
responsável legal.

O titular dos dados é toda pessoa física a quem se referem os dados pes-
soais que foram ou serão objetos de tratamento. 

Controlador é a pessoa natural ou jurídica, pública ou privada, que coleta 
e decide qual tratamento de dados será realizado naquela situação. É tam-
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bém a responsável por transferir os dados ao operador. Exemplo: O controlador é 
responsável por como os dados são coletados, para que estão sendo utilizados e 
por quanto tempo serão armazenados.

Operador é a pessoa natural ou jurídica, pública ou privada, que realiza de fato 
o tratamento do dado sempre em nome do controlador. 

Importante ressaltar que uma pessoa natural ou jurídica, pública ou privada, pode 
ser controlador e operador ao mesmo tempo e que os papéis podem se alternar a 
depender da situação fática.

Um dos conceitos mais importante da LGPD é o de tratamento de dados. Assim, 
toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, 
classificação, utilização, acesso, reprodução, processamento, armazenamento, 
eliminação, assim como controle da informação é considerada tratamento de 
dados na Lei. 

Passando ao exemplo prático, de maneira ampla e genérica, tratar dados pessoais 
e/ou sensíveis é possuir, por exemplo, uma planilha, digital ou física, com os no-
mes e CPF’s de todos os funcionários de uma empresa. Ou ainda, de maneira mais 
técnica, promover propaganda direcionada aos usuários de determinado produto, 
uma vez que a empresa tenha acesso aos hábitos de consumo de um determinado 
consumidor, sem que ele tenha autorizado esse processamento. 

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) é o órgão da administração 
pública que possui atribuições relacionadas a proteção de dados pessoais e da pri-
vacidade, assim como deverá ser a responsável por fiscalizar o cumprimento da 
Lei 13.709/2018 (LGPD) e impor eventuais multas e penas.



39OAB/ES - Comissão Especial de Compliance

Com o conceito anteriormente definido, explica-se: a criação da ANPD foi 
muito problemática e confusa, haja visto o veto, por questões de formali-
dade constitucional, realizado pelo ex-presidente Michel Temer. De início, 
foi previsto no texto original da LGPD, mas ao fim foi criada por meio de 
Medida Provisória (MP nº 869/19). Desta forma, passou a ser conside-
rada parte da Presidência da República. Assim, não teve direcionamento 
orçamentário previsto na sua criação, passando a dividir as receitas com 
custos anteriormente já provisionados. Da forma como foi criada, a ten-
dência que se observa no cenário atual é ainda indefinida. No entanto, 
a MP 869/19 prevê algumas formas de arrecadação financeira para a 
ANPD, dentre as quais doações e sanções/multas figurando como as que 
chamam maior atenção.

O Encarregado/DPO (Data Protection Officer) é a pessoa física ou jurídica, 
indicada pelo controlador, responsável pelos dados e tratamento destes 
dados para o controlador. É também o canal de comunicação específico 
entre controlador, titulares dos dados e ANPD (Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados) 

DIREITO DOS TITULARES
Seguindo o contexto acima abordado, os direitos do titular englobam 
ações que a pessoa física tem direito de exigir das controladoras de dados, 
quais sejam:

    1. Confirmação e Acesso aos Dados

    2. Exclusão 

    3. Restrição 

    4. Retificação 

    5. Portabilidade 

    6. Revogação do consentimento 

    7. Oposição

    8. Explicação

                1. Confirmação e Acesso aos Dados
O dono tem o direito de confirmação da existência de tratamento e, 
por consequência, acessar todos os seus dados pessoais que estão 
sendo coletados e tratados pelo controlador.
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                2. Exclusão
O titular dos dados tem o direito de pedir a exclusão de dados em 
desconformidade com a LGPD, como por exemplo dados desne-
cessários e/ou excessivos.

                3. Restrição de tratamento
Os titulares possuem o direito de limitar o tratamento de seus da-
dos pessoais, por meio da negativa em fornecer o consentimento.

                4. Retificação
Os titulares têm o direito de correção dos dados incompletos, 
inexatos ou desatualizados.

                5. Portabilidade
O titular tem o direito de transferir ou solicitar a transferência 
dos seus dados pessoais de um controlador para outro.

                6. Revogação de Consentimento
Os titulares dos dados podem extinguir a autorização para o tra-
tamento de seus dados pessoais a qualquer momento, bastando 
uma manifestação expressa, facilitada e, principalmente, gratuita.

                7. Oposição
O titular tem o direito de se negar/opor a tratamentos que este-
jam em desconformidade com a lei. Desde que não pautadas em 
pesquisas sem fins lucrativos, por exemplo, ou até mesmo dados 
anônimos para realizar pesquisa de mercado, ou tratamentos não 
podem afetar seus interesses ou seu perfil pessoal, profissional, 
de consumo e de crédito ou os aspectos de sua personalidade.

                8. Explicação
O titular dos dados tem direito a receber informações claras a 
respeito dos critérios e dos procedimentos utilizados pelo con-
trolador para a tomada de decisão com base em tratamento auto-
matizado de dados pessoais.

                9. Direito à informação
O titular tem o direito de receber informações sobre as entidades 
públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso com-
partilhado de dados.
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PRINCÍPIOS QUE A LEI TRAZ
A lei elenca alguns princípios que as organizações devem obe-
decer quanto ao tratamento de dados, com destaque para o 
princípio da transparência, da finalidade, da adequação e da ne-
cessidade.

Sendo assim, destaca-se que o controlador dos dados deverá 
enquadrar o tratamento com as devidas bases legais que a lei 
traz (capítulo abaixo), mas sempre observando os princípios que 
a lei carrega. 

A partir da LGPD não será mais possível realizar tratamento de 
dados  com finalidades genéricas ou indeterminadas. O trata-
mento de cada informação pessoal deve ser feito com fins espe-
cíficos, legítimos, explícitos e informados. Ou seja, as empresas 
devem explicar para que usarão cada um dos dados pessoais. 

O princípio da finalidade é de grande relevância prática. Isto 
posto, é como se fosse uma carta de propósitos. Para Danilo Do-
neda, o princípio da finalidade é provavelmente o que carrega 
de forma mais incisiva os traços característicos da Lei Geral de 
Proteção de Dados. 

A utilização do princípio da finalidade é sempre vinculada à razão 
que fundamentou a coleta, realizando uma ligação entre a infor-
mação e origem.

Por esta razão, não será mais possível modificar a finalidade duran-
te o tratamento dos dados. Uma vez iniciada o tratamento para um 
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determinado fim específico, caso haja necessidade 
de alteração e/ou ampliação do escopo deverá ser 
informado ao titular dos dados que poderá, caso 
queira, negar e restringir o uso de seus dados para a 
finalidade anterior prevista – ou até mesmo solicitar 
o cancelamento do tratamento de seus dados ante-
riormente consentidos, por exemplo. 

Ampliando a discussão entre os principais prin-
cípios que a LGPD traz, é necessário falar sobre 
o princípio da necessidade. 

Tal norma determina que a coleta e tratamento de 
dados deve observar o estritamente necessário 
ao atendimento da finalidade estipulada anterior-
mente entre controlador dos dados e titular dos 
dados. Em resumo, o tratamento do dado coletado 
deve ser limitado ao objetivo acordado.

Na sequência, o próximo princípio é o da trans-
parência. Nele, contém grande parte da altera-
ção que a legislação atual pretende trazer para as 
discussões na sociedade. Em apertada síntese, o 
princípio da transparência é a intenção do legis-
lador em diminuir o hiato de conhecimento de in-
formações entre controlador dos dados e titular. 
A ideia é prestar contas ao titular dos dados. 

Seguindo a linha da transparência prevista pelo 
princípio, as informações devem ser claras e fa-
cilmente acessadas pelos titulares dos dados. 
Exemplo: o que está sendo coletado? Como está 
sendo coletado? Assim, o titular poderá solicitar 
seus dados de maneira simples e rápida, bem 
como solicitar sua exclusão ou até retificação. 

Existem ainda os princípios da boa-fé, adequa-
ção, livre acesso, qualidade dos dados, seguran-
ça, prevenção, não discriminação e responsabili-
zação e prestação de contas.
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BASES LEGAIS PARA TRATAMENTO

A coleta e processamento de dados deverão atentar às bases legais impos-
tas pela lei. Ou seja, a partir dos princípios acima citados, todo tratamento 
do dado (coleta, processamento, armazenamento etc.) deve também ser 
enquadrado dentro das bases legais taxativas (já determinadas) na Lei Ge-
ral e Proteção de Dados. 

O novo texto da lei, alterado pela Medida Provisória nº 869/19, prevê dez 
hipóteses que tornam lícitos os tratamentos de dados, com destaque a duas 
principais: o consentimento e o legítimo interesse.

A exigência de obtenção do consentimento explícito pelo titular dos dados, 
ou seja, este deve ser informado e dado livremente, para que os consumido-
res optem ativamente por engajar ou não.

A LGPD exige ainda que o consentimento seja fornecido por escrito ou por ou-
tro meio que demonstre a manifestação inequívoca de vontade do titular.

O consentimento nesse caso, quando por escrito, deverá constar em cláu-
sula destacada das demais, contratuais ou não, que não pode ser genérica. 
Tal situação é dada justamente para que seja comprovado que aquele con-
sentimento foi dado para uma finalidade específica de tratamento.

Entretanto, existe um dilema na obtenção do consentimento. Ora, o maior 
problema em tratar dados pessoais com base no consentimento do titular é 
o fato de que ele é considerado volátil ou temporário, haja vista sua revoga-
ção qualquer momento. A revogação, da mesma forma que o consentimento, 
deve ser mediante manifestação expressa do titular, por procedimento gra-
tuito, simples e facilitado. Isto quer dizer, se a controladora dos dados coletar 
algum(ns) dado(s) é de suma relevância a existência de uma plataforma digital 
que compile todas essas informações, tais como: princípio, base legal, dado, 
período do tratamento. 

Desta forma, poderá permitir que a exclusão, por exemplo, dos dados solici-
tados pelo titular dos mesmos seja realizado de maneira efetiva, fácil, rápida, 
dentro do período de resposta exigido em lei e que, principalmente, possua 
evidência da exclusão, uma vez que o ônus (o dever) de comprovar é da em-
presa coletora dos dados. 
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Em outras palavras, a empresa precisa estar muito bem organizada e 
mapeada para realizar uma coleta de dado, tendo em vista as obriga-
ções que carregam. 

Logo, é importante destacar que o consentimento é uma das bases 
legais que deverá ser mais utilizada – apesar de não ser a primeira re-
comendada. Ou seja, embora tenha bastante relevância, o consenti-
mento deverá ser tratado de forma alternativa, residual.

A segunda grande base legal que autoriza o uso dos dados é o le-
gítimo interesse do controlador. Em suma, poderá realizar o tra-
tamento de dados pessoais para finalidades legítimas, considera-
das a partir de situações concretas. 

Existem ainda grandes bases legais para tratamento dos dados 
dos titulares como execução de contrato – dispõe de uma decor-
rência lógica contratual – e também a necessidade de cumpri-
mento de obrigação legal. Vale destacar também a base legal de 
proteção ao crédito, que tem por princípio poder analisar o histó-
rico, tanto positivo como negativo, da pessoa física para liberação 
de crédito e benefícios bancários, por exemplo. 

INTEGRIDADE E DIFERENCIAL 
COMPETITIVO

A Lei Geral de Proteção de Dados visa obter maior transparência en-
tre titulares dos dados e controladores dos dados. Essa transparência 
vai ao encontro da nova tendência brasileira de integridade. 

A integridade é hoje em dia um dos maiores diferenciais competitivos 
do mercado. Ter integridade significa práticas mais éticas de negócios. 
Ou seja, ser íntegro aborda processos de Compliance e de conformi-
dade e não há como se falar de integridade e Compliance sem falar de 
Lei Geral de Proteção de Dados. 

Em outras palavras, Compliance e Lei Geral de Proteção de Dados 
caminham juntos, lado a lado. Em apertado resumo, entrar em con-
formidade com a nova lei de dados é um divisor de águas, haja vista a 
auto-regulamentação do mercado sobre o tema. Portanto, a LGPD é 
uma lei e demanda ser inserida pelo Compliance das empresas. 
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CONCLUSÃO

Objetiva-se concluir a presente cartilha com a certeza de que foi deixada 
a principal mensagem: integridade sempre vale a pena. Vale a pena porque 
é preciso ser íntegro e estar em Compliance, independente das exigências 
legais imporem tal requisito, mas vale a pena, também, porque deixou de 
ser um gasto e passou a ser um investimento, com retorno garantido.

Atualmente muito se fala acerca de corrupção, em âmbito político e em âm-
bito corporativo, atraindo a atenção dos cidadãos, bem como, dos investido-
res, dos stakeholders, acionistas, dentre outros. O tema Compliance nunca 
foi tão discutido quanto agora e isso se justifica diante desse cenário.

Em pesquisa realizada pela Deloitte e reduzida a termo, a empresa consta-
tou que “a contribuição do compliance no resultado financeiro é admitida 
pela maioria das organizações: 84% reconhecem essa correlação. Entre os 
riscos, a maior preocupação é com a imagem da companhia (item indicado 
por 71%), seguido por sustentabilidade do negócio (70%), proteção do va-
lor da empresa perante incertezas do cenário político e econômico (51%), 
exigências regulatórias locais (47%) e internacionais (36%) (...)”  9.

O Portal Migalhas trouxe como “Benefícios práticos do Compliance” a 
vantagem competitiva trazida pelo fato de empresas que possuem tal sis-
tema implementado tenderem a contratar apenas com empresas em situ-
ações semelhantes. Gera, também, maior atratividade para investimentos 
externos, por apresentar menor risco de envolvimento em escândalos e 
problemas com desconformidade legal. Por meio de levantamento de ris-
cos, promove a antecipação e consequente mitigação de riscos. Envolve 
diretamente a sustentabilidade das empresas 10.

Há diversos estudos que comprovam a importância da Governança Cor-
porativa e Compliance, bem como, os resultados financeiros positivos de-
correntes da adoção de medidas efetivas nesse sentido. Espera-se com a 
presente cartilha ter trazido conhecimento bastante para demonstrar a 
importância de implementação do sistema de Compliance.

9 -  Fonte: https://www2.deloitte.com/br/pt/pages/risk/articles/integridade-
corporativa-evolucao-do-compliance.html# 

10 - Fonte: https://www.migalhas.com.br/depeso/261662/beneficios-
praticos-do-compliance
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POSFÁCIO

Ainda no ano de 2018 eu vislumbrei mudanças para a OAB, que 
na minha concepção precisava se inserir de verdade dentro do 
cenário da integridade. Eu via a advocacia dentro do discurso, 
porém afastada da prática.

Em 2019, com muito orgulho, após apresentar ao Presidente 
Jose Carlos Rizk Filho a ideia de um departamento de Com-
pliance na OAB, me tornei o primeiro Presidente da Comissão 
de Compliance da Instituição.

Nesse período várias sementes foram lançadas e muitos desa-
fios surgiram, era uma comissão nova, com uma gestão em seu 
primeiro ano, mas pudemos auxiliar a OAB/ES no caminho de 
mudanças e tenho certeza que outras tantas virão. Após pouco 
mais de 6 meses eu saía da Presidência para assumir como Ad-
vogado de Compliance da nossa Casa.

Dessas sementes, três eu posso dizer que floresceram: a inicia-
tiva de iniciar a estruturação de um Sistema de Compliance na 
OAB/ES, coordenada por mim e com auxílio dessa competente 
Comissão de Compliance presidida pelo Fernando Monfardini; 
o Portal da Transparência e; este Guia de Compliance que com 
orgulho lançamos para os advogados, para o mercado, adminis-
tração pública e o público em geral.

EDÉSIO DA COSTA LIMA JÚNIOR




