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RESUMO 
 

O presente trabalho procurou compreender as investigações internas como 

mecanismo de combate à corrupção, derivado dos Programas de Compliance – ou 

de Integridade – e os limites da atuação destas em relação aos direitos dos 

investigados, à luz da privacidade como direito fundamental e da proteção de dados. 
Primeiramente, foram analisadas as necessidades e motivações históricas 

que culminaram na adoção de legislação acerca do combate à corrupção. Num 

primeiro momento, no cenário internacional e, posteriormente, no Brasil. 
Em seguida, foram conceituadas e exploradas as investigações internas, 

procurando compreender os principais aspectos relativos à problemática 

apresentada. 
Por fim, foram ponderados os limites das investigações, analisando a 

privacidade sob a Constituição Federal Brasileira de 1988 e a proteção de dados à 

luz da nova Lei Geral de Proteção de Dados. 

 
Palavras-Chave: Compliance, Programa de Integridade, Investigações Internas, 

Direitos Fundamentais, Direitos Fundamentais do Homem, Intimidade, Privacidade, 

Proteção de Dados, Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. 
  



 
	

	 	 	
	

ABSTRACT 
 

The present study pursued to apprehend the internal investigations as a 

mechanism to combat corruption, derived from Compliance - or Integrity - Programs 

and the limits of their performance with regard to the rights of the investigated, in the 

light of privacy as a fundamental right and data protection. 
Firstly, it was analyzed the historical needs and motivations that culminated in 

the adoption of anti-corruption legislation. In the first moment, internationally and, 

later, in Brazil. 
Afterwards, internal investigations were conceptualized and explored, seeking 

to comprehend the main aspects related to the problem presented. 

Finally, the limits of the execution of the investigations were considered, 
analyzing the privacy under the Brazilian Federal Constitution of 1988, and the data 

protection in the light of the new General Law of Data Protection. 

 

Keywords: Compliance, Internal Investigations, Fundamental Rights, Intimacy, 
Privacy, Data Protection, General Law of Data Protection. 

 

  



 
	

	 	 	
	

SUMÁRIO 
	

INTRODUÇÃO ........................................................................................................... 10 

1 COMPLIANCE ........................................................................................................ 12 

1.1 MOTIVAÇÕES E ADOÇÃO DE LEGISLAÇÃO DE COMBATE À CORRUPÇÃO
 ................................................................................................................................... 12 

1.2 A LEI ANTICORRUPÇÃO BRASILEIRA E SEU DECRETO 

REGULAMENTADOR ................................................................................................ 19 
1.3 COMPLIANCE E PROGRAMA DE INTEGRIDADE ............................................ 24 

1.4 PILARES DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE .................................................. 27 

2 INVESTIGAÇÕES INTERNAS ............................................................................... 30 
2.1 CONCEITO .......................................................................................................... 30 

2.2 PRINCIPAIS ASPECTOS DAS INVESTIGAÇÕES INTERNAS .......................... 32 

2.3 AÇÕES INDIVIDUAIS NAS INVESTIGAÇÕES INTERNAS ................................ 36 

3 LIMITES DAS INVESTIGAÇÕES INTERNAS ....................................................... 39 
3.1 LIMITES DAS INVESTIGAÇÕES INTERNAS EM RELAÇÃO À PRIVACIDADE 

COMO DIREITO FUNDAMENTAL ............................................................................ 39 

3.2 LIMITES DAS INVESTIGAÇÕES INTERNAS EM RELAÇÃO À PROTEÇÃO DE 
DADOS DO INVESTIGADO ...................................................................................... 45 

CONCLUSÃO ............................................................................................................ 53 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................... 56 
 

 

 

  



10 
	

	 	 	
	

INTRODUÇÃO 
 
O Compliance surge como instituto de auxílio no combate à corrupção. De 

forma autorregulada – pela própria debilidade do Estado –, o mercado passa a ditar 

as melhores práticas a serem adotadas no âmbito empresarial, de modo a prevenir e 

erradicar a corrupção e atos correlatos. Com o advento da Lei Anticorrupção 
Brasileira (2013) e de seu Decreto regulamentador (2015), o Compliance, nomeado 

como Programa de Integridade, ganha destaque pátrio. Observa-se, então, a adoção 

de institutos e mecanismos com pouca ou nenhuma previsão no ordenamento 
jurídico brasileiro, a exemplo das investigações internas. 

As investigações internas têm por objetivo apurar, dentro do próprio ambiente 

corporativo, a incidência de ilícitos, irregularidades e más condutas. Pela escassez 
de legislação acerca do tema, as investigações têm sido conduzidas à praxe dos 

próprios investigadores. No entanto, é incontestável que, durante a execução deste 

mecanismo, os investigadores utilizam e manipulam informações de forma invasiva, 

e têm acesso aos dados pessoais e sensíveis dos investigados. 
Diante do aludido cenário, cabe compreender o limite das investigações 

internas em relação a dois principais balizadores, quais sejam: em relação à 

privacidade como direito fundamental e em relação à proteção de dados do 
investigado. O presente trabalho buscou encontrar o limiar entre o legítimo exercício 

das investigações enquanto mecanismo e os direitos fundamentais do homem. 

Para tanto, o primeiro capítulo analisou os principais motivos e causas de 
adoção de legislação de combate à corrupção, demonstrando onde a problemática e 

posiciona no ordenamento jurídico brasileiro. Para tanto, foram utilizas as principais 

leis, convenções e tratados relativos ao tema e que funcionam como paradigma. 

O segundo capítulo, por sua vez expôs as investigações internas como 
mecanismo derivado do combate à corrupção, demonstrando os principais aspectos 

da problemática apresentada. Para isto, foram analisadas obras de alguns dos 

principais autores e profissionais da área. 
Por fim, o último capítulo procurou compreender os referidos limites, 

empregando os direitos fundamentais e a nova Lei Geral de Proteção de Dados 

como marcos fronteiriços e ponto de partida de análise da problemática. Mais 
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adiante, tratou da relativização do direito à privacidade, a partir do atual 

entendimento da Justiça Trabalhista brasileira, com julgados e doutrina de autores 
clássicos e tradicionais. 

Cumpre ressaltar que a presente pesquisa se concentrou e se debruçou 

sobre as investigações internas em âmbito estritamente das companhias, sem 

eventual cooperação com as autoridades. Ademais, se limitou às investigações que 
apurem condutas unicamente dos próprios empregados, não envolvendo 

investigações a terceiros. 
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1 COMPLIANCE 
 
O Compliance (“Compliance”), pragmaticamente, é uma ferramenta de 

aplicação do combate à corrupção. No Brasil, ele foi recepcionado por meio do 

Programa de Integridade, instituto a ser estudado adiante. Para compreendê-los, 

faz-se necessário dar um passo atrás, a fim de perceber a necessidade histórica que 
culminou em sua institucionalização. 

 

1.1 MOTIVAÇÕES E ADOÇÃO DE LEGISLAÇÃO DE COMBATE À CORRUPÇÃO 
 

O conceito de corrupção gera divergências legislativas, doutrinárias e 

jurisprudenciais. Consequentemente, torna-se árduo o processo de compreender 
suas determinantes, bem como suas implicações, ainda que seus efeitos sejam 

manifestamente percebidos1. De acordo com a OCDE2 (Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico): 

 
A corrupção é o abuso de cargo público ou privado para ganhos 
pessoais. Isso inclui atos de suborno, peculato, nepotismo ou captura 
de estado. É frequentemente associado e reforçado por outras 
práticas ilegais, como falsificação de propostas, fraude ou lavagem 
de dinheiro. (tradução livre) 

 

Apesar do conceito complexo, a corrupção esteve presente em toda a história 

da humanidade, quase que de forma natural. Ao contrário do que se reconhece sob 

a ótica da opinião pública e a lógica do senso comum, a corrupção não é um 
fenômeno moderno, contemporâneo ou associado a determinada cultura. É um 

fenômeno social e histórico, recorrentemente manifesto em toda a evolução da raça 

humana. Deste modo, cumpre citar a noção de Carla Priscilla Barbosa Santos 

																																																	
1  COELHO, Nuno M. M. S.; HERINGER, Helimara Moreira Lamounier. Foreign Corrupt Practices 

Act: Uma Breve Análise Da Lei Que Deu Origem Ao Combate Internacional Da Corrupção. 
Revista Jurídica, Curitiba, v. 01, n. 46, p.164-187, 2017. Disponível em: 
<http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RevJur/article/view/2004>. Acesso em: 20 jun. 2018. 

2  Corruption is the abuse of public or private office for personal gain. It includes acts of bribery, 
embezzlement, nepotism or state capture. It is often associated with and reinforced by other illegal 
practices, such as bid rigging, fraud or money laundering. (OECD – Organization for Economic Co-
operation and Development. CleanGovBiz: Integrity in. Practice. Paris, 2014. Disponível em: 
<https://www.oecd.org/cleangovbiz/49693613.pdf>. Acesso em: 04 set. 2018.) 
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Cordeiro, que enuncia que a “corrupção é um fenômeno social muito antigo e, como 

tal, acompanha a evolução da humanidade desde os primeiros agrupamentos 
sociais”3. 

Metodologicamente, o estudo da corrupção é fracionado em paralelo ao da 

evolução humana, passando por diferentes abordagens históricas, o que permite 

aferi-lo de forma realista e efetiva4. Segundo bem leciona o autor Fernando 
Filgueiras5, 

[...] para a sociologia da modernização, há uma relação necessária 
entre corrupção e modernização, uma vez que cenários de larga 
corrupção definem uma baixa institucionalização política e, por sua 
vez, uma ordem fraca para a mediação e adjudicação de conflitos. 

 
Tal percepção, se colocada fora de contexto, leva a crer que a corrupção está 

diretamente ligada a nações subdesenvolvidas, já que haveria direta correlação 

entre tal delito e a baixa institucionalização política. Decorre, deste panorama, uma 
hipótese de necessidade de nivelamento ético destas nações em relação às 

desenvolvidas. No entanto, tal nivelamento não ocorreria por mera vontade ou 

convicção filosófica, mas por meros interesses políticos ligados a esta necessidade. 
Pois, como bem elucidava Celso Furtado, o subdesenvolvimento é, na realidade, 

fenômeno de dominação6, isto é, as decisões políticas de um Estado estão 

relacionadas à própria relação de poder que sociedades desenvolvidas detêm sobre 

as subdesenvolvidas, o que garante o status quo desta estrutura. Levando-nos a 
concluir que, no modelo político-econômico atual, exigir-se-ia destas nações mais 

anseio e celeridade para se igualar às demais no que tange à referida equiparação 

de que trata este parágrafo. 

																																																	
3  CORDEIRO, Carla Priscilla Barbosa Santos. A Corrupção sob um Prisma Histórico-Sociológico: 

Análise de suas Principais Causas e Efeitos. Revista Eletrônica Direito e Conhecimento, 
Arapiraca/al, v. 1, n. 2, p.67-93, jul. 2017. Disponível em: 
<http://revistas.cesmac.edu.br/index.php/dec/article/view/670>. Acesso em: 30 jun. 2018. 

4  Ibid. 
5  FILGUEIRAS, Fernando. Corrupção, democracia e legitimidade. 1. ed. Belo Horizonte: UFMG, 

2008. p. 394, apud CORDEIRO, Carla Priscilla Barbosa Santos. A Corrupção sob um Prisma 
Histórico-Sociológico: Análise de suas Principais Causas e Efeitos. Revista Eletrônica Direito e 
Conhecimento, Arapiraca/al, v. 1, n. 2, p.67-93, jul. 2017. Disponível em: 
<http://revistas.cesmac.edu.br/index.php/dec/article/view/670>. Acesso em: 30 jun. 2018.  

6  FURTADO, Celso. Desenvolvimento e subdesenvolvimento. 5. ed. Rio de Janeiro: 
Contraponto, Centro Internacional Celso Furtado, 2009. p. 237. 
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Com o fenômeno da globalização e internacionalização no fim do século XX, 

o próprio Direito Penal e a corrupção passam a ser palco de novas preocupações. 
Volta-se, neste momento, à figura do suborno transnacional, envolvendo o “suborno 

de funcionários públicos estrangeiros em transações comerciais”7. Surge, assim, um 

novo panorama de sociedades com relações comerciais ao redor do globo, 

praticando atos com efeitos jurídicos em um ou mais territórios, e moldando novas 
fontes e institutos do Direito, como a cooperação jurídica internacional. 

Neste cenário, verificou-se a heterogeneidade em relação à origem do 

corruptor e do corrompido, sujeitos a jurisdições distintas e, muitas vezes, 
controversas. Logo, o tema deixa de ser uma preocupação apenas dos países, até 

então, com baixa institucionalização política, e passa a tomar o cenário político e 

legislativo também de grandes e desenvolvidas nações. 
Nesse sentido, nos elucidam os autores Leila Bijos e Antonio Carlos 

Vasconcellos Nóbrega8: 

 
Com efeito, o fato de o corruptor e corrompido terem origem diversa, 
com costumes e culturas distintas, dificulta o estabelecimento de 
uma relação que propicie a confiança necessária para práticas 
ímprobas e antiéticas. Com a aplicação de sanções contundentes a 
uma dessas partes – o corruptor –, é patente que o caráter inibitório 
dessa pena tende a mitigar os possíveis comportamentos aptos a 
resultar em conduta eivada de vício e corrupção. 

 

Historicamente, o primeiro país a voltar as atenções ao tema foram os 
Estados Unidos após o caso Watergate9, que culminou em relatório emitido pela 

U.S. Securities and Exchange Commission – SEC. Preocupado com a defesa do 

livre mercado, princípio defendido por aquela nação, o Congresso americano 

																																																	
7  BIJOS, Leila; NÓBREGA, Antonio Carlos Vasconcellos. Suborno transnacional: A nova 

realidade normativa brasileira. Revista de Informação Legislativa (RIL), Brasília, v. 207, n. 52, 
p.239-259, jul. 2015. Disponível em: <http://www2.senado.gov.br/bdsf/handle/id/515196>. Acesso 
em: 20 jun. 2018. 

8  Ibid. 
9  O emblemático caso Watergate, cujas apurações se deram entre 1972 e 1974, envolveu a 

investigação de doações corporativas de empresas americanas – com finalidade política – a 
funcionários públicos estrangeiros, com participação ativa do ex-presidente Nixon, que, após ter 
sua autoria descoberta, renunciou ao cargo antes do processo de impeachment sob o pretexto de 
defesa do interesses norte-americanos à época (THE WASHINGTON POST. Watergate: The 
Unfinished Business. Washington, 1973. Disponível em: <http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2005/06/16/AR2005061600885.html>. Acesso em: 20 jun. 2018.) 
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aprovou em 1977, o Foreign Corrupt Practices Act (Lei de Práticas Corruptas no 

Exterior – “FCPA”), principal instrumento jurídico norte-americano de combate à 
corrupção transnacional, e globalmente reconhecido. À época, o principal objetivo da 

lei era o de reduzir os casos de propina e recuperar a confiança mundial. 

Ao mesmo tempo, países desenvolvidos e comercialmente concorrentes – 

não raro, europeus – possuíam legislação mais branda sobre o tema ou, muitas 
vezes, não possuíam. Este panorama implicou em nítida desvantagem comercial em 

relação aos Estados Unidos, que passou a instigar a adoção de legislação similar 

pelos países que apresentavam risco ao equilíbrio econômico norte-americano. 
Nesse sentido, pontuam os autores Leila Bijos e Antonio Carlos Vasconcellos 

Nóbrega, em artigo acerca do suborno transnacional10: 

 
Tal contexto de assimetria concorrencial no mercado externo era 
severamente criticado pela comunidade empresarial norte-
americana. 
[...] 
Tornava-se evidente a necessidade de que outros países também 
adotassem o mesmo tipo de legislação, para que se evitassem 
desequilíbrios concorrenciais na disputa por mercados internacionais, 
notadamente nos países em desenvolvimento, os quais, pela sua 
própria condição, estavam mais suscetíveis ao suborno 
transnacional.  

 

Desta forma, nesta conjuntura notadamente prejudicial aos Estados Unidos, 
foi realizada uma reforma no FCPA, em 1988, que incentivava expressamente11, em 

conjunto com uma política internacional mais agressiva, os demais países membros 

da OCDE a adotarem os princípios e medidas resultadas desta lei. 
Neste ínterim, observa-se mundialmente a edição de leis e convenções que 

caminhavam para a criminalização do suborno transnacional e de atos correlatos: a 

Resolução da OCDE, de 1996; a Convenção Interamericana contra a Corrupção, de 

1996 na Venezuela; a Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários 
																																																	
10  BIJOS, 2015. 
11  “The 1988 Amendments establish an executive charge to foster global adherence to the principles 

and policies of the FCPA. They request the President to seek the cooperation of OECD members 
in adopting FCPA standards and to report to Congress on progress in this effort” (SALBU, S. R. 
Bribery in the Global Market: a Critical Analysis of the Foreign Corrupt Practices Act. Washington 
and Lee Law Review, v. 54, n. 1, article 6, p. 229-289, 1997. Disponível em: 
<http://scholarlycommons.law.wlu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1611 &context=wlulr>. Acesso 
em: 29 ago. 2018.) 
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Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais, de 1997 na 

França; Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, de 2003 no México; e a 
UK Bribery Act, de 2010 no Reino Unido. Tais normas guardam relação direta com o 

Brasil, como veremos adiante. 

A primeira – Resolução adotada pelo Comitê de Assuntos Fiscais da OCDE –, 

em apertada síntese, recomendava que os Estados membros que não 
desautorizassem a dedutibilidade do suborno a funcionários públicos estrangeiros, 

reexaminassem tal tratamento, a fim de negar esta dedutibilidade. E instruía a 

Comissão de Assuntos Fiscais e a Comissão de Investimento Internacional e 
Empresas Multinacionais a monitorarem e implementarem tal Resolução, 

promovendo esta recomendação aos países não membros12. 

Posteriormente, a segunda – Convenção Interamericana contra a Corrupção – 
foi internalizada no Brasil por meio do Decreto nº 4.410/2002, e previu a promoção e 

o fortalecimento do desenvolvimento de mecanismos que prevenissem, 

detectassem, punissem e erradicassem a corrupção; bem como a promoção, 

facilitação e regulação da cooperação entre os Estados Partes para dar a tal ato 
mais eficácia às medidas adotadas. Apesar de delimitar os conceitos tangentes à 

corrupção, a Convenção atribui autonomia aos signatários para que estes encontrem 

as medidas preventivas moldáveis a seus sistemas jurídicos13. 
Mais tarde, a terceira – Convenção da OCDE –, da qual o Brasil é signatário, 

previu medidas aos países membros para enfrentar o suborno transnacional. A 

Convenção versa sobre a definição e criminalização do suborno de funcionários 
públicos estrangeiros, a partir da adoção de medidas tanto preventivas quanto 

repressivas ante ao tema14. Ademais, ela determina que os Estados criminalizem 
																																																	
12  FRANÇA. Resolução nº C(96)27, de 17 de abril de 1996. Recommendation Of The Council On 

The Tax Deductibility Of Bribes To Foreign Public Officials. Paris, 1996. Disponível em: 
<http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=c(96)2
7/final>. Acesso em: 29 ago. 2018. 

13  BRASIL. Decreto nº 4.410, de 07 de outubro de 2002. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 7 nov. 
2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4410.htm>. Acesso em: 
29 ago. 2018. 

14  Artigo 1, “1”: Cada Parte deverá tomar todas as medidas necessárias ao estabelecimento de que, 
segundo suas leis, é delito criminal qualquer pessoa intencionalmente oferecer, prometer ou dar 
qualquer vantagem pecuniária indevida ou de outra natureza, seja diretamente ou por 
intermediários, a um funcionário público estrangeiro, para esse funcionário ou para terceiros, 
causando a ação ou a omissão do funcionário no desempenho de suas funções oficiais, com a 
finalidade de realizar ou dificultar transações ou obter outra vantagem ilícita na condução de 
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tanto o oferecimento, quanto a promessa e a concessão de vantagem indevida aos 

funcionários. Visando à efetividade do ato, a Convenção – bem como o FCPA já 
bem previa em momento anterior – extrapola a jurisdição territorial dos Estados 

membros, e sujeita qualquer indivíduo ou entidade às proibições nela previstas, 

independentemente da nacionalidade destes, desde que o ato seja cometido na 

localidade de um destes signatários15. 
Além de dispor sobre normas tributárias, de contabilidade e acerca da 

lavagem de dinheiro, a Convenção prevê a responsabilização de pessoas jurídicas 

pelos Estados Partes. Ainda que a responsabilidade criminal da pessoa jurídica não 
fosse possível em determinadas jurisdições16, como é o caso do Brasil, que a 

promulgou por meio do Decreto nº 3.678/2000, e assegurou responsabilidades civis 

e administrativas às pessoas jurídicas17, como veremos adiante. 
A quarta – Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção –, também 

conhecida como Convenção de Mérida, cidade em que foi assinada, foi promulgada 

no Brasil por meio do Decreto nº 5.687/2006, e tem por finalidade a promoção e 

fortalecimento de medidas e da cooperação internacional para o combate à 
corrupção, bem como o fomento à integridade. Cumpre ressaltar que a convenção 

																																																																																																																																																									
negócios internacionais. (BRASIL. Decreto nº 3.678, de 30 de novembro de 2000. Diário Oficial 
da União. Brasília, DF, 30 nov. 2000. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3678.htm>. Acesso em: 29 ago. 2018.) 

15  Artigo 4, “1”: Cada Parte deverá tomar todas as medidas necessárias ao estabelecimento de sua 
jurisdição em relação à corrupção de um funcionário público estrangeiro, quando o delito é 
cometido integral ou parcialmente em seu território. (BRASIL, 2000.) 

16  Artigo 3, “2”: Caso a responsabilidade criminal, sob o sistema jurídico da Parte, não se aplique a 
pessoas jurídicas, a Parte deverá assegurar que as pessoas jurídicas estarão sujeitas a sanções 
não-criminais efetivas, proporcionais e dissuasivas contra a corrupção de funcionário público 
estrangeiro, inclusive sanções financeiras. (BRASIL, 2000.) 

17  Artigo 3, “4”: Cada Parte deverá considerar a imposição de sanções civis ou administrativas 
adicionais à pessoa sobre a qual recaiam sanções por corrupção de funcionário público 
estrangeiro. (BRASIL, 2000.) 
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destina dois artigos inteiros à responsabilização da pessoa jurídica: artigos 1218 e 

2619 do referido Decreto.  
Por fim, a quinta – UK Bribery Act (“UKBA”) – consiste na lei anticorrupção do 

Reino Unido. Às vésperas dos Jogos Olímpicos de Londres de 2012, temendo 

demais casos de corrupção e impulsionado pelas críticas recebidas pela OCDE, 

sobretudo acerca da demora a implementar legislação específica sobre o suborno 
transnacional20, o Reino Unido levou, em 2009, projeto de lei a seu legislativo. Logo 

após, em 2010, a Bribery Act entrou em vigência, sendo aplicada aos casos 

ocorridos, principalmente, durante as Olimpíadas a seguir21. 
Diante de um panorama internacional de compromissos de prevenção e 

combate ao suborno transnacional e condutas antiéticas, e, em resposta às 

manifestações populares22 contra os casos de corrupção espalhados pelo território 
nacional, foi aprovada em 2013 a Lei Anticorrupção brasileira, nº 12.846, 

regulamentada posteriormente pelo Decreto nº 8.420/2015, os quais serão tratados 

a seguir. 

 

																																																	
18   Artigo 12, “1”: Cada Estado Parte, em conformidade com os princípios fundamentais de sua 

legislação interna, adotará medidas para prevenir a corrupção e melhorar as normas contábeis e 
de auditoria no setor privado, assim como, quando proceder, prever sanções civis, administrativas 
ou penais eficazes, proporcionadas e dissuasivas em caso de não cumprimento dessas medidas. 
(BRASIL. Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 31 
jan. 2006. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-
2006/2006/Decreto/D5687.htm>. Acesso em 30 ago. 2018.) 

19  Artigo 26, “1”: Cada Estado Parte adotará as medidas que sejam necessárias, em consonância 
com seus princípios jurídicos, a fim de estabelecer a responsabilidade de pessoas jurídicas por 
sua participação nos delitos qualificados de acordo com a presente Convenção. (BRASIL, 2006.) 

20  HATCHARD, J. Combating the Bribery of Foreign Public Officials: The Impact of the UK 
Bribery Act. Law and Development Review, Buckingham, U. K., v. 4, p. 285, 2010. Disponível 
em: <http://www.degruyter.com/view/j/ldr.2011.4.issue-3/1943-3867.1139/1943-3867.1139. 
xml?format=INT>. Acesso em: 29 ago. 2018. 

21  ABBOTT, John. London 2012: the Olympics will be the ultimate test for the Bribery Act. The 
Telegraph. Londres, 2010. Disponível em: <https://www.telegraph.co.uk/finance/london-olympics-
business/8207500/London-2012-the-Olympics-will-be-the-ultimate-test-for-the-Bribery-Act.html>. 
Acesso em: 29 ago. 2018. 

22  A aprovação corrobora com a agenda adotada pelo Poder Legislativo para atender às demandas 
das últimas manifestações, entre elas o combate à corrupção. (JUNGMANN, Mariana. Senado 
aprova Lei Anticorrupção para punir empresas que cometem crimes contra a administração 
pública. Empresa Brasil de Comunicação. Brasília, 2013. Disponível em: 
<http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2013-07-04/senado-aprova-lei-anticorrupcao-
para-punir-empresas-que-cometem-crimes-contra-administracao-publica>. Acesso em: 30 ago. 
2018.) 
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1.2 A LEI ANTICORRUPÇÃO BRASILEIRA E SEU DECRETO 

REGULAMENTADOR 
 

A Lei Anticorrupção Brasileira (“LAC”) tramitou por três anos até sua 

aprovação e possui, em sua redação, forte influência do FCPA e da UKBA, 

apresentadas anteriormente. 
Em 23 de outubro de 2009, a Controladoria Geral da União (“CGU”), o 

Ministério da Justiça (“MJ”), e a Advocacia Geral da União (“AGU”) encaminharam 

ao Presidente da República proposta de regulamentação da responsabilidade 

administrativa e civil de pessoas jurídicas por atos lesivos à Administração Pública 

nacional e estrangeira, isto é, a proposta do que viria a ser, mais tarde, a LAC, bem 

como as razões do pleito23. 
Dentre as razões apresentadas, mencionam-se os males da corrupção, a 

ausência de previsão que atinja o patrimônio de pessoas jurídicas, a inovação 

quanto à responsabilização objetiva da pessoa jurídica, a necessidade da 

abrangência de diversos órgãos da Administração Pública no combate à corrupção, 
a obrigação de atender os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, 

sempre visando punir atos lesivos contra a Administração Pública nacional e 

estrangeira. 
Em 08 de fevereiro de 2010, o Poder Executivo federal, encaminhou ao 

Congresso Nacional, por meio da Mensagem (“MSC”) nº 52, o texto do projeto de 

lei24, o qual foi recebido com o nº 6826/2010. 
Após anos de dilação, em resposta dos parlamentares aos clamores da nação 

pelo maior combate aos casos de corrupção (SIMÃO, Valdir Moysés; VIANNA, 

Marcelo Pontes, 2017, p. 28), o projeto de lei foi aprovado em julho de 2013 e 

publicado em agosto daquele ano. A LAC entrou em vigor em janeiro de 2014. No 
entanto, apenas em março de 2015 adveio seu decreto regulamentador, nº 

8.420/2015. 

																																																	
23  BRASIL. PL 6.826/2010. Brasília, 2010. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=735505&filename=Tra
mitacao-PL+6826/2010>. Acesso em: 30 ago. 2018.  

24  BRASIL, 2010. 
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Cumpre destacar, neste momento, os principais aspectos da Lei 

Anticorrupção, uma vez que estes funcionam como pontos basilares a todo o texto 
de lei e sua sistemática. A priori, o artigo 1º da LAC nos revela importantes pontos a 

serem comentados. Vejamo-los: 

 
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a responsabilização objetiva 
administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos 
contra a administração pública, nacional ou estrangeira. 
Parágrafo único.  Aplica-se o disposto nesta Lei às sociedades 
empresárias e às sociedades simples, personificadas ou não, 
independentemente da forma de organização ou modelo societário 
adotado, bem como a quaisquer fundações, associações de 
entidades ou pessoas, ou sociedades estrangeiras, que tenham 
sede, filial ou representação no território brasileiro, constituídas de 
fato ou de direito, ainda que temporariamente. (grifo nosso) 25  

 

Da leitura deste artigo, nota-se que a responsabilidade alcança apenas as 

pessoas jurídicas, sendo o rol do parágrafo único meramente exemplificativo26. Além 
disso, se sucede de forma objetiva, isto é, basta que restem comprovados o fato, o 

resultado e o nexo causal entre eles. Buscou-se, aqui, ao afastar a responsabilidade 

subjetiva, evitar a dificuldade probatória de elementos subjetivos. Até porque, 
conforme elucida Fábio Medina Osório (2000): 

 
A pessoa jurídica, dotada de personalidade criada pelo direito, não 
possui, naturalmente, vontade ou consciência, circunstância que lhe 
afasta do alcance da culpabilidade, pessoalidade da pena, 
exigências de dolo ou culpa, e mesmo individualização da sanção. 
[...] as pessoas jurídicas, por seu caráter fictício, atuam sob o 
domínio dos homens, em geral de uma pluralidade de vontades, 
sendo que, em si mesmas, não estão dotadas desses atributos 
humanos.27 

 
																																																	
25  BRASIL. Lei nº 12.846, de 01 de agosto de 2013. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 1 ago. 

2013. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm>. 
Acesso em: 01 set. 2018. 

26  “[...] a relação constante do parágrafo único do art. 1º da LAC deve ser entendida como 
exemplificativa, devendo-se entender que a norma se aplica a todas as formas de pessoas 
jurídicas previstas no Código Civil, inclusive as não citadas pela Lei 12.846/2013”. (SIMÃO, Valdir 
Moysés; VIANNA, Marcelo Pontes. O Acordo de Leniência na Lei Anticorrupção: histórico, 
desafios e perspectivas. São Paulo: Trevisan, 2017, p. 29, apud SANTOS, José Anacleto Abduch 
et. al. Comentários à Lei 12.846: Lei anticorrupção. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2015. p. 29.) 

27  SIMÃO, 2000. 426 p. 
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Além disto, o artigo 2º prevê que tais pessoas jurídicas serão 

responsabilizadas, objetivamente, por atos praticados em seu interesse ou benefício, 
seja este exclusivo ou não: 

 
Art. 2º  As pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente, 
nos âmbitos administrativo e civil, pelos atos lesivos previstos nesta 
Lei praticados em seu interesse ou benefício, exclusivo ou não.28 

 
Portanto, estão abrangidos aqui os terceiros – fornecedores, prestadores de 

serviço, parceiros, dentre outros – que ajam no interesse ou em benefício da pessoa 

jurídica em questão. Desta forma, as atenções voltam-se aos terceiros a quem a 

pessoa jurídica possua relações comerciais, já que estas estão sujeitas a 
responsabilização objetiva. 

Debruçando-se um pouco mais sobre o referido artigo, constata-se que a 

responsabilização das pessoas jurídicas se dá tão somente nas esferas civil e 
administrativa. A respeito disso, insta salientar que a responsabilização penal da 

pessoa jurídica fica prejudicada no sistema jurídico-penal brasileiro, pelos próprios 

mecanismos e princípios deste, a exemplo do princípio da ultima ratio29. No entanto, 
é importante apontar, neste momento, o artigo 3º da LAC: 

 

Art. 3º A responsabilização da pessoa jurídica não exclui a 
responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores ou 
de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do ato 
ilícito. 
§1º A pessoa jurídica será responsabilizada independentemente da 
responsabilização individual das pessoas naturais referidas no caput.  
§2º Os dirigentes ou administradores somente serão 
responsabilizados por atos ilícitos na medida da sua culpabilidade.30 

 

																																																	
28  BRASIL, 2013. 
29  “A razão pela qual o Direito Penal apenas deve ser empregado quando fracassam todos os outros 

meios político-sociais de coibição de um comportamento social criminoso reside no fato de que a 
punição pode prejudicar a existência social do condenado e arrastá-lo para a margem da 
sociedade, tendo até mesmo um efeito socialmente nocivo. Por isso, deve-se preferir, no lugar da 
punição, todas as medidas que possam evitar uma perturbação social, mas que tragam para o 
condenado consequências menos incisivas. Costuma-se expressar essa ideia dizendo que o 
Direito Penal seria a ultima ratio (o último recurso) da política social”. (ROXIN, Claus. Introdução 
ao Direito Penal e ao Direito Processual Penal. 3. ed. Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2007. p. 
8.). 

30  BRASIL, 2013 
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Em que pese a responsabilização atingir apenas pessoas jurídicas, a lei não 

exclui a responsabilidade das pessoas físicas figuradas nas posições de dirigentes e 
administradores, ainda que na medida de sua culpabilidade. 

Em seu artigo 5º, a LAC delimita o conceito de atos lesivos contra a 

Administração Pública31, tanto nacional como estrangeira. Ademais, enumera, em rol 

exaustivo, exemplos de atos lesivos. Cabe frisar que os o referido artigo tipifica os 
atos que atentem tanto contra o patrimônio, quanto princípios ou compromissos 

internacionais assumidos pelo Brasil. Em síntese, verificadas as evidências de ato 

lesivo e de nexo causal, pela natureza objetiva da responsabilidade predita nesta lei, 
estão presentes os requisitos que ensejam abertura de processo administrativo e 

propositura de ação civil, independentes entre si, tanto quanto à tramitação, ou como 

às sanções. 
Mais adiante, a LAC prevê em seu artigo 6º as sanções às pessoas jurídicas 

em caso de incidência de atos lesivos na esfera administrativa. 

 
Art. 6º Na esfera administrativa, serão aplicadas às pessoas 
jurídicas consideradas responsáveis pelos atos lesivos previstos 
nesta Lei as seguintes sanções: 
I - multa, no valor de 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por 
cento) do faturamento bruto do último exercício anterior ao da 
instauração do processo administrativo, excluídos os tributos, a qual 
nunca será inferior à vantagem auferida, quando for possível sua 
estimação; e 
II - publicação extraordinária da decisão condenatória. 
§ 1º As sanções serão aplicadas fundamentadamente, isolada ou 
cumulativamente, de acordo com as peculiaridades do caso 
concreto e com a gravidade e natureza das infrações. 
[...] 
§ 3º A aplicação das sanções previstas neste artigo não exclui, em 
qualquer hipótese, a obrigação da reparação integral do dano 
causado. (grifo nosso) 32  

 

																																																	
31  Art. 5o  Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, para os fins 

desta Lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo único do 
art. 1o, que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da 
administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim 
definidos: [...] § 1o  Considera-se administração pública estrangeira os órgãos e entidades estatais 
ou representações diplomáticas de país estrangeiro, de qualquer nível ou esfera de governo, bem 
como as pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público de país 
estrangeiro. (BRASIL, 2013.) 

32  BRASIL, 2013.  
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As sanções têm caráter pecuniário, conforme dita o inciso I do artigo 6º que 

prevê a multa – que não exclui a reparação integral do dano –, e restritiva do 
patrimônio moral, expressa pela hipótese de publicação extraordinária da decisão 

condenatória, prevista no inciso II do mesmo artigo. 

Nada obstante o caráter objetivo da responsabilidade, existem aspectos a 

serem observados no momento da aplicação das sanções administrativas, 
elencados em rol taxativo nos incisos do artigo 7º: 

 
Art. 7º Serão levados em consideração na aplicação das sanções:  
I - a gravidade da infração;  
II - a vantagem auferida ou pretendida pelo infrator; 
III - a consumação ou não da infração;  
IV - o grau de lesão ou perigo de lesão;  
V - o efeito negativo produzido pela infração;  
VI - a situação econômica do infrator;  
VII - a cooperação da pessoa jurídica para a apuração das infrações;  
VIII - a existência de mecanismos e procedimentos internos de 
integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades 
e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito 
da pessoa jurídica;  
IX - o valor dos contratos mantidos pela pessoa jurídica com o órgão 
ou entidade pública lesados; e 
X - (VETADO). 
Parágrafo único.  Os parâmetros de avaliação de mecanismos e 
procedimentos previstos no inciso VIII do caput serão 
estabelecidos em regulamento do Poder Executivo federal. (grifo 
nosso) 33 

 

Dentre os aspectos listados, cabe, para fins da presente pesquisa, destacar o 

inciso VIII, que prevê a existência de programa de integridade pela pessoa jurídica 
que tenha cometido o ato lesivo. Conforme comando do parágrafo único, os 

parâmetros de avaliação do programa de integridade devem ser estabelecidos em 

regulamento, que adveio por força do Decreto nº 8.420, em março de 2015. 
O Decreto nº 8.420/2015 prevê, dentre outros mecanismos e institutos, o 

Processo Administrativo de Responsabilização (“PAR”), a ser instaurado por 

																																																	
33  BRASIL, 2013.  
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autoridade competente34, após a devida investigação preliminar realizada por 

comissão em que sejam integrados dois ou mais servidores efetivos35. 
A mando do que dispõe o artigo 5º do referido decreto, no momento de 

instauração do PAR, designada a comissão, esta avaliará fatos e circunstâncias 

conhecidos para que, em trinta dias, a pessoa jurídica apresente defesa escrita 

acompanhada das provas que pretende produzir, dentre elas, a existência e 
funcionamento de programa de integridade: 

 
Art. 5º No ato de instauração do PAR, a autoridade designará 
comissão, composta por dois ou mais servidores estáveis, que 
avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará a pessoa 
jurídica para, no prazo de trinta dias, apresentar defesa escrita e 
especificar eventuais provas que pretende produzir. 
[...] 
§ 4º Caso a pessoa jurídica apresente em sua defesa informações e 
documentos referentes à existência e ao funcionamento de 
programa de integridade, a comissão processante deverá 
examiná-lo segundo os parâmetros indicados no Capítulo IV, 
para a dosimetria das sanções a serem aplicadas. (grifo nosso) 36  

 

É necessário, a partir deste momento, adentrar os institutos de compliance e 
do programa de integridade, a serem concisamente dissecados a seguir. 

 

1.3 COMPLIANCE E PROGRAMA DE INTEGRIDADE 
 
A partir do panorama histórico de atenção aos novos delitos, sobretudo a 

corrupção, sucedidos após fenômenos modernos, como a globalização, verificou-se 

a presença de novas fontes do Direito37, bem como a necessidade de alicerçamento 

																																																	
34  Art. 3º A competência para a instauração e para o julgamento do PAR é da autoridade máxima da 

entidade em face da qual foi praticado o ato lesivo, ou, em caso de órgão da administração direta, 
do seu Ministro de Estado. (BRASIL, 2015B). 

35  Art. 4º A autoridade competente para instauração do PAR, ao tomar ciência da possível ocorrência 
de ato lesivo à administração pública federal, em sede de juízo de admissibilidade e mediante 
despacho fundamentado, decidirá: I - pela abertura de investigação preliminar [...] § 2º A 
investigação preliminar será conduzida por comissão composta por dois ou mais servidores 
efetivos. (BRASIL, 2015B).  

36  BRASIL. Decreto nº 8.420, de 18 de março de 2015. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 18 
mar. 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2015/Decreto/D8420.htm>. Acesso em: 01 set. 2018. 

37  BIJOS, Leila; NÓBREGA, Antonio Carlos Vasconcellos. Suborno transnacional: A nova realidade 
normativa brasileira. Revista de Informação Legislativa (RIL), Brasília, v. 207, n. 52, p.239-259, 
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de novas normas jurídicas, como as leis e convenções anteriormente apresentadas. 

Em decorrência disto, verificou-se o advento do instituto de Compliance. 
O termo compliance, deriva do verbo em inglês to comply, que significa 

“cumprir”, ou, de forma mais abrangente, “conformidade” em relação a normas, 

regulamentos, procedimentos etc. Nesse sentido, nos ensina Marcella Blok: 

 
[...] é estar em conformidade, é o dever de cumprir e fazer cumprir 
regulamentos internos e externos impostos às atividades da 
instituição. “Ser compliance” equivale a conhecer as normas da 
organização, seguir os procedimentos recomendados, agir em 
conformidade e sentir o quanto é fundamental a ética e a idoneidade 
em todas as atitudes humanas e empresariais. [...] De forma sucinta 
Compliance é o conjunto de esforços para atuar em conformidade 
com leis e regras diversas inerentes às atividades da empresa, assim 
como estar em consonância com códigos de ética e políticas de 
conduta internas da corporação 38. 

 

Nada obstante a definição utilitária, o compliance deve ser pensado também 
como meta ou finalidade. Não apenas no que diz respeito às normas jurídicas, mas 

também à disseminação da ética e da moral no ambiente empresarial. Nessa 

perspectiva, Marcos Assi explana que: 
 

Há uma grande tendência de caracterizar o compliance como uma 
atividade operacional (“estar em compliance”) e não estratégica (“ser 
compliant”), alinhada à identidade organizacional e a 
comportamentos éticos. Estar em compliance é cumprir a legislação 
e as políticas internas por mera obrigação ou para reduzir eventuais 
penalidades, caso a organização sofra uma punição. Ser compliant é 
o cumprimento consciente e deliberado da legislação e de políticas 
internas, guiado pelos princípios e valores que compõem a 
identidade da organização, visando sua longevidade. Nesse sentido, 
buscamos ressaltar também como finalidade do sistema de 
compliance a integridade, não no sentido estrito das medidas 
voltadas para a prevenção de ilícitos, mas como a coerência entre 
pensamento, discurso e ação, buscando fortalecer a cultura e a 
reputação da organização.39 

 

																																																																																																																																																									
jul. 2015. Disponível em: <http://www2.senado.gov.br/bdsf/handle/id/515196>. Acesso em: 20 jun. 
2018 

38  BLOK, Marcella. Compliance e governança corporativa. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2017. p. 
2. 

39  ASSI, Marcos. Gestão de Compliance e seus desafios. 1. ed. São Paulo, SP: Saint Paul, 2013. 
p. 50 
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O compliance possui diversos ramos, dentre eles o criminal compliance, 

relativo à prevenção e erradicação de atividades ilícitas através de mecanismos de 
gestão de riscos de persecução penal, e o compliance empresarial, que tange 

questões estratégicas observadas condutas legais, éticas, e as melhores práticas do 

mercado. Nota-se que o compliance acaba por ultrapassar sua delimitação original 

de combate ao suborno transnacional, derivado – num primeiro momento – do 
FCPA, e passa a ser adequado – e, até mesmo, conveniente – a diversos ramos em 

que se pretende estar em conformidade, diante do cenário contemporâneo. 

Moldado à nova estrutura jurídico-econômica, o compliance é, principalmente, 
uma prática empresarial, difusor de boas práticas de mercado e, ao mesmo tempo, 

de maior concorrência. Nessa lógica, Renato Silveira e Eduardo Diniz, que definem 

o compliance como a “autorregulação regulada”, nos elucidam: 
 

Muito genericamente, poder-se-ia dizer que compliance diz respeito a 
uma prática empresarial que pretende colocar padrões internos de 
acordos e em cumprimento de dados normativos. [...] Só mais 
recentemente a ideia foi difundida no ambiente dos negócios, 
especificamente para caracterizar a adoção, pela empresa, de 
medidas internas destinadas a assegurar a observância de leis, 
estandartes e diretivas empresariais. Vê-se, assim, certa 
ambivalência de sua acepção: em termos amplos, refere-se à 
observância de parâmetro não só legais, mas também de caráter 
ético e de política empresarial, enquanto em sentido estrito faria 
referência à normativa legal pertinente 40. 

 

A partir deste recente instituto, são concebidos os afamados Programas de 

Compliance, para garantir às necessidades cotidianas corporativas – dos diversos 

ramos em que ele opera – conformidade aos regulamentos internos e externos de 
uma companhia. Muito além da conformidade à legislação, o compliance dita uma 

atual tendência do mercado. Nesse sentido, de acordo com o Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa, o compliance é “a busca permanente de coerência entre 
aquilo que se espera de uma organização – respeito a regras, propósito, valores e 

princípios que constituem sua identidade – e o que ela de fato pratica no dia a dia”41. 

																																																	
40  SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; DINIZ, Eduardo Saad. Compliance, direito penal e lei 

anticorrupção. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 65. 
41  INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA. Compliance à luz da 

governança corporativa. São Paulo: IBGC, 2017. Disponível em: 
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Ele foi internalizado no ordenamento jurídico brasileiro como programa de 

integridade, conforme instituído pelo Decreto nº 8.420/2015, e possui numerosos 
requisitos para que seja reconhecida sua validade e eficácia, conforme analisaremos 

a seguir. 

 

1.4 PILARES DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE 
 

O programa de integridade, previsto no Decreto nº 8.420, desempenha 

importante papel no mercado moderno, já que da autorregulação decorre um fator 
de competitividade, com clara vantagem às grandes corporações, dotadas de 

orçamentos suficientes para programas robustos. Muito além deste motor comercial, 

o programa opera como baliza para o decreto mencionado, ora como atenuante de 
multa decorrente de sanção administrativa42, ora como requisito para celebração de 

acordo de leniência 43. 

Conceitualmente, há diversos elementos que corroboram para a estrutura de 

um programa de integridade, definidos nos artigos 41 e seguintes deste decreto, a 
saber: 

Art. 41.  Para fins do disposto neste Decreto, programa 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. 
Parágrafo Único.  O programa de integridade deve ser estruturado, 
aplicado e atualizado de acordo com as características e riscos 
atuais das atividades de cada pessoa jurídica, a qual por sua vez 
deve garantir o constante aprimoramento e adaptação do referido 
programa, visando garantir sua efetividade. (grifo nosso) 44 

																																																																																																																																																									
<http://www.ibgc.org.br/userfiles/files/Publicacoes/IBGC_Orienta/Publicacao-IBGCOrienta-
ComplianceSobaLuzDaGC-2017.pdf>. Acesso em: 15 set. 2018.. 

42  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: [...] 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. (BRASIL, 2015B) 

43  Art. 37. O acordo de leniência conterá, entre outras disposições, cláusulas que versem sobre: [...] 
IV - a adoção, aplicação ou aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme os parâmetros 
estabelecidos no Capítulo IV. (BRASIL, 2015B) 

44  BRASIL, 2015B. 
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Da leitura do artigo disposto acima, é possível concluir que, muito embora o 
programa de integridade seja utilizado para atenuar as eventuais multas – de um a 

quatro por cento45 –, há que se comprovar sua efetividade. Isto é, não basta que o 

programa seja meramente estabelecido ou adotado formalmente. Deve haver o 

correto amoldamento aos riscos que a pessoa jurídica em questão apresenta, 
conforme seu modelo de negócio. Desta forma, a intenção, por trás da redação da 

norma, é não só assinalar procedimentos mínimos, mas também disseminar uma 

cultura ética dentro e fora das companhias. 
Em que pese a redação do artigo 41 do Decreto nº 8.420 ser objetiva, ela 

delimita tão somente a estrutura primária e as diretrizes de um programa de 

integridade. Por esta razão e com o intuito de mitigar incertezas advindas de 
discussões no setor empresarial brasileiro, a CGU46 publicou, em setembro de 2015, 

a cartilha “Programa de Integridade – Diretrizes para Empresas Privadas”47. Apesar 

da cartilha não possuir caráter normativo ou vinculante, o documento foi bem aceito 

por seus destinatários. Com diretrizes e mecanismos práticos, são enumerados 
cinco pilares primordiais para o desenvolvimento e implementação de um programa 

de integridade.  

O primeiro pilar é o comprometimento e apoio da alta direção, isto é, a alta 
administração dita o tom da companhia, devendo disseminar e fomentar uma cultura 

ética e de respeito às leis48, não só a seus funcionários, mas também a terceiros. O 

segundo deles é a noção de que haja uma instância responsável pelo Programa de 

																																																	
45  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: [...] 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. (BRASIL, 2015B). 

46  A CGU possui competência para expedir orientações, normas e procedimentos complementares 
acerca dos programas de integridade, conforme o artigo 42, §4º do Decreto nº 8.420. 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: [...] § 4o Caberá ao Ministro de 
Estado Chefe da Controladoria-Geral da União expedir orientações, normas e procedimentos 
complementares referentes à avaliação do programa de integridade de que trata este Capítulo. 
(BRASIL, 2015B) 

47  BRASIL. CGU. Programa de Integridade – Diretrizes para Empresas Privadas. Brasília, 2015. 
Disponível em: <http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/arquivos/programa-de-
integridade-diretrizes-para-empresas-privadas.pdf>. Acesso em: 15 set. 2018.. 

48  BRASIL, 2015. 
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Integridade, com autonomia, gerência e insumos suficientes para seu integral 

funcionamento, com acesso ao alto corpo decisório da empresa49. O terceiro refere-
se à análise de perfil e riscos: a empresa deve conhecer seu modelo de negócio, 

seus processos e produtos, ao nível de compreender os riscos existentes e, a partir 

disto, criar mecanismos para mitigá-los, de acordo com o porte e os recursos da 

companhia. 
O quarto distancia-se dos anteriores e apresenta, estruturalmente, regras e 

instrumentos, quais sejam: padrões de ética e de conduta; regras, políticas e 

procedimentos para mitigar os riscos; comunicação e treinamento; canais de 
denúncia; medidas disciplinares; e ações de remediação. Trata-se do pilar mais 

pragmático, tendo em vista que traz ferramentas e materiais a serem implantados, 

visando dar insumo ao arcabouço do programa. Ademais, a cartilha fornece 
sugestões de políticas relevantes, a serem adotadas – ou não – de acordo com os 

riscos de negócio apresentados por cada pessoa jurídica. Há, ainda, 

recomendações de canais de denúncia, medidas disciplinares e ações de 

remediação que implicam, direta ou indiretamente em investigações internas ou 
corporativas, que serão mais bem explanadas no próximo capítulo. 

Por fim, o quinto sugere a adoção de estratégias de monitoramento contínuo, 

de modo a perceber sua aplicabilidade, aperfeiçoamento e atualização, ensejando 
um ciclo de continuidade do programa de integridade. 

Após este panorama acerca do programa de integridade, é imprescindível 

compreender que ele tem por finalidade (i) disseminar uma cultura ética dentro da 
companhia e a terceiros; (ii) delimitar que tipo de condutas são esperadas e não 

esperadas, diante do cotidiano do modelo de negócio de cada empresa; (iii) garantir 

o ideal cumprimento às normas internas e à legislação, evitando penalidades; (iv) 

assegurar atenuantes em caso de violação legal, nos termos da LAC e seu decreto. 
  

																																																	
49  BRASIL, 2015. 
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2 INVESTIGAÇÕES INTERNAS 
 

2.1 CONCEITO 

 

Conforme construído até aqui, o programa de integridade possui diversas 

hipóteses de aplicabilidade. Em seu cerne, atua como alicerce das condutas e das 
relações de uma companhia. Depois de constituído, em caso de responsabilização 

administrativa da pessoa jurídica por violação à LAC, ele influi na dosimetria da 

sanção pecuniária, funcionando alternativamente como requisito para eventual 
acordo de leniência. Para que as possibilidades acima se operem, é necessário que 

o programa apresente as condições do Capítulo IV do Decreto nº 8.420/2015. E que, 

em linha com as melhores práticas do mercado, possua minimamente alguns dos 
requisitos dos pilares do programa de integridade, elencados na cartilha da CGU 

apresentada anteriormente. 

Como bem visto anteriormente, o compliance decorre de uma debilidade do 

Estado em atuar sobre todas as relações humanas e comerciais. Assim, transfere 
parte de suas atenções ao setor privado, que, de maneira autorregulada, é capaz de 

nortear condutas esperadas e não esperadas dentro de uma companhia, e fiscalizá-

las cotidianamente. Quando ocorre um desvio de uma conduta, que impacta em 
violação às leis nº 12.846/2013 e 8.666/1993, é possível que seja celebrado o 

acordo de leniência50, benéfico a ambas as partes. Contudo, para que seja 

celebrado, dentre outros requisitos, é necessário que a pessoa jurídica coopere 
plena e permanentemente com as investigações51, e forneça informações, 

documentos e elementos que comprovem a infração52. 

																																																	
50  Art. 28.  O acordo de leniência será celebrado com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática 

dos atos lesivos previstos na Lei no 12.846, de 2013, e dos ilícitos administrativos previstos na Lei 
no 8.666, de 1993, e em outras normas de licitações e contratos, com vistas à isenção ou à 
atenuação das respectivas sanções, desde que colaborem efetivamente com as investigações e o 
processo administrativo, devendo resultar dessa colaboração [...] (BRASIL, 2015B) 

51  Art. 30.  A pessoa jurídica que pretenda celebrar acordo de leniência deverá: [...] IV - cooperar 
plena e permanentemente com as investigações e o processo administrativo e comparecer, sob 
suas expensas e sempre que solicitada, aos atos processuais, até o seu encerramento; [...] 
(BRASIL, 2015B) 

52  V - fornecer informações, documentos e elementos que comprovem a infração administrativa. 
(BRASIL, 2015B) 
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Desta conjuntura, decorre a importância das investigações internas. Inseridas 

no quarto pilar da cartilha, as investigações têm por finalidade, em síntese, ora 
verificar o ideal funcionamento do programa de integridade e sua aderência 

(prevenção); ora detectar indícios e apurar ilícitos ocorridos numa companhia 

(remediação)53. 

As investigações internas possuem profunda ligação com os canais de 
denúncia, também descritos no quarto pilar, que possibilitam a sinalização de 

irregularidades pelos próprios empregados ou terceiros. Para tanto, é necessário 

que o canal esteja disponível em diferentes meios online e offline, e seja 
amplamente divulgado. É primordial que seja oferecida a possibilidade de denúncia 

anônima, que, apesar de aumentar a margem de relatos com intuito de prejudicar 

outrem, garante mais efetividade. Além disso, o canal deve estar alicerçado em uma 
política que garanta confidencialidade, a proibição à retaliação do denunciante, e a 

transparência do andamento quando possível. Por fim, a cartilha também sugere 

que o canal esteja disponível em meio que permita o acompanhamento da denúncia, 

a fim de assegurar maior credibilidade à apuração do relato54. 
Trivialmente, se classificam as investigações internas em dois momentos do 

programa de integridade, quais sejam (i) durante as due diligences e (ii) para 

prevenção, detecção e apuração de irregularidades e ilícitos, também popularmente 
conhecida como forensics. 

A primeira hipótese – due diligence – incide em momentos de verificação de 

terceiros com os quais a pessoa jurídica tenha ou venha a ter relação comercial e 
contratual55 (e.g. prestadores de serviços, fornecedores, associados, entre outros). 

Esta verificação decorre da necessidade de se resguardar da atuação de terceiros, 

pois, conforme visto anteriormente, a LAC prevê responsabilização objetiva inclusive 

por terceiros que ajam em seu favor. 
Já a segunda hipótese diz respeito às investigações internas que tenham sido 

iniciadas para prevenir e detectar ilícitos. Esta última se sucede após um evento ou 
																																																	
53  BRASIL, 2015. 
54  BRASIL, 2015. 
55  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: [...] XIII - diligências 
apropriadas para contratação e, conforme o caso, supervisão, de terceiros, tais como, 
fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados; [...] (BRASIL, 2015B) 
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marco, em que tenha sido dada ciência de eventual irregularidade, aludida em 

diversas hipóteses e.g. por investigações periódicas, constatações em auditorias, 
denúncias etc56. As equipes de forensics são, habitualmente, multidisciplinares e 

utilizam a tecnologia da informação a seu favor. Desta forma, profissionais com 

diferentes visões são capazes de identificar, com expertise, a presença de desvios 

de conduta internamente nas companhias. 
O presente trabalho tem por foco as investigações internas para prevenção e 

detecção de irregularidade, isto é, forensics. Por esta razão, serão agora tratados 

seus aspectos e particularidades. 
 

2.2 PRINCIPAIS ASPECTOS DAS INVESTIGAÇÕES INTERNAS 

 
Inicialmente, cabe aludir que não existe, sob a égide da legislação brasileira, 

hipótese de obrigatoriedade para que uma empresa conduza uma investigação 

interna. Para os fins da LAC e seu decreto, conforme visto, a investigação opera 

meramente como (i) balizador do programa de integridade, que atenua eventual 
sanção; e (ii) ferramenta de cooperação com a Administração Pública em acordos 

de leniência, que atenuam eventuais sanções. Isto é, as investigações garantem 

benefícios nas hipóteses acima, mas não há que se falar em imposição legal. Em 
que pese a importância da segunda hipótese, a presente pesquisa tem por foco as 

investigações internas sob domínio da própria companhia, e não em cooperação 

com as autoridades. 
Ainda em âmbito legislativo, há previsão apenas no que tange aos canais de 

denúncia57. Em 10 de janeiro de 2018 foi sancionada a Lei nº 13.60858, 

																																																	
56  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: [...] 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; [...] 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; [...] 
(BRASIL, 2015B) 

57  NEVES, Edmo Colnaghi. Compliance empresarial - o tom da liderança. 1. ed. São Paulo: 
Trevisan, 2018. p. 71. 
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popularmente conhecida como Lei Whistleblower59. A referida normativa dispõe 

sobre o “Disque-Denúncia” e o auxílio desta ferramenta a investigações policiais. No 
entanto, restam irresolutas as recompensas a serem estabelecidas em Decreto, não 

editado até o momento. 

Prosseguindo com as investigações, em decorrência da não obrigatoriedade 

legal, não há – de forma regulamentada – um momento para que sejam iniciadas as 
investigações ou, ainda, o modo e extensão em que serão conduzidas pela 

companhia. Contudo, ainda que não obrigatórias e para fins diversos dos previstos 

em dispositivos legais, as investigações internas exercem importantes papeis nas 
empresas e na sociedade. 

Primordialmente, elas permitem que a companhia seja capaz de enxergar 

más condutas de seus empregados, descontinuando-as. Assim, evita danos 
posteriores e a exposição de sua reputação e imagem. Aqui se enquadram 

hipóteses de investigações de condutas que violam os códigos e políticas internas, 

ou que podem incidir em infrações legais. Trata-se de clara proteção da empresa a 

ela mesma perante o mercado. 
Em segundo lugar, as investigações permitem que a empresa individualize os 

sujeitos envolvidos e os responsáveis pelos atos irregulares. Logo, consegue 

permear pelas ferramentas de trabalho destes (e.g. computadores, celulares 
corporativos etc.), coletando e preservando evidências e demais documentos. 

Posteriormente, amoldados à estratégia da empresa, que optará como proceder em 

relação aos funcionários e demais partes envolvidas (demissão, ação judicial, 
denúncia, acordo amistoso etc.), tais documentos poderão funcionar como prova 

para ora defender a companhia, ora acusar os devidos responsáveis. 

Em terceiro lugar, por enxergar e descontinuar condutas irregulares, as 

investigações permitem que a companhia evite a recorrência do diagnóstico, por 
																																																																																																																																																									
58  BRASIL. Lei nº 13.608, de 10 de janeiro de 2018. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 10 jan. 

2018. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13608.htm>. 
Acesso em: 20 set. 2018. 

59  “Whistleblower, em tradução literal, é o assoprador de apito. Na comunidade jurídica internacional, 
o termo refere-se a toda pessoa que espontaneamente leva ao conhecimento de uma autoridade 
informações relevantes sobre um ilícito civil ou criminal. As irregularidades relatadas podem ser 
atos de corrupção, fraudes públicas, grosseiro desperdício de recursos público, atos que coloquem 
em risco a saúde pública, os direitos dos consumidores etc.” (ENCCLA. O que é o whistleblower. 
Brasília, 2016, Ano. Disponível em: <http://enccla.camara.leg.br/noticias/o-que-e-o-whistleblower>. 
Acesso em: 20 set. 2018.) 
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meio de ações de remediação e aprimorando os controles e procedimentos internos 

já existentes no programa de integridade. Tal finalidade remete, inclusive, ao quinto 
pilar da cartilha do programa de integridade apresentada anteriormente, e que diz 

respeito às estratégias de monitoramento contínuo60. 

Por fim, é possível que a empresa se exima de responsabilidade legal e 

penalidades caso as investigações internas tenham sido iniciadas e remediadas 
previamente a eventual exposição que culminaria em futura denúncia e PAR, entre 

outros. Para tanto, é necessário que as investigações internas na companhia 

tenham caráter preventivo. 
As investigações internas preventivas são implantadas à rotina corporativa e 

são conduzidas com habitualidade, para garantir que as áreas estejam atuando em 

acordo ao programa de integridade ou, eventualmente, tão somente à legislação 
vigente. Desta forma, evitam-se irregularidades e garante-se o correto 

funcionamento da companhia. 

Entretanto, as investigações internas são iniciadas, majoritariamente, após 

determinado marco ou episódio, dentre eles (i) denúncias internas, por um ou mais 
funcionários, acerca de condutas suspeitas; (ii) denúncias anônimas, aludidas em 

canal de denúncia da empresa; (iii) denúncias por terceiros com quem a empresa 

tenha relação comercial; (iv) auditorias internas ou externas; (v) acusações de 
autoridades; (vi) por requisição de autoridades, inclusive em casos de investigações 

em cooperação ou perante estas, sejam nacionais ou estrangeiras; e (vii) por 

decisão da Administração da companhia61. 
Diante das ocorrências em que cabe à empresa o juízo de conduzir ou não a 

investigação interna – i, ii, iii, iv, vii – alguns fatores são levados em consideração 

para que seja tomada a decisão. As consequências jurídicas e comerciais são 

importantes elementos, já que da investigação interna podem decorrer implicações 
mais gravosas, a saber: denúncia perante as autoridades, responsabilização legal e 

dano à imagem. Ainda que o juízo seja subjetivo e amoldado aos casos concretos, é 

altamente recomendável que, diante de uma denúncia – anônima ou não – a 

																																																	
60  BRASIL, 2015. 
61  SPEHL, Stephan; GRUETZNER, Thomas (Ed.). Corporate Internal Investigations: Overview of 

13 jurisdictions. Oxford: Hart Publishing, 2013. p. 52-59. 
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companhia dê início à investigação interna. Além de interromper e remediar más-

condutas, a empresa demonstra, quando cabível e possível, a seus funcionários e 
às autoridades, que não coaduna com condutas ímprobas e se dispõe a investigá-

las, ganhando confiabilidade perante estes e ao mercado. 

Outra decorrência da não obrigatoriedade é que não há metodologia 

regulamentada pela LAC e seu decreto, acerca das investigações internas. À vista 
disto, cada companhia adota o procedimento mais acessível e viável, dentro de sua 

estrutura organizacional e planejamento orçamental. Para tanto, a empresa deve 

registrar a metodologia, a sistemática, o organograma e as etapas adotadas, em 
política ou procedimento interno. Desta forma, garante que as investigações serão 

conduzidas com o máximo de imparcialidade, de maneira lógica e proporcional, na 

medida da dimensão e gravidade com que foram praticadas as condutas. 
A metodologia tradicional parte de uma avaliação preliminar. Após o 

recebimento das alegações, avalia-se a credibilidade destas, de modo estabelecer, 

de forma criteriosa, se há indícios suficientes para a instauração da investigação 

interna. Neste momento, também é importante que sejam avaliados os riscos 
jurídicos e de exposição, como ressaltado anteriormente. 

Instaurada a investigação, é categórico delimitar o escopo desta. Isto é, traçar 

o limiar e a extensão dos desvios cometidos, as áreas e indivíduos envolvidos – e 
quais serão, com efeito, amplamente examinados e eventualmente entrevistados –, 

os aspectos jurídicos abarcados, o tempo decorrente entre o início da investigação e 

o relatório de conclusão, etc. Nesta ocasião, é essencial que se delibere sobre a 
necessidade (ou não) do envolvimento de investigadores externos, sejam escritórios 

de advocacia ou auditores. 

O envolvimento de investigadores externos assegura que as investigações 

sejam conduzidas com mais imparcialidade, credibilidade e especialização técnica. 
Já a presença de investigadores internos – isto é, os próprios empregados da 

companhia – são mais familiarizados com a estrutura, o negócio, as operações, 

processos e sistemas, bem como com a cultura organizacional. Se, de um lado, os 
investigadores externos possuem mais imparcialidade, de outro, possuem um olhar 

externo à companhia. Por sua vez, investigadores internos possuem um olhar mais 

íntimo com a companhia e suas vertentes, contudo, podem incorrer em eventuais 
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conflitos de interesse, ou em situações desconfortáveis ao investigar e entrevistar 

colegas de trabalho e superiores. Nesta conjuntura de pesos e contrapesos, o ideal 
é que os casos que exijam uma apuração mais técnica e aprofundada contem com a 

participação de investigadores internos e externos no processo investigatório. 

Cabe ressaltar que, definida a equipe de investigação, será necessário 

observar as exigências da Ordem dos Advogados do Brasil (“OAB”) com relação às 
atividades que demandarem atuação de um advogado. Em que pese a investigação 

interna, em si, não se tratar de atividade privativa de advocacia, sempre que houver 

necessidade de ser realizada postulação perante órgãos do Poder Judiciário, ou 
atividade de consultoria, assessoria e direção jurídica, estas far-se-ão mediante 

atuação de advogado62. Desta forma, é aconselhável que, no rol de investigadores, 

haja, pelo menos, um advogado. 
Outro importante ponto a ser definido, no escopo da investigação, diz respeito 

aos materiais a serem analisados durante esta. Com base nos indivíduos chaves 

(key players) identificados, delimita-se quais equipamentos eletrônicos e demais 

documentos serão examinados, bem como o método e tecnologia a serem 
empregados. 

Definido o escopo, adentra-se a investigação interna propriamente dita, 

apoiada em ações individuais, que, após todo o procedimento, culminarão em 
relatório conclusivo – ou não – acerca do objeto de apuração. 

 

2.3 AÇÕES INDIVIDUAIS NAS INVESTIGAÇÕES INTERNAS 
 

Durante a realização das investigações internas, algumas ações individuais 

devem ser tomadas – isto é, medidas a serem adotadas com relação aos sujeitos 

envolvidos –, em linha com o que houver sido deliberado acerca dos indivíduos e 
materiais a serem analisados63. 

																																																	
62  Art. 1º São atividades privativas de advocacia: I - a postulação a órgão do Poder Judiciário e aos 

juizados especiais; II - as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. (BRASIL. Lei nº 
8.906, de 04 de julho de 1994. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 4 jul. 1994. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8906.htm>. Acesso em: 25 set. 2018.) 

63  SPEHL, 2013. p. 59-68. 
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Uma das medidas a ser realizada é a entrevista dos funcionários, sejam eles 

envolvidos ou suspeitos. Neste momento, o entrevistador terá a possibilidade de 
esclarecer pontos contraditórios ou pouco compreendidos, a partir de perguntas e 

documentos pré-elaborados. É necessário, no entanto, explanar ao empregado que 

as informações por ele fornecidas pertencem à companhia64, não havendo sigilo 

profissional com o advogado que a estiver realizando, já que o objeto da 
investigação é apurar irregularidades, auxiliando, com efeito, a empresa. Para tanto, 

reitera-se que é aconselhável que haja entre o rol de investigadores um advogado 

que, desta forma, representando a pessoa jurídica, poderá conduzir os atos em favor 
desta, amparado pelo manto do sigilo previsto no Estatuto da Advocacia65. Sempre 

que possível, a convocação para as entrevistas deverá ser realizada de forma 

confidencial, de modo a não causar alarde, prevenindo conluios e que eventuais 
suspeitos se comuniquem. 

Outra medida cabível durante esta etapa da investigação envolve  a inspeção 

de meios eletrônicos, e.g. computadores, celulares, hardwares ou “HDs” portáteis, 

entre outros. Mediante a aplicação de novos sistemas e mecanismos, como a função 
hash66, a tecnologia da informação é capaz penetrar meios eletrônicos, que sejam 

objeto de apuração, e duplicar todo o material reproduzido para plataforma diversa 

que permita a filtragem deste conteúdo e análise pela equipe de forensics ou o 
quadro de investigadores. De maneira clara, todo o material presente na máquina é 

																																																	
64  Desde logo, para que não haja incidência do artigo 9º do Código de Ética e Disciplina da OAB: 

“art. 9º O advogado deve informar o cliente, de modo claro e inequívoco, quanto a eventuais riscos 
da sua pretensão, e das consequências que poderão advir da demanda. Deve, igualmente, 
denunciar, desde logo, a quem lhe solicite parecer ou patrocínio, qualquer circunstância que possa 
influir na resolução de submeter-lhe a consulta ou confiar-lhe a causa.” (OAB. Código de Ética e 
Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. Brasília, 2015. Disponível em: 
<http://www.oab.org.br/arquivos/resolucao-n-022015-ced-2030601765.pdf> Acesso em: 25 set. 
2018.) 

65  Art. 7º São direitos do advogado: [...] II – a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, 
bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica 
e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia; [...] (BRASIL, 1994.) 

66  “A função criptográfica hash é um algoritmo utilizado para garantir a integridade de um documento 
eletrônico, de modo que um perito técnico possa comprovar que não houve alteração neste 
documento desde a época em que este foi transformado. Assim, uma simples alteração neste 
documento acarretará uma alteração do resumo hash original, desconstituindo assim a prova de 
integridade do depósito do programa de computador.” (BRASIL. Ministério Da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Manual do Usuário para o 
Registro Eletrônico de Programas de Computador. Rio de Janeiro, 2018. Disponível em: 
<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/arquivos-programa-de-
computador/ManualdoUsurioV1.8.1.pdf> Acesso em: 25 set. 2018.) 
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clonado e disposto à analise dos investigadores, após passar por filtro de palavras-

chaves amoldadas ao contexto. A depender das condições da investigação, a 
equipe opta pela apreensão da máquina até que sejam feitas as apurações, ou por 

tecnologias capazes de duplicar o conteúdo a ser analisado. O juízo deve considerar 

a extensão e o nível de sigilo da investigação, bem como o andamento dos fatos, 

tendo em vista que a segunda hipótese – função hash – copia os documentos até a 
data de sua realização, culminando em desconhecimento de fatos posteriores 

àquela data, enquanto a primeira – apreensão – detém todo o histórico, inclusive 

fatos presentes. 
Ainda relativo às ações individuais, existem diversas medidas aplicáveis à 

realidade e utilizados com menor frequência, pelos próprios riscos apresentados e 

pela abordagem mais agressiva. A saber, (i) recolhimento de arquivos, 
correspondências e demais documentos dos empregados, presentes no ambiente 

de trabalho; (ii) inspeção de arquivos pessoais do empregado, como seu histórico na 

empresa; (iii) sistema de vídeo vigilância de funcionários; (iv) grampeamento de 

telefone; (v) busca no local de trabalho, seja por documentos não coletados, como 
evidências oculares; (vi) escuta de ambiente67. 

Em todas as hipóteses de ações individuais depreendem-se, naturalmente, 

repercussões e implicações jurídicas a serem observadas e resguardadas. Nesta 
perspectiva, urge evidenciar e destacar quais são os limites a serem observados, 

pelas ações, principalmente, mais utilizadas em investigações internas. 

  

																																																	
67  SPEHL, 2013, p. 59-68. 
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3 LIMITES DAS INVESTIGAÇÕES INTERNAS 
 
Da exposição acerca das investigações internas, resta notória a existência de 

limites que refreiem a dimensão destas, a fim de que não sejam empregadas a torto 

e a direito, contra os investigados. Deste modo, cabe acentuar, em síntese, dois 

principais balizadores responsáveis por comedir as principais ações individuais 
adotadas, (i) em relação à privacidade como direito fundamental; e (ii) em relação à 

proteção de dados. Ressalta-se que análise aqui feita se limita às investigações de 

empregados da companhia, não envolvendo terceiros. 
 

3.1 LIMITES DAS INVESTIGAÇÕES INTERNAS EM RELAÇÃO À PRIVACIDADE 

COMO DIREITO FUNDAMENTAL 
 

Em que pesem as divergências doutrinárias e a dificuldade de conceituação 

de forma objetiva, os direitos fundamentais ou direitos fundamentais do homem68, 

sob a concepção do Estado Democrático de Direito69, são direitos indispensáveis e 
positivados à época de sua decorrência. De outro modo, as categorias de direitos 

fundamentais são cumulativamente positivadas de acordo com a evolução histórica 

que as demandaram. 

																																																	
68  “Direitos fundamentais do homem constitui a expressão mais adequada a este estudo, porque, 

além de referir-se a princípios que resumem a concepção do mundo e informam a ideologia 
política de cada ordenamento jurídico, é reservada para designar, no nível do direito positivo, 
aquelas prerrogativas e instituições que ele concretiza em garantias de uma convivência digna, 
livre e igual de todas as pessoas. No qualificativo fundamentais acha-se a indicação de que se 
trata de situações jurídicas sem as quais a pessoa humana não se realiza, não convive e, às 
vezes, nem mesmo sobrevive; fundamentais do homem no sentido de que a todos, por igual, 
devem ser, não apenas formalmente reconhecidos, mas concreta e materialmente efetivados. Do 
homem, não como o macho da espécie, mas no sentido de pessoa humana. Direitos fundamentais 
do homem significa direitos fundamentais da pessoa humana ou direitos fundamentais.” (SILVA, 
José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 38. ed., rev. e atual. São Paulo: 
Malheiros, 2015. p.180.) 

69   Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios 
e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos [...] 
(BRASIL. Constituição, 1988. Constituição: República Federativa do Brasil. Brasília: Senado 
Federal, 1988. Disponível em: <http:www.planalto.gov.br/ccivil_03/ 
constituição/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 27 set. 2018.) 
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As investigações internas, notadamente, enfrentam óbice perante o direito à 

privacidade, direito fundamental de primeira geração70. Tal garantia foi positivada na 
Constituição Federal em seu artigo 5º, X, que abarca direito à intimidade, à vida 

privada, à honra e à imagem: 

 
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem 
das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material 
ou moral decorrente de sua violação.71 

 
O direito à privacidade contém, em si, os direitos elencados no inciso X, já 

que aquele é mais amplo que estes72. A este respeito, José Afonso da Silva defende 

que o direito à privacidade é mais abrangente que os demais direitos, conforme 
depreende-se: 

 
[...] Por isso, preferimos usar a expressão direito à privacidade, num 
sentido genérico e amplo, de modo a abarcar todas essas 
manifestações da esfera íntima, privada e da personalidade, que o 
texto constitucional em exame consagrou. Toma-se, pois, a 
privacidade, como “o conjunto de informação acerca do indivíduo que 
ele pode decidir manter sob seu exclusivo controle, ou comunicar, 
decidindo a quem, quando, onde e em que condições, sem a isso 
poder ser legalmente sujeito”. A esfera de inviolabilidade, assim, é 
ampla, “abrange o modo de vida doméstico, nas relações familiares e 
afetivas em geral, fatos, hábitos, local, nome, imagem, pensamentos, 
segredos e, bem assim, as origens e planos futuros do indivíduo. A 
doutrina sempre lembra que o Juiz americano Cooly, em 1873, 
identificou a privacidade como o direito de ser deixado tranquilo, em 
paz, de estar só: Right to be alone. “O right of privacy compreende, 

																																																	
70  “São os primeiros a ser positivado, daí serem ditos de primeira geração. Pretendia-se, sobretudo, 

fixar uma esfera de autonomia pessoal refratária às expansões do Poder. Daí esses direitos 
traduzirem-se em postulados de abstenção dos governantes, criando obrigações de não fazer, de 
não intervir sobre aspectos da vida pessoal de cada indivíduo. São considerados indispensáveis a 
todos os homens, ostentando, pois, pretensão universalista. Referem-se a liberdades individuais, 
como a de consciência, de reunião, e à inviolabilidade de domicílio. São direitos em que não 
desponta a preocupação com desigualdades sociais. O paradigma de titular desses direitos é o 
homem individualmente considerado. Por isso, a liberdade sindical e o direito de greve – 
considerados, então, fatores desarticuladores do livre encontro de indivíduos autônomos – não 
eram tolerados no Estado de Direito liberal. A preocupação em manter a propriedade servia de 
parâmetro e de limite para a identificação dos direitos fundamentais, notando-se pouca tolerância 
para as pretensões que lhe fossem colidentes.” (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo 
Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 10. ed., rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2015. 
p. 137.) 

71  BRASIL, 1988. 
72  MENDES, 2015. p. 280. 
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decidiu a Corte Suprema dos Estados Unidos, o direito de toda 
pessoa tomar sozinha as decisões na esfera da sua vida privada.73 

 

Imperioso ressaltar, neste momento, que o homem vive como personalidade 

em esferas diversas: numa esfera individual e noutra esfera privada74. A primeira 

esfera remete à proteção à honra, enquanto a última à proteção contra a indiscrição. 
De forma prática, a esfera individual está relacionada com o cidadão no mundo, ao 

passo que a esfera privada diz respeito ao cidadão na intimidade ou no recato, em 

seu isolamento moral, convivendo com a própria individualidade75. 
A doutrina alemã, mais adiante, desdobra a vida privada em três esferas: 

Privatsphäre, Indiskretionsdelikt, e Vertrauensphäre ou Vertraulichkeitssphäre76, a 

partir da teoria dos círculos concêntricos da vida privada. A primeira é a esfera 
privada propriamente dita, formada por elementos (comportamentos e fatos) que o 

sujeito mantém sob seu domínio e afasta do âmbito público. A segunda é, na 

realidade, externa à esfera da privacidade, tratando-se de elementos de domínio 

público e que não desfrutam do direito à intimidade, já que não se enquadram nos 
delitos de indiscrição. A terceira, inserida na esfera privada, engloba a esfera da 

intimidade e a esfera confidencial, respectivamente. Estas, por sua vez, remetem à 

ideia de confiança por parte do indivíduo, razão pela qual um pequeno e seleto 
grupo detém domínio destas informações.77 

As investigações internas carregam consigo a problemática de atuação 

limítrofe à violação do direito à privacidade. Isto porque, durante as ações 
individuais, os investigadores possuem amplo acesso a documentos dos 

investigados78. 

Nada obstante o louvor da teoria e a necessidade de divisão das esferas 

individual e privada, a hipótese compreendida pela problemática acima se atém à 
ideia de privacidade em sentido amplo, haja visto que o indivíduo não escolhe ter 

																																																	
73  SILVA, 2015. p.208. 
74  COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Agressões à intimidade: o episódio Lady Di. 1. ed. São Paulo: 

Melhoramentos, 1997. p. 23. 
75  COSTA JÚNIOR, 1997. p. 24. 
76  COSTA JÚNIOR, 1997. p. 25. 
77  COSTA JÚNIOR, 1997. p. 25. 
78  BOURTIN, Nicolas et al (Ed.). The International Investigations Review. 8. ed. Londres: Law 

Business Research Ltd, 2018. p. 60-69. 
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sua intimidade violada, mas, forçosamente, dispõe desta em prol do seu labor. 

Decorre, aqui, a necessidade de determinar onde se aloja a fronteira entre a esfera 
privada e os elementos cujas investigações podem penetrar. 

É necessário partir de um lugar comum: em regra, a violação – por 

interceptação ou monitoramento – de correspondência79, comunicação telegráfica80, 

radioelétrica81 ou telefônica82 de outrem configura crime. Ademais, a Constituição 
Federal garante a inviolabilidade da correspondência e das comunicações 

telegráficas de dados e telefônicas, como direito fundamental83, só podendo ser 

quebrado por ordem judicial84. 
Apesar da garantia constitucional apresentada acima, resta clara que, na 

hipótese de relação de emprego, há poder de direção do empregador, decorrente da 

subordinação85. Em respeito a tal noção e em decorrência da responsabilidade 
objetiva86 do empregador por atos cometidos por seus empregados, é razoável que 

aquele possa monitorar estes, a fim de se resguardar juridicamente.  

																																																	
79  “Art. 151 - Devassar indevidamente o conteúdo de correspondência fechada, dirigida a outrem: 

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.” (BRASIL. Decreto-lei nº 2.848, de 07 de 
dezembro de 1940. Diário Oficial da União. Rio de Janeiro, RJ, 7 dez. 1950. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm>. Acesso em: 27 set. 2018.) 

80  “Art. 151 - Devassar indevidamente o conteúdo de correspondência fechada, dirigida a outrem: II - 
quem indevidamente divulga, transmite a outrem ou utiliza abusivamente comunicação telegráfica 
ou radioelétrica dirigida a terceiro, ou conversação telefônica entre outras pessoas; [...]” (BRASIL, 
1940.) 

81  “Art. 151 - Devassar indevidamente o conteúdo de correspondência fechada, dirigida a outrem: III - 
quem impede a comunicação ou a conversação referidas no número anterior; [...]” (BRASIL, 
1940.) 

82  “Art. 151 - Devassar indevidamente o conteúdo de correspondência fechada, dirigida a outrem: IV 
- quem instala ou utiliza estação ou aparelho radioelétrico, sem observância de disposição legal. 
[...]” (BRASIL, 1940.) 

83  Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XII - é inviolável o sigilo da 
correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, 
salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins 
de investigação criminal ou instrução processual penal; [...] (BRASIL, 1988.) 

84  BRASIL. Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 24 jul. 1996. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9296.htm>. Acesso em: 27 set. 2018. 

85  DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. 14. ed. São Paulo: LTr, 2015. p. 
310. 

86  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; 
[...] (BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 10 
jan. 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 
27 set. 2018.) 
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No entanto, não se trata de hipótese absoluta, isto é, de monitoramento de 

toda e qualquer forma de comunicação de seus empregados. O empregador pode, 
legitimamente, monitorar seus empregados apenas no que tange a ferramentas de 

trabalho por ele concedidas, e.g. e-mails corporativos, telefones móveis 

corporativos, programas de envio de mensagem instantânea, entre outras. 

Neste sentido, a Justiça do Trabalho vêm se posicionando no sentido de que, 
para se resguardar de eventual responsabilidade, é lícito o monitoramento, bem 

como sua utilização como prova em eventual ação judicial, conforme depreende-se 

da ementa do acórdão abaixo: 
 

PROVA ILÍCITA. -E-MAIL- CORPORATIVO. JUSTA CAUSA. 
DIVULGAÇÃO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO. 1. Os 
sacrossantos direitos do cidadão à privacidade e ao sigilo de 
correspondência, constitucionalmente assegurados, concernem à 
comunicação estritamente pessoal, ainda que virtual (-e-mail- 
particular). Assim, apenas o e-mail pessoal ou particular do 
empregado, socorrendo-se de provedor próprio, desfruta da 
proteção constitucional e legal de inviolabilidade. 2. Solução 
diversa impõe-se em se tratando do chamado -e-mail- corporativo, 
instrumento de comunicação virtual mediante o qual o empregado 
louva-se de terminal de computador e de provedor da empresa, bem 
assim do próprio endereço eletrônico que lhe é disponibilizado 
igualmente pela empresa. Destina-se este a que nele trafeguem 
mensagens de cunho estritamente profissional. Em princípio, é 
de uso corporativo, salvo consentimento do empregador. Ostenta, 
pois, natureza jurídica equivalente à de uma ferramenta de 
trabalho proporcionada pelo empregador ao empregado para a 
consecução do serviço. 3. A estreita e cada vez mais intensa 
vinculação que passou a existir, de uns tempos a esta parte, entre 
Internet e/ou correspondência eletrônica e justa causa e/ou crime 
exige muita parcimônia dos órgãos jurisdicionais na qualificação da 
ilicitude da prova referente ao desvio de finalidade na utilização 
dessa tecnologia, tomando-se em conta, inclusive, o princípio da 
proporcionalidade e, pois, os diversos valores jurídicos tutelados pela 
lei e pela Constituição Federal. A experiência subministrada ao 
magistrado pela observação do que ordinariamente acontece revela 
que, notadamente o -e-mail- corporativo, não raro sofre acentuado 
desvio de finalidade, mediante a utilização abusiva ou ilegal, de que 
é exemplo o envio de fotos pornográficas. Constitui, assim, em última 
análise, expediente pelo qual o empregado pode provocar expressivo 
prejuízo ao empregador. 4. Se se cuida de -e-mail- corporativo, 
declaradamente destinado somente para assuntos e matérias afetas 
ao serviço, o que está em jogo, antes de tudo, é o exercício do direito 
de propriedade do empregador sobre o computador capaz de 
acessar à INTERNET e sobre o próprio provedor. Insta ter presente 
também a responsabilidade do empregador, perante terceiros, 
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pelos atos de seus empregados em serviço (Código Civil, art. 932, 
inc. III), bem como que está em xeque o direito à imagem do 
empregador, igualmente merecedor de tutela constitucional. 
Sobretudo, imperativo considerar que o empregado, ao receber uma 
caixa de -e-mail- de seu empregador para uso corporativo, mediante 
ciência prévia de que nele somente podem transitar mensagens 
profissionais, não tem razoável expectativa de privacidade quanto 
a esta, como se vem entendendo no Direito Comparado (EUA e 
Reino Unido). 5. Pode o empregador monitorar e rastrear a 
atividade do empregado no ambiente de trabalho, em -e-mail- 
corporativo, isto é, checar suas mensagens, tanto do ponto de 
vista formal quanto sob o ângulo material ou de conteúdo. Não é 
ilícita a prova assim obtida, visando a demonstrar justa causa para a 
despedida decorrente do envio de material pornográfico a colega de 
trabalho. Inexistência de afronta ao art. 5º, incisos X, XII e LVI, da 
Constituição Federal. 6. Agravo de Instrumento do Reclamante a que 
se nega provimento. (RR - 61300-23.2000.5.10.0013 , Relator 
Ministro: João Oreste Dalazen, Data de Julgamento: 18/05/2005, 1ª 
Turma, Data de Publicação: DJ 10/06/2005). (grifo nosso)87 
 
MONITORIZAÇÃO DO MSN. QUEBRA DE SIGILO DE 
CORRESPONDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. Considerando que os 
equipamentos de informática são disponibilizados pelas empresas 
aos seus funcionários com a finalidade única de atender às suas 
atividades laborativas, sendo o MSN comumente utilizado na 
empresa como ferramenta de trabalho, é perfeitamente aceitável 
a monitorização das mensagens enviadas e recebidas pela 
empregadora, sem que reste configurada violação dos direitos à 
intimidade ou privacidade e sigilo de correspondência. Esse o 
controle apresenta-se como a forma mais eficaz, tanto de proteção e 
fiscalização às informações que tramitam no âmbito da empresa, 
inclusive sigilosas, quanto de evitar o mau uso do sistema internet, 
que pode, inclusive, atentar contra a moral e os bons costumes, 
causando à imagem da empresa prejuízos de larga monta. Nego 
provimento ao recurso. 
(TRT-18 1634200901118001 GO 01634-2009-011-18-00-1, Relator: 
ALDON DO VALE ALVES TAGLIALEGNA, Data de Publicação: DJ 
Eletrônico Ano IV, Nº 58 de 08.04.2010, pág.9/10). (grifo nosso) 88 

 

																																																	
87  BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. RR - 61300-23.2000.5.10.0013. Relator Ministro: João 

Oreste Dalazen, Data de Julgamento: 18/05/2005, 1ª Turma. Brasília, 2005. Disponível em: 
<http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html
&highlight=true&numeroFormatado=RR%20-%2061300-
23.2000.5.10.0013&base=acordao&rowid=AAANGhAAFAAAgNcAAS&dataPublicacao=10/06/2005
&localPublicacao=DJ&query=PROVA%20and%20ILÍCITA>. Acesso em: 27 set. 2018. 

88  BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho 18. 1634200901118001 GO 01634-2009-011-18-00-1. 
Relator: ALDON DO VALE ALVES TAGLIALEGNA. Goiânia, 2010. Disponível em: <https://trt-
18.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/18951543/1634200901118001-go-01634-2009-011-18-00-
1/inteiro-teor-104209671?ref=juris-tabs>. Acesso em: 27 set. 2018. 
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Em conclusão, computadores, e-mails, celulares e demais ferramentas são 

concedidas pelo empregador para fins do negócio, decorrentes da relação de 
emprego. Além disso, os argumentos acima apresentados salvaguardam o 

empregador no que diz respeito às investigações internas e às ações individuais 

contra os empregados investigados. 

Embora o empregador encontre defesa nos pontos anteriores, não há, como 
visto, não há qualquer regulamentação acerca das investigações internas na 

legislação brasileira. Como consequência, não há um limite claro e pacífico da 

extensão do direito à privacidade do empregado no ambiente de trabalho, ao utilizar 
ferramentas fornecidas pelo empregador. Desta forma, é aconselhado que o 

empregador sempre informe seus empregados sobre as finalidades das 

ferramentas, ora verbalmente, ora por avisos nos próprios dispositivos, bem como a 
ausência de expectativa de privacidade89. 

Durante as ações individuais, além de coletar documentos e materiais 

pertencentes aos investigados, os investigadores possuem acesso aos mais 

variados dados daqueles. Nesta perspectiva, cabe compreender, ainda, alguns 
aspectos ligados à proteção dos dados tratados durante as investigações, tópico 

este a ser tratado na sequência. 

 
3.2 LIMITES DAS INVESTIGAÇÕES INTERNAS EM RELAÇÃO À PROTEÇÃO DE 

DADOS DO INVESTIGADO 

 
A proteção de dados está inteiramente ligada com conceitos e direitos 

fundamentais anteriormente apresentados, como o direito à privacidade, a 

inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, bem como os direitos humanos 

e a liberdade de expressão. Nas últimas décadas, seu estudo tem sido paralelo ao 
estudo dos direitos fundamentais, em âmbito internacional. 

Até 2018, sob a ótica da proteção de dados, o Brasil enfrentava a ausência de 

legislação que a regulasse, de forma ampla e integral. Eram percebidas, tão 

																																																	
89  SPEHL, 2013, p. 61-62. 
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somente, leis setoriais pouco abrangentes90 e que transferiam ao público inúmeras 

incertezas e divergências. Era o que se sucedia, a título de exemplo, com o Marco 
Civil da Internet91, que dedica alguns de seus artigos à proteção de dados no 

ambiente online, mas sem trazer conceitos pré-definidos, como a de definição de 

dados pessoais, que apresenta lacuna de concepção. 

Três projetos de lei relacionados à proteção de dados tramitavam no 
Congresso Nacional: o PL 4060/2012, elaborado na Câmara dos Deputados; o PLS 

330/2013, elaborado no Senado Federal e substituído por novo projeto de lei em 

2015; e o PL 5276/2016, elaborado no Ministério da Justiça, pela Secretaria 
Nacional de Defesa do Consumidor. 

No entanto, apenas após escândalos envolvendo proteção de dados92 e 

divergências acerca da constitucionalidade da Lei do Cadastro Positivo93, unido a 
um movimento internacional legislativo para regulamentar a matéria94 e o interesse 

de entrada do Brasil na OCDE95, foi aprovada a Lei Geral de Proteção de Dados 

																																																	
90  BAPTISTALUZ. Proteção de dados – a legislação vigente no Brasil. São Paulo, 2017. 

Disponível em: <http://baptistaluz.com.br/wp-content/uploads/2017/11/Privacy-Hub-Leis-
Setoriais.pdf>. Acesso em: 30 set. 2018. 

91  BRASIL. Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 23 Abr. 
2014. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm>. 
Acesso em: 30 set. 2018. 

92  Como é o caso da Cambridge Analytica, que coletou, legalmente, dados de usuários do Facebook 
e os utilizou para finalidades diversas, como para auxiliar as eleições norte-americanas e a saída 
do Reino Unido da União Europeia. MURPHY-BATES, Sebastion. Facebook is fined £500,000 
over Cambridge Analytica scandal which saw user data harvested from tens of millions of people 
(but it'll take social media giant just 18 minutes to pay it). Daily Mail. Kensington, 2018. Disponível 
em: <https://www.dailymail.co.uk/news/article-6315357/Facebook-fined-500-000-Cambridge-
Analytica-scandal.html>. Acesso em: 30 set. 2018. 

93  BRASIL. Câmara dos Deputados. Câmara aprova projeto que muda cadastro positivo, mas falta 
votar destaques. Brasília, 2018. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/557117-CAMARA-APROVA-
PROJETO-QUE-MUDA-CADASTRO-POSITIVO,-MAS-FALTA-VOTAR-DESTAQUES.html>. 
Acesso em: 30 set. 2018. 

94  Resultando em leis de proteção de dados, como a GDPR da União Europeia. (FOLHA. Nova 
Regra de Privacidade Online na Europa entra em Vigor Hoje. São Paulo, 2018. Disponível em: 
<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/05/nova-regra-de-privacidade-online-na-europa-
entra-em-vigor-hoje.shtml> Acesso em: 30 set. 2018.) 

95  A organização impõe, como uma das exigências para ingresso, possuir legislação sobre proteção 
de dados, com garantias equivalentes à visão adotada pela organização. (TRUFFI, Renan. Por 
vaga na OCDE, governo articula criar órgão para proteção de dados na internet. Estadão. São 
Paulo, 2018. Disponível em: <https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,por-vaga-na-ocde-
governo-articula-criar-orgao-para-protecao-de-dados-na-internet,70002266200>. Acesso em: 30 
set. 2018.) 
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(“LGPD”) em 14 de agosto de 201896, seis anos após o primeiro projeto de lei, e com 

forte influência da lei europeia (“GDPR”). 
Popularmente conhecida como LGPD, a lei é responsável por nivelar o uso de 

dados pessoais no Brasil, tanto no ambiente online quanto off-line, pelo setor público 

e privado. Nada obstante ela passar a vigorar apenas em fevereiro de 202097, a lei 

prevê importante dispositivo diretamente ligado às investigações internas. Por esta 
razão e pela relação demonstrada entre investigações internas e proteção de dados, 

o estudo da referida norma como – primeiro – marco legislativo se faz necessário. 

A normativa apresenta dez bases legais para que seja realizado o tratamento 
de dados pessoais, quais sejam: consentimento; obrigação legal; execução de 

políticas públicas; realização de estudos por órgão de pesquisa; execução de 

contrato; exercício regular de direito; proteção da vida; tutela da saúde; legítimo 
interesse; e proteção do crédito.  

 
Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser 
realizado nas seguintes hipóteses: 
I - mediante o fornecimento de consentimento pelo titular; 
II - para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo 
controlador; 
III - pela administração pública, para o tratamento e uso 
compartilhado de dados necessários à execução de políticas 
públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em 
contratos, convênios ou instrumentos congêneres, observadas as 
disposições do Capítulo IV desta Lei; 
IV - para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, 
sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais; 
V - quando necessário para a execução de contrato ou de 
procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja 
parte o titular, a pedido do titular dos dados; 
VI - para o exercício regular de direitos em processo judicial, 
administrativo ou arbitral, esse último nos termos da Lei nº 9.307, de 
23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem); 
VII - para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou 
de terceiro; 
VIII - para a tutela da saúde, em procedimento realizado por 
profissionais da área da saúde ou por entidades sanitárias; 

																																																	
96  BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 14 ago. 

2018. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13709.htm>. 
Acesso em: 30 set. 2018. 

97  Art. 65.  Esta Lei entra em vigor após decorridos 18 (dezoito) meses de sua publicação 
oficial. (BRASIL, 2018B). 
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IX - quando necessário para atender aos interesses legítimos do 
controlador ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e 
liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados 
pessoais; ou 
X - para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na 
legislação pertinente. (grifo nosso) 98  

 

A hipótese prevista no inciso IX do artigo 7º diz respeito ao interesse legítimo 
do controlador, que, de acordo com a própria lei, é o detentor dos dados e das 

decisões referentes ao tratamento99. 

Há, ainda, dispositivo específico acerca de investigações e que, num primeiro 

momento, gerou discussões por estudiosos do tema100 sobre a possibilidade do 
impedimento de investigações internas pelo setor privado. É natural que da leitura 

do §4º do artigo 4º decorra tal conclusão, vejamo-lo: 

 
Art. 4º Esta Lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais: 
[...] III - realizado para fins exclusivos de: 
a) segurança pública; 
b) defesa nacional; 
c) segurança do Estado; ou 
d) atividades de investigação e repressão de infrações penais; ou 
[...] § 4º Em nenhum caso a totalidade dos dados pessoais de banco 
de dados de que trata o inciso III do caput deste artigo poderá ser 
tratada por pessoa de direito privado.101 

 

O referido parágrafo incontestavelmente obsta, em análise preliminar, as 

atividades de investigação realizadas por pessoa de direito privado, em 
investigações estritamente internas. No entanto, tal receio não merece prosperar. 

Isto porque tais dados estão excluídos da custódia da normativa, conforme se 

depreende do caput. Ademais, a interpretação teleológica leva a crer que a intenção 

do legislador foi de viabilizar investigações já existentes e realizadas pelo aparato do 

																																																	
98  BRASIL, 2018B. 
99  Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se: VI - controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito 

público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais; 
[...] (BRASIL, 2018B). 

100 Esta preocupação foi apresentada pelos advogados Leopoldo Pagotto e Naiara de Oliveira em 
matéria acerca da LGPD e investigações internas como combate à corrupção. (PAGOTTO, 
Leopoldo; Oliviera, Naiara de. Proteger dados ou combater corrupção. São Paulo, 2018. 
Disponível em: <https://www.valor.com.br/legislacao/5818305/proteger-dados-ou-combater-
corrupcao>. Acesso em: 30 set. 2018.) 

101 BRASIL, 2018B. 
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setor público, que não comportaria tecnologias necessárias à proteção destes 

dados. 
Em decorrência da relevância das investigações internas, como visto 

anteriormente, para realizá-las, a companhia deve se valer do legítimo interesse 

como base legal. Esta base também foi categoricamente manifestada no artigo 10: 

 
Art. 10  O legítimo interesse do controlador somente poderá 
fundamentar tratamento de dados pessoais para finalidades 
legítimas, consideradas a partir de situações concretas, que incluem, 
mas não se limitam a: 
I - apoio e promoção de atividades do controlador; e 
II - proteção, em relação ao titular, do exercício regular de seus 
direitos ou prestação de serviços que o beneficiem, respeitadas as 
legítimas expectativas dele e os direitos e liberdades fundamentais, 
nos termos desta Lei. 
§1º Quando o tratamento for baseado no legítimo interesse do 
controlador, somente os dados pessoais estritamente necessários 
para a finalidade pretendida poderão ser tratados. 
§2º O controlador deverá adotar medidas para garantir a 
transparência do tratamento de dados baseado em seu legítimo 
interesse. 
§3º A autoridade nacional poderá solicitar ao controlador relatório de 
impacto à proteção de dados pessoais, quando o tratamento tiver 
como fundamento seu interesse legítimo, observados os segredos 
comercial e industrial.102 

 
As investigações internas se enquadram no apoio da atividade do controlador, 

já que, como visto, o empregador pode ser responsabilizado por atos de seus 

empregados. Para que se valha desta hipótese, o controlador deverá (i) utilizar 

apenas dados estritamente necessários à investigação, conforme §1º acima; (ii) 
adotar medidas para garantir a transparência em relação ao titular dos dados, 

respeitado o princípio da razoabilidade, isto é, desde que não prejudique o 

andamento das investigações; e (iii) realizar relatório de impacto a mando da 
autoridade nacional. Ademais, deve manter registro das operações, em observância 

ao artigo 37103 da LGPD, já que basearia o tratamento no legítimo interesse, na 

posição de empregador. 

																																																	
102 BRASIL, 2018B. 
103 Art. 37.  O controlador e o operador devem manter registro das operações de tratamento de dados 

pessoais que realizarem, especialmente quando baseado no legítimo interesse. (BRASIL, 2018B.) 
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A autoridade nacional, que de acordo com o dispositivo solicitaria ao 

controlador o relatório de impacto, foi afastada por veto presidencial. No entanto, o 
relatório de impacto constitui importante instituto da nova normativa e o veto não 

afasta a possibilidade de sua incidência. 

Trivialmente, o referido relatório consiste em documento construído em quatro 

fases, devendo ser elaborado sempre que o tratamento de dados pessoais envolver 
o legítimo interesse como base legal. Pela forte influência da GDPR na LGPD, os 

estudiosos têm se valido do mesmo formato de relatório104 veiculado pelas 

autoridades europeias. 
A primeira fase do relatório diz respeito à finalidade e legitimidade do 

interesse, em observância ao artigo 10, caput e I. O tratamento deve decorrer de 

finalidade legítima, isto é, que não seja proibida ou ilícita. E, ainda, de situação 
concreta. No caso das investigações internas, é necessário que haja indícios 

suficientes, e que seja feita estritamente para a descoberta de irregularidades e 

más-condutas, bem como para resguardar a companhia. 

A segunda fase diz respeito à necessidade do tratamento, em observância ao 
artigo 10, §1º. Além da comprovada necessidade – isto é, o tratamento de dados 

consistir na única hipótese legal para atingir a finalidade –, deve haver a menor 

utilização de dados possível, além da minimização de riscos, tornando o tratamento 
menos intrusivo. Na hipótese de investigações internas, é necessário que os dados 

dos empregados advindos de documentos e materiais sejam minimamente utilizados 

apenas em virtude da necessidade decorrente do contexto fático. 
A terceira fase é referente ao balanceamento do tratamento, em observância 

à boa-fé e o princípio da finalidade, previstos no artigo 6º, caput, e I105, bem como 

																																																	
104 Relatório de avaliação de legítimo interesse veiculado pela ICO (Information Commissioner’s 

Office), autoridade independente do Reino Unido criada para defender os direitos de informação 
de interesse público, promovendo a abertura por órgãos públicos e privacidade de dados para 
indivíduos. (UNITED KINGDOM. Sample LIA template. Chesire, 2018. Disponível em: 
<https://ico.org.uk/media/for-organisations/forms/2258435/gdpr-guidance-legitimate-interests-
sample-lia-template.docx>. Acesso em: 30 set. 2018.) 

105 Art. 6º As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes 
princípios: I - finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos 
e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com 
essas finalidades; [...] (BRASIL, 2018B.) 
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demais aspectos do legítimo interesse, presentes nos artigos 7º, IX106, 10107 e 11108, 

sendo este último relativo ao tratamento de dados sensíveis109. Aqui, caberá à 
companhia, na posição de controlador, respeitar o equilíbrio entre seu legítimo 

interesse e a legítima expectativa do empregado, na posição de titular dos dados, 

devendo haver compatibilidade entre elas. Ademais, deve observar, 

primordialmente, se direitos e liberdades fundamentais não estão sendo 

																																																	
106 Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses: 

[...] IX - quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, 
exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a 
proteção dos dados pessoais; ou [...] (BRASIL, 2018B.) 

107 Art. 10.  O legítimo interesse do controlador somente poderá fundamentar tratamento de dados 
pessoais para finalidades legítimas, consideradas a partir de situações concretas, que incluem, 
mas não se limitam a: I - apoio e promoção de atividades do controlador; e II - proteção, em 
relação ao titular, do exercício regular de seus direitos ou prestação de serviços que o beneficiem, 
respeitadas as legítimas expectativas dele e os direitos e liberdades fundamentais, nos termos 
desta Lei. § 1º Quando o tratamento for baseado no legítimo interesse do controlador, somente os 
dados pessoais estritamente necessários para a finalidade pretendida poderão ser tratados. § 2º O 
controlador deverá adotar medidas para garantir a transparência do tratamento de dados baseado 
em seu legítimo interesse. § 3º A autoridade nacional poderá solicitar ao controlador relatório de 
impacto à proteção de dados pessoais, quando o tratamento tiver como fundamento seu interesse 
legítimo, observados os segredos comercial e industrial. (BRASIL, 2018B.) 

108 Art. 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes 
hipóteses: I - quando o titular ou seu responsável legal consentir, de forma específica e destacada, 
para finalidades específicas; II - sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em 
que for indispensável para: a) cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; b) 
tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela administração pública, de 
políticas públicas previstas em leis ou regulamentos; c) realização de estudos por órgão de 
pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais sensíveis; d) 
exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, administrativo e arbitral, 
este último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem); e) 
proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro; f) tutela da saúde, em 
procedimento realizado por profissionais da área da saúde ou por entidades sanitárias; ou g) 
garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos de identificação e 
autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos, resguardados os direitos mencionados no art. 
9º desta Lei e exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que 
exijam a proteção dos dados pessoais. 

 § 1º Aplica-se o disposto neste artigo a qualquer tratamento de dados pessoais que revele dados 
pessoais sensíveis e que possa causar dano ao titular, ressalvado o disposto em legislação 
específica. § 2º Nos casos de aplicação do disposto nas alíneas “a” e “b” do inciso II do caput 
deste artigo pelos órgãos e pelas entidades públicas, será dada publicidade à referida dispensa de 
consentimento, nos termos do inciso I do caput do art. 23 desta Lei. § 3º A comunicação ou o uso 
compartilhado de dados pessoais sensíveis entre controladores com objetivo de obter vantagem 
econômica poderá ser objeto de vedação ou de regulamentação por parte da autoridade nacional, 
ouvidos os órgãos setoriais do Poder Público, no âmbito de suas competências. § 4º É vedada a 
comunicação ou o uso compartilhado entre controladores de dados pessoais sensíveis referentes 
à saúde com objetivo de obter vantagem econômica, exceto nos casos de portabilidade de dados 
quando consentido pelo titular. (BRASIL, 2018B.) 

109 Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se: [...] II - dado pessoal sensível: dado pessoal sobre 
origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização 
de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético 
ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural; [...] (BRASIL, 2018B.) 
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transgredidos, como o direito ao trabalho110. Por fim, verificar se, durante suposta 

investigação interna, se há utilização de dados pessoais sensíveis e, em caso 
positivo, se atende a uma das hipóteses apresentadas no referido artigo 11. 

A quarta e última fase diz respeito às salvaguardas, no momento da decisão 

pela opção do tratamento de dados utilizando o legítimo interesse como base legal, 

em observância ao artigo 10, §2º e 3º111. Nesta etapa ocorre a instrumentalização 
das etapas anteriores. Deve-se garantir transparência dos dados coletados e 

tratados durante a investigação, no limite do que for necessário exibir ao 

investigado, a fim de que não prejudique todo o procedimento. Além disso, deve 
fornecer mecanismos de oposição por parte do titular, o que não vigoraria na 

hipótese de investigação interna, já que iria contra os próprios fundamentos e 

finalidades desta. E, por fim, garantir a mitigação de riscos, a exemplo da 
anonimização de dados112, ou ferramentas de tecnologia da informação que 

minimizem riscos de vazamento. 

Conforme demonstrado, as investigações internas não perdem espaço com a 

promulgação da LGPD. Pelo contrário, ganham espaço e são fundamentadas em 
base legal específica, sem necessidade de consentimento do titular. Para tanto, é 

necessário que, se valendo do legítimo interesse, a companhia, na posição de 

controlador dos dados, realize relatório de impacto, a fim de se resguardar 
juridicamente. 

  

																																																	
110 “Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 

transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.” “Art. 7º São direitos dos 
trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: I - 
relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei 
complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos; [...]” (BRASIL, 
1988.) 

111 Art. 10.  O legítimo interesse do controlador somente poderá fundamentar tratamento de dados 
pessoais para finalidades legítimas, consideradas a partir de situações concretas, que incluem, 
mas não se limitam a: [...] § 2º O controlador deverá adotar medidas para garantir a transparência 
do tratamento de dados baseado em seu legítimo interesse. § 3º A autoridade nacional poderá 
solicitar ao controlador relatório de impacto à proteção de dados pessoais, quando o tratamento 
tiver como fundamento seu interesse legítimo, observados os segredos comercial e industrial. 
(BRASIL, 2018B.) 

112 Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se: [...] III - dado anonimizado: dado relativo a titular que 
não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na 
ocasião de seu tratamento; [...] (BRASIL, 2018B.) 
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CONCLUSÃO 
	

A instituição dos Programas de Compliance ou de Integridade perante o 

ordenamento jurídico brasileiro passou a prever diretrizes e mecanismos de combate 
à corrupção, dentre eles um instrumento copiosamente utilizado, ainda que sem 

previsão legislativa: as investigações internas. O instrumento que surge como aliado 

à debilidade do Estado, e em prol da transparência, no entanto, apresenta ameaças 
aos direitos dos investigados, caso não sejam observados alguns limites. 

O primeiro e principal limite que sustém as investigações internas é a 

privacidade como direito fundamental. Ao mesmo tempo em que as investigações 
são legítimas e fomentam a integridade corporativa, os empregados, na posição de 

investigados, devem ter sua esfera privada respeitada. De outro modo, é essencial 

que as ações individuais aplicadas pelas investigações não violem o direito à 

privacidade, garantia constitucional no sistema normativo pátrio. No entanto, a 
relação de emprego relativiza a garantia constitucional do direito à privacidade, que 

não é, portanto, absoluta. 

Nesta perspectiva, a jurisprudência da Justiça do Trabalho, conforme visto, 
tem evoluído no sentido de que as ferramentas de trabalho, e.g. computadores, 

celulares etc., concedidas pelo empregador decorrem da relação de emprego e 

operam como facilitadores das atividades laborativas, visando atender estas. Com 
efeito, não deve haver razoável expectativa de privacidade por parte do empregado 

ao utilizar tais ferramentas, vez que estas não visam atender necessidades pessoais 

destes indivíduos, mas, sim, em favor da companhia. 

O segundo limite que reprime a atuação desenfreada das investigações 
internas concerne à proteção dos dados dos investigados. Tal baliza não encontrava 

previsão normativa que relacionasse a dita problemática. Com o advento da Lei 

Geral de Proteção de Dados, esta passa a ser utilizada como marco legislativo em 
relação à matéria. 

No que tange às investigações internas, estas encontram fundamento legal na 

referida lei sob a hipótese de legítimo interesse do empregador, uma das bases que 
permite o tratamento de dados do titular. Contudo, ao passo que esta base legal 

autoriza o tratamento, também impõe requisitos, a exemplo do relatório de impacto a 
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ser realizado pelo controlador dos dados, ora empregador no contexto das 

investigações internas. Desta forma, além de legitimar as investigações, a LGPD 
baliza limites, em linha com a problemática tratada, e condições para que estas 

sejam realizadas. 

Em breve síntese, as investigações internas possuem limites a serem 

observados. Os dois limites jurídicos apresentados pela presente pesquisa, quais 
sejam (i) em relação à privacidade como direito fundamental do homem e (ii) em 

relação à proteção de dados do investigado, devem ser observados durante as 

ações das investigações internas – ressalvadas as particularidades que relativizam 
tais direitos –, de sorte que não violem garantias constitucionalmente conquistadas 

ao longo do progresso da humanidade e do direito. 
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