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LABOR COMPLIANCE 
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Trabalhista. Conclusão: O Compliance como Ferramenta de Combate à Corrupção 

Trabalhista. Referências.  

 

RESUMO 

 

O presente trabalho consiste na análise do instituto do Compliance pela perspectiva 

constitucional brasileira, apresentando a importância do uso de práticas anticorrupção 

como ferramentas para fiscalização e manutenção Direitos Trabalhistas. A 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), mesmo anterior à Constituição de 1988, foi 

sancionada visando harmonizar as relações de poder entre Empregado e 

Empregador. Com a dinamização das relações sociais, e consequentemente, das 

econômicas, a efetividade da CLT passou a sofrer impactos ao longo das décadas e, 

principalmente, a partir da década de 80, começa-se a questionar sua imperatividade 

perante o elevado índice de desemprego. O projeto Neoliberal iniciado na década de 

1990, cominou, na secunda metade dos anos 2010, na aprovação da chamada 

Reforma Trabalhista (Lei 13.467/17) que, com a justificativa de flexibilizar as relações 

de trabalho visando o desenvolvimento nacional, alterou o panorama trabalhista pré-

existente. Nesse contexto, o papel dos Estados, Empresas e Organizações 

 
1 Graduando em Direito na Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Endereço 
eletrônico: ale.l.andrade@uol.com.br 
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Internacionais consubstanciou-se na figura de agentes fiscalizadores em um mundo 

cujas relações legais internacionais estão cada vez mais presentes na vida dos 

indivíduos. Nesse sentido, os Programas de Compliance, emergiram como uma 

resposta à pressão internacional em face à crescente precarização das relações 

trabalhistas brasileiras. O objetivo da presente pesquisa não é defender o papel dos 

agentes privados como os únicos responsáveis pela fiscalização da manutenção da 

lei trabalhista, mas sim, entender como as empresas nacionais e estrangeiras que 

atuam no Brasil, se posicionam frente à um sistema constitucional que garante a todos 

os indivíduos condições dignas de existência. 

 

Palavras-chave: Compliance; Direito do Trabalho; Direitos Sociais; Fraternidade. 

 

ABSTRACT 

 

The present work consists in the analysis of the Compliance Institute from the 

perspective of the Brazilian constitutional system, presenting the importance of the use 

of anti-corruption practices as a tool for maintenance and inspection of Labor and 

Social Rights. The Brazilian legal labor instrument “Consolidação das Leis Trabalhistas 

(CLT)”, even before the Constitution of 1988, was granted in order to harmonize the 

power relations between Employee e Employer. With the dynamization of social and, 

consequently, economic relations, the effectiveness of CLT suffered impacts over the 

decades and, especially, from the 1990s on, people began to question its effectiveness 

front the high unemployment rate.  The neoliberal project that started in the 1990s was 

resumed in the second half of 2010 decade, with the approval of the so-called Labor 

Law Reform, which, with the justification of making employment relations more flexible 

in order to foster national development, changed the panorama of pre-existing labor 

relations. In this context, the role of the States, Companies and International 

Organizations was embodied in the figure of supervisory agents in a globalized world, 

where international legal relations became increasingly present in the daily of 

individuals. In this regard, Compliance Programs, together with Codes of Business 

Ethics, emerged as a response to the international pressure in the face of the growing 

social dumping and precariousness of Brazilian Labor relations. The objective of this 

research is not to defend the role of private agents as the only ones responsible for the 

inspection of Labor Law implementation, but rather to understand how national and 
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foreign companies that operate in Brazil adapts to a legal system that ensures all 

individuals in the nation dignified conditions of existence and rights guaranteed by the 

Constitution.   

 

KEYWORDS: Compliance; Labor Law; Social Rights; Fraternity. 

 

1. INTRODUÇÃO: A INTERNACIONALIZAÇÃO DO DIREITO E O COMPLIANCE 

NO BRASIL 

 

1.1. Definição de Compliance 

 

O conceito de Compliance não pode ser analisado exclusivamente por 

uma abordagem jurídica, o termo empregado tem origem do verbo em inglês “to 

comply” cuja tradução livre pode ser entendida como “cumprir”, ou seja, o intuito 

do instituto é justamente cumprir ou estar em conformidade com as normas e 

regulamentos internos e externos das instituições. 

 No entanto, o mero sentido literal da expressão não embarca todo o 

alcance do instituto, que deve ser compreendido de maneira sistêmica, “sendo um 

instrumento de mitigação de riscos, preservação dos valores éticos e de 

sustentabilidade corporativa, preservando a continuidade do negócio e o interesse 

dos stakeholders. ”. (Venturini, 2019, p. 34)2 

A dificuldade da conceituação do termo decorre do fato de sua introdução 

recente no Brasil. O emprego do termo compliance esteve por muito tempo restrito 

às legislações interacionais anticorrupção, como a lei americana de 1977 Foreign 

Corrupt Practices Act (FCPA)3 e a lei do Reino Unido de 2010 UK Bribery Act4, 

limitando, portanto, sua aplicação ao mundo corporativo de mercados altamente 

regulados. 

O tema do Compliance começa a ganhar relevância nacional, quando em 

 
2 VENTURINI, Otavio. Manual de Compliance. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 34 
3 Disponível na forma de guia desenvolvido pelo Departamento de Justiça Americano para o FCPA: 
<https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal-fraud/legacy/2015/01/16/guide.pdf>. Acesso em: 
01 out. 2019. 
4 Disponível em: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/contents>. Acesso em: 01 out. 2019. 
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2000 o Brasil aderiu à Convenção da Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento (OCDE), “a qual tem o intuito de combater tanto a corrupção no 

Comércio Internacional, quanto adotar ações que assegurem a real cooperação 

entre os países signatários. ” (Kleindienst, 2019, p.15)5. A Convenção foi ratificada 

em 15 de junho de 2000 e promulgada pelo Decreto Presidencial nº. 3.678, de 30 

de novembro de 2000.6 

A história do Compliance fica marcada quando, no ano de 2001, o mundo 

é surpreendido com o internacionalmente conhecido atentado de 11 de setembro 

nos Estados Unidos da América. Tal atentado, comandado por grupos terroristas, 

coloca o mundo em alerta para uma pauta de discussão antes ignorada: 

financiamento ilegal do terrorismo por agentes privados.  

Com o tema do financiamento ilegal do terrorismo interacional em voga, 

os Estados Unidos, com apoio das organizações internacionais, passam exigir que 

seus parceiros comerciais comprovem o não envolvimento com escândalos de 

corrupção e terrorismo. 

Tais exigências, pressionam os países para a implementação de leis que 

garantam a fiscalização das atividades comerciais dos agentes privados que 

operam em seu território. 

Assim, com inspiração nas legislações internacionais e como resposta aos 

escândalos de corrupção que começam a emergir no panorama interacional, o 

Brasil, em 2013, promulga a chamada Lei Anticorrupção (Lei 12.846/20137) ou Lei 

da Empresa Limpa, regulamentada pelo decreto 8.420 de 20158. 

A Lei Empresa Limpa, inova ao introduzir no arcabouço jurídico nacional 

meios mais rígidos de controle e fiscalização por atos de corrupção, como 

responsabilidade objetiva independente de culpa e penas de multa de alto valor. 

Ainda, a Lei traz em seu capítulo IV a estrutura nacional dos programas de 

Compliance, na forma dos chamados Programas de Integridade:  

 

 

 
5 KLEINDIENST, Ana Cristina. Grandes Temas do Direito Brasileiro: Compliance. Almeidina, 2019, 
p.15 
6 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3678.htm>. Acesso em: 02 out. 2019. 
7 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm. Acesso 
em: 02 out. 2019. 
8 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8420.htm. 
Acesso em: 02 out. 2019. 
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CAPITULO IV 
DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE 

 
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. 

 

Com a introdução de tal instituto, as empresas que operam em território 

nacional, passam a ser pressionadas para introduzir meio de controle e 

fiscalização anticorrupção com o objetivo de detectar e sanar desvios em todas as 

suas atividades, consolidando-se assim o Compliance nacional. 

 

1.2. Corrupção e as Relações de Poder 

 

O conceito de corrupção está em constante mudança conforme a sociedade 

que o define. 

Inicialmente, o conceito parte da dialética aristotélica de que o mundo dos 

homens, em contraparte à perfeição do mundo dos deuses, pendia para a 

degeneração e destruição.  

Porém, mesmo sendo naturalmente corrupto, o ser é entendido por sua busca 

a ordem e a estabilidade, sendo a corrupção a forma de assegurar sua continuidade, 

justamente por representar a mudança.9 

Com o passar do tempo, já na modernidade, o conceito de corrupção traz à 

tona a lógica dos interesses e paixões individuais sendo sobrepostos ao interesse 

coletivo. 

 Em Montesquieu, a corrupção do governante poderia ser desencadeada pelo 

 
9 ARISTOTÉLES. Da geração e da corrupção. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 
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excesso de paixões, assim qualquer governo seria corrompido quando seus princípios 

normativos se degeneram.10 

A corrupção, portanto, passa a ser o uso arbitrário daquele que detém o poder 

em face dos demais.  

Em Foucalt11, a lógica da corrupção é a lógica do poder, ou seja, o poder se 

exerce independentemente da consciência daquele que o detém. É, portanto a lógica 

da microfísica das relações de poder na sociedade: 

 

Onde há pode ele se exerce. Ninguém é, propriamente falando, 
seu titular; e, no entanto, ele sempre se exerce em determinada 
direção, com uns de um lado e outros do outro. Não se sabe ao 
certo quem o detém, mas se sabe quem o não possui.   

 

Assim, analogamente na lógica econômica, o embate entre empregado e 

empregador, é nada mais que uma relação de poder econômico subordinado, onde 

se sabe quem não o detêm: o trabalhador.  

Sendo assim, tal relação é suscetível à desvirtuação quando o empregador, 

movido pelo interesse individual de obtenção de lucro às custas dos direitos de seus 

empregados, sonega direitos trabalhistas.  

Portanto, conclui-se que a sonegação de direitos trabalhista e sociais, num 

panorama contemporâneo, nada mais é que corrupção, numa clara prática de violação 

de direitos. 

 

1.3. A Busca pelo Trabalho Decente 

 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) completa em 2019, 100 anos 

de sua criação. Quando foi criada em 1919, essa era a realidade do trabalhador: “um 

mundo sem finais de semana, sem jornadas de oito horas de trabalho, sem idade 

mínima para o trabalho e sem proteção para trabalhadores vulneráveis ou grávidas.”  

Mesmo com esse panorama, a OIT foi e continuou sendo, ao longo do último 

século, precursora na luta pela justiça social, como a prega a Constituição da OIT em 

 
10 MONTESQUIEU. O espírito das leis. São Paulo: Abril Cultural, 1973. 
11 FOUCALT, Michel. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Paz e terra, 2015. 
 



12 
 

 

seu preâmbulo12: 

Considerando que só se pode fundar uma paz universal e 
duradoura com base na justiça social;  
 
Considerando que existem condições de trabalho que implicam, 
para grande parte das pessoas, a injustiça, a miséria e as 
privações, o que gera um descontentamento tal que a paz e a 
harmonia universais são postas em risco, e considerando que é 
urgente melhorar essas condições: por exemplo, relativamente 
à regulamentação das horas de trabalho, à fixação de uma 
duração máxima do dia e da semana de trabalho, ao 
recrutamento da mão-de-obra, à luta contra o desemprego, à 
garantia de um salário que assegure condições de subsistência 
adequadas, à protecção dos trabalhadores contra doenças 
gerais ou profissionais e contra acidentes de trabalho, à 
protecção das crianças, dos jovens e das mulheres, às pensões 
de velhice e de invalidez, à defesa dos interesses dos 
trabalhadores no estrangeiro, à afirmação do princípio “a 
trabalho igual, salário igual”, à afirmação do princípio da 
liberdade sindical, à organização do ensino profissional e técnico 
e outras medidas análogas;  
 
Considerando que a não adopção, por parte de qualquer nação, 
de um regime de trabalho realmente humano se torna um 
obstáculo aos esforços de outras nações empenhadas em 
melhorar o futuro dos trabalhadores nos seus próprios países; 
 
As Altas Partes Contratantes, movidas por sentimentos de 
justiça e de humanidade, assim como pelo desejo de assegurar 
uma paz mundial duradoura, e tendo em vista alcançar os 
objectivos enunciados neste preâmbulo, aprovam a presente 
Constituição da Organização Internacional do Trabalho. 
 

Em 1999, foi formalizado pela OIT o conceito de trabalho decente, com a 

promoção de oportunidades para que homens e mulheres obtenham um trabalho 

produtivo e de qualidade, em condições de liberdade, equidade, segurança e 

dignidade humanas, sendo considerado condição fundamental para a superação da 

pobreza, a redução das desigualdades sociais, a garantia da governabilidade 

democrática e o desenvolvimento sustentável.13 

O trabalho decente consubstancia-se em quatro objetivos estratégicos da OIT: 

 
12Disponível em: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-
lisbon/documents/genericdocument/wcms_666234.pdf. Acesso em: 02 out. 2019. 
13Disponível em:  https://www.ilo.org/brasilia/temas/trabalho-decente/lang--pt/index.htm. Acesso em: 
02 out. 2019. 
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1. O respeito aos direitos no trabalho, especialmente aqueles 
definidos como fundamentais (liberdade sindical, direito de 
negociação coletiva, eliminação de todas as formas de 
discriminação em matéria de emprego e ocupação e 
erradicação de todas as formas de trabalho forçado e 
trabalho infantil); 

2. A promoção do emprego produtivo e de qualidade; 
3. A ampliação da proteção social; 
4. E o fortalecimento do diálogo social. 
 

 
Assim, a luta da organização para implementação do trabalho decente no 

panorama mundial é primordial para o contínuo aperfeiçoamento dos Direitos 

Trabalhistas e erradicação de qualquer forma de sonegação desses direitos.  

Todavia, a ampliação da proteção social e o fortalecimento do diálogo entre 

os agentes, perpassa a lógica que o trabalhismo está estruturado no Brasil. E para 

além disso, se faz necessário o entendimento da cultura organizacional dos 

empregadores e como apenas com a mudança de tal cultura será possível garantir 

um trabalho decente à todos e todas.  

 

2. A LÓGICA DO TRABALHISMO NO BRASIL 

 

Para entendimento da lógica do trabalhismo no Brasil, se faz necessário 

entender o direito positivado constitucionalmente e a essencialidade do legislado 

como meio de proteção do trabalho e do trabalhador, como assim se verá.  

 

2.1. Direito do Trabalho nas Constituições Brasileiras 

 

 O Direito do Trabalho no Brasil, pode ser basicamente dividido em três 

principais etapas: o período pós independência até a abolição da escravatura; o 

período que abrange de 1888 a 1930; e o período que abrange desde a Revolução de 

1930 até os dias de hoje.14 

 O primeiro e o segundo período dessa linha tempo, marcados pelas 

Constituições de 1824 e 1891, não trazem o tema do trabalhismo como entendemos 

 
14 CAVALCANTE, Jouberto de Quadros Pessoa. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: Atlas, 2015. 
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hoje. A Constituição de 1824 não elencou nenhum direito trabalhista, mas a de 1891 

consagra importante marco para a história: é a primeira Constituição Brasileira após 

a abolição da escravatura em 1888.  

 A constitucionalização no Direito Trabalhista no Brasil, é oficializada apenas 

nesse terceiro e último período da linha do tempo, com o ideal do governo de Getúlio 

Vargas de intervenção estatal nas relações de trabalho.  

 O governo brasileiro, influenciado pelos exemplos das Constituições Mexicana 

e da República de Weimer, inaugura no Brasil o processo de Constitucionalismo 

Social: “A Constituição Federal de 1934, por exemplo, estabeleceu o salário mínimo, 

a isonomia salarial, a jornada de oito horas, a proteção do trabalho das mulheres e 

dos menores, as férias remuneradas, a liberdade sindical, entre outros direitos”. 

(Basile, 2019, pg. 14)15 

 Ainda, durante a fase intervencionista do regime de Vargas, apesar da 

Constituição de 1937 não trazer avanços no âmbito trabalhista, foi criada a Justiça do 

Trabalho e editado com o Decreto Lei 5.452 de 1943, a Consolidação das Leis 

Trabalhistas, que reunia toda a esparsa legislação trabalhista da principal época, e 

que figura como o principal instrumento do Direito do Trabalho vigorando até os dias 

de hoje.  

 A Constituição de 1946, após a queda de Vargas, consagra o retorno da 

democracia e das liberdades individuas. Assim o Direito do Trabalhos, em nome do 

princípio da isonomia, é estendido aos trabalhadores tanto urbanos como rurais. É 

ainda, nesse período, que a Justiça do Trabalho passa a figurar dentre os órgãos do 

Poder Judiciário Federal.  

 Os direitos sociais são colocados em xeque com o Golpe Militar de 1964 e 

durante os longos anos da Ditadura as liberdades individuais passam a ser 

extremamente limitadas. Assim, a Constituição Federal de 1967 não traz avanços em 

matéria trabalhista. 

 Com o fim do regime militar e a reabertura democrática brasileira, em 5 de 

outubro de 1988, o Brasil, por fim, promulga a atual Constituição Federal, que 

conhecida como Constituição Cidadã, inova ao contemplar todos os principais direitos 

dos trabalhadores como Direitos e Garantias fundamentais, não podendo ser abolidos 

nem por Emenda Constitucional. 

 
15 BASILE, César Reinaldo Offa. Direito do Trabalho. São Paulo: Saraiva, 2019. 
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2.2. Panorama Pós Constituição de 1988 

 

Com a promulgação da Constituição de 1988, o Direito do Trabalho no Brasil, 

passa a ser elevado como, além de direito, uma garantia sem a qual o indivíduo não 

pode exercer plenamente sua cidadania e dignidade. 

Os inúmeros direitos trabalhistas que foram constitucionalizados, apresentam 

a finalidade de garantir sua máxima efetividade e reduzir a discrepância da 

hipossuficiência do empregado frente ao seu empregador.  

Todavia, o entendimento da realidade trabalhista brasileira vai muito além de 

seus textos legais, como bem define o Tribunal Superior do Trabalho: 

 

Todavia, um retrospecto revela que o período histórico de 
trabalhadores livres e assalariados é muito curto no Brasil frente ao 
trabalho escravo. São pouco mais de 100 anos de trabalho livre e 
remunerado, ao passo que foram cerca de 400 anos nos quais a 
economia se apoiou no trabalho escravista. O período de transição 
entre esses modelos se prolongou por vários anos. Ainda na primeira 
metade do século XX, as políticas públicas voltadas para o trabalho 
foram temas de muitas discussões para se chegar a um modelo no 
qual os direitos trabalhistas não comprometessem, de modo 
significativo, o acúmulo de capital do empresariado urbano, bem 
como, dos grandes produtores rurais. Não há, portanto, como 
compreender o panorama social contemporâneo da classe 
trabalhadora sem levar em conta o longo domínio colonial e imperial 
ao qual o Brasil esteve submetido. Os ventos de liberdade são muito 
recentes em nossa história e só podem ser entendidos na sua 
complexidade se analisarmos o contexto de opressão que os 
antecederam. 
 

Apesar de terem sido necessárias 7 constituições federais para que, por fim, o 

trabalhismo alcançasse seu lugar no rol dos direitos inerentes à dignidade humana, a 

luta e militância pelas garantias dos trabalhadores está longe de seu fim.  

 

2.3. Neoliberalismo e os Direitos Trabalhista 

 

A história do trabalhismo no Brasil, ainda está muito marcada por seu passado 

escravagista e classista, e nos poucos anos de vigor da atual Constituição, os 

impactos socioeconômicos da ordem mundial vigente contaminaram o ideário político 

brasileira com o projeto Neoliberal.  

Nesse sentido, a priorização do capital em detrimento do trabalho decente foi 
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usada como justificativa para tentar desenvolver um país que até a implementação do 

Plano Real em 1993, ainda sofria os impactos inflacionários da ingerência dos 

governos anteriores. 

No Brasil, as ideias neoliberais ganharam espaço com o discurso midiático e a 

pressão internacional por um projeto de reorganizar o capitalismo internacional.  

Elaborado em 1989, o Consenso de Washington, elaborado pelo economista 

estadunidense John Williamson, com uma série de recomendações para combater 

subdesenvolvimento dos países periféricos, a partir de uma ótica de neoliberal.  

Tais recomendações, foram amplamente difundidas pelo Governo dos Estados 

Unidos e pelo Fundo Monetário Internacional, como requisitos para recebimentos de 

investimentos externos, como pontua a pesquisadora do tema, Martha Accurso16: 

 

A aliança entre a intensa propaganda midiática, a busca pelo 
fortalecimento da economia e a insatisfação com o caráter clientelista 
do Estado brasileiro, convergiram no apoio quase unânime das regras 
estabelecidas pelo “Consenso de Washington” para a estabilização 
dos países periféricos, quais sejam: o combate à inflação; a efetivação 
das reformas estruturais e a retomada dos investimentos estrangeiros, 
independentemente das consequências do chamado “custo social 
 

Dentre as recomendações do Consenso de Washington, cita-se a abertura 

comercial, a política de privatizações e a redução e reforma fiscal. 

Os impactos de tais recomendações no trabalhismo brasileiro, concentram-se 

em quatro pilares do neoliberalismo moderno: privatização; terceirização; 

desregulação e flexibilização. 

Tais pilares, estão presentes não apenas na década de 90, como também, na 

lei que inicia uma revolução ideológica no Direito do Trabalho, a Reforma 

Trabalhista.17 

 

2.4. A Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017) e Precarização das Relações de 

Trabalho 

 

 
16 ACCURSO, Martha Campos. O advento do neoliberalismo no Brasil e os impactos nas relações de 
trabalho. Revista Jus Navigandi. Teresina, 2013. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/24508. 
Acesso em: 24 out. 2019. 
17 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13467.htm. Acesso em: 
02 out. 2019. 
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A Lei 13.467, também chamada de Reforma Trabalhista, altera as Leis 

Trabalhistas sob a justificativa de adequar a legislação às novas relações de trabalho.  

Dentre as medidas anunciadas pela reforma, estavam a terceirização 

liberalizada e prevalência do negociado sobre o legislado. Tais medidas visam 

valorizar o princípio da autonomia privada, com a finalidade de flexibilizar as normas, 

permitindo que os empregados possam ajustar questões pertinentes ao contrato de 

trabalho diretamente com seu empregador.  

A questão da terceirização irrestrita de atividades foi um dos pontos de maior 

discussão na Reforma. Até a entrada em vigor da lei, era lícito terceirizar apenas as 

atividades-meio, mas não as atividades-fim, conforme entendimento consolidado do 

Tribunal Superior do Trabalho18: 

 

Súmula nº 331 do TST 
 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (nova 
redação do item IV e inseridos os itens V e VI à redação) - Res. 
174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011. 
 
I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, 
formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo 
no caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974). 
  
II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa 
interposta, não gera vínculo de emprego com os órgãos da 
Administração Pública direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, da 
CF/1988). 
  
III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de 
serviços de vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983) e de conservação 
e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-
meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a 
subordinação direta. 
  
IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do 
empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos 
serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da 
relação processual e conste também do título executivo judicial. 
  
V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta 
respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso 
evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações 
da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do 
cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de 

 
18 Disponível em:http://www3.tst.jus.br/jurispr.udencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_301_350.ht 
ml. Acesso em: 02 out. 2019. 
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serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre 
de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela 
empresa regularmente contratada. 
  
VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange 
todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da 
prestação laboral. 

 

Assim, até a Reforma trabalhista, do ponto de vista legal, era permitida a 

terceirização apenas das atividades que não implicassem na atividade principal 

desenvolvida pela empresa, conforme Art. 581 da CLT, § 2º: 

 

Entende-se por atividade preponderante a que caracterizar a unidade 
de produto, operação ou objetivo final, para cuja obtenção todas as 
demais atividades convirjam, exclusivamente, em regime de conexão 
funcional. 
 

Todavia, com a alteração introduzida pela Reforma, passa-se a permitir a 

terceirização independente da atividade executada, conforme texto próprio da Lei: 

 
A Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 
Art. 4º - A. Considera-se prestação de serviços a terceiros a 
transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas 
atividades, inclusive sua atividade principal, à pessoa jurídica de 
direito privado prestadora de serviços que possua capacidade 
econômica compatível com a sua execução.  
 

Em síntese, para entender tal reforma, é necessário entender que o projeto 

econômico almejado com tais modificações não é o de beneficiar o trabalhador sob o 

argumento falacioso de que menos regulação acarretaria em mais emprego, mas sim 

de beneficiar o empresariado e àqueles que financiam o lobby neoliberal, como muito 

bem pontua o doutrinador Jorge Luiz Souto Maior em sua Carta Aberta aos 

Terceirizados19: 

Do ponto de vista dos trabalhadores terceirizados as consequências 
dessa situação vão muito além da mera precarização das garantias do 
trabalho, significando mesmo uma forma de precarização da sua 
própria condição humana, vez que são desalojados do contexto da 
unidade em que prestam serviços. Os “terceirizados”, assim, tornam-
se em objetos de contratos e do ponto de vista da realidade, 
transformam-se em seres invisíveis. E isso não é mera figura de 
retórica, pois a maior forma de alguém ver reduzida a sua condição de 
cidadão é lhe retirar a possibilidade concreta de lutar pelo seu direito 

 
19 Disponível em: https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI131703,71043Carta+Aberta+aos+Te-
rceirizados+e+a+Comunidade+Juridica. Acesso em: 02 out. 2019. 
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e é isso, exatamente, o que faz a terceirização 
 

Assim, mesmo com as tentativas de mudança na estrutura legislativa do direito 

do trabalho, a lógica do trabalhismo no Brasil, é e continuará sendo a lógica do 

legislado como meio protetivo dos hipossuficientes, considerando sua condição de 

vulnerabilidade frente o poder econômico. 

 

3. O COMPLIANCE TRABALHISTA 

 

 A partir do panorama apresentado, resta comprovada a urgente necessidade 

de uma mudança no paradigma corporativo das empresas.  

A mudança da cultura organizacional e a busca pela transparência são fins 

que apenas serão atingidos através de um amplo trabalho de atuação dos agentes 

privados.  

Nessa busca, os programas de Compliance surgem como ferramenta para 

possibilitar tal mudança. 

 

3.1. Da aplicação dos institutos do Compliance no Direito do Trabalho 

  

 Os programas de Compliance Trabalhista, visam, para além do combate à 

corrupção e sonegação dos Direitos Trabalhistas, alterar a cultura organizacional da 

empresa e das pessoas. 

 Nos tempos atuais, onde os escândalos de corrupção se alastram e a pressão 

midiática, com auxílio dos meios de comunicação em massa, expõe dados a respeito 

da realidade fática dos trabalhadores, se faz necessário que as empresas 

estabeleçam programas voltados para a obediência dos critérios legais de 

contratações de empregados, demissões, relação interpessoal entre empregados, 

normas de saúde e segurança do trabalho e terceirização de serviços.20 

 Portanto, são programas criados levando em consideração as peculiaridades 

da empresa que o adota, havendo o mapeamento prévio dos fluxos e rotinas internas, 

para que se possa adequar e propor soluções concretas para os problemas 

 
20 Disponível em: https://www.legiscompliance.com.br/artigos-e-noticias/1445-os-pilares-do-
compliance-trabalhista. Acesso em: 02 out. 2019. 
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existentes.  

 Nesse sentido, os programas de Compliance vão muito além das normas legais 

estabelecidas, sendo ampliados para possibilitar uma gestão empresarial ética 

sustentável.  

 A busca pelo desenvolvimento sustentável das empresas, está alinhada com 

as metas da Organização das Nações Unidas (ONU), Agenda ONU 203021, que traçou 

os objetivos e metas que estimularão a ação para os próximos anos em áreas de 

importância crucial para o desenvolvimento humano. 

 Dentre os objetivos elencados pela ONU, está o Objetivo de Desenvolvimento 

Sustentável 822 que realça a importância da promoção do crescimento econômico 

sustentável, pautado no emprego pleno e decente sob o seguinte lema: Promover o 

crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e 

produtivo e trabalho decente para todas e todos.  

 O plano de ação para atingir tais objetivos, passa por, além mudanças e 

incentivos de caráter governamental, por mudanças das estruturas corporativas 

arcaicas que não podem se perpetuar como: 

 

(i) O uso indiscriminado de recursos: 

 

“8.4 Melhorar progressivamente, até 2030, a eficiência dos recursos 
globais no consumo e na produção, e empenhar-se para dissociar o 
crescimento econômico da degradação ambiental, de acordo com o 
Plano Decenal de Programas sobre Produção e Consumo 
Sustentáveis, com os países desenvolvidos assumindo a liderança” 

 

 (ii) A discriminação de minorias, metas abusivas que impactam a saúde mental 

dos trabalhadores e ambientes de trabalho precários que apresentem riscos para os 

trabalhadores: 

 

8.5. Até 2030, alcançar o emprego pleno e produtivo e trabalho 
decente para todas as mulheres e homens, inclusive para os jovens e 
as pessoas com deficiência, e remuneração igual para trabalho de 
igual valor 
 
8.7 Tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o trabalho 
forçado, acabar com a escravidão moderna e o tráfico de pessoas, e 

 
21 Disponível em: https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/. Acesso em: 02 out. 2019. 
22 Disponível em: https://nacoesunidas.org/pos2015/ods8/. Acesso em: 02 out. 2019 
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assegurar a proibição e eliminação das piores formas de trabalho 
infantil, incluindo recrutamento e utilização de crianças-soldado, e até 
2025 acabar com o trabalho infantil em todas as suas formas 
 
8.8. Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho 
seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os 
trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e 
pessoas em empregos precários 
 

 Assim, os programas de Compliance funcionam como uma ferramenta de 

implementação, controle, e fiscalização no cumprimento da política organizacional, 

possibilitando que além da empresa exercer plenamente sua função social, estar em 

consonância com as melhores práticas de mercado, reduzindo inclusive, seu passivo 

trabalhista e gastos com a judicialização de demandas, e a adoção de uma postura 

transparente com o cumprimento da legislação. 

 

3.2. Dos Programas de Compliance Trabalhista 

  

Os Programas de Compliance Trabalhistas, são os norteadores de todas as 

políticas a serem adotadas pela empresa no âmbito trabalhista, sustentando, como 

pilares, os rumos da empresa e decisões a serem adotadas. 

Como já explicado, os programas têm a finalidade de introduzir uma nova 

cultura institucional de ética, integridade e respeito aos direitos trabalhistas. 

Por mais que não haja uma formula prévia que possa ser exportada a todas 

as empresas, o programa de compliance deve seguir os seguintes conceitos 

norteadores:  

(i) Suporte da Alta Administração: Para dar efetividade ao programa a ser 

implementado, se faz necessário o alinhamento das altas cúpulas da empresa com os 

objetivos de mudança de mentalidade da instituição. A possibilidade de alcançar um 

programa que saia do plano ideal para uma implementação fática, depende do suporte 

que será dado aos agentes de compliance, bem como da divulgação da chamada 

cultura corporativa vigente na empresa. Atualmente, diversas empresas até mesmo, 

usam como propaganda positiva de seus negócios, as pautas de inclusão social e 

busca pela diminuição de disparidades sociais em seus quadros de empregados.  

(ii) Avaliação de Riscos: O programa a ser implementado, independente da 

área de atuação da empresa, depende da avaliação e mapeamento dos fluxos 
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internos e riscos inerentes ao negócio desenvolvido. Assim sendo, não há fórmula ou 

programa padrão a ser implementado para todos os tipos de negócios. Os 

especialistas de compliance devem realizar o trabalho prévio de analisar a 

possibilidade de atuação no caso concreto, para traçar os riscos e objetivos a serem 

alcançados. 

(iii) Códigos de Conduta: Após a avaliação de riscos e uniformização de 

entendimento da cultura empresarial a ser adotada, se faz necessária a criação do 

manual positivado de procedimentos e condutas, o chamado Código de Conduta. 

Nada mais é que o compilado de valores e princípios da instituição e que será 

disponibilizado aos colaboradores, dando publicidade aos valores éticos pregados 

dentro da empresa. Diversas empresas, já no processo seletivo para admissão de 

novos empregados, realizam dinâmicas e entrevistas para traçar perfil dos possíveis 

candidatos e verificar se estão em consonância com os valores éticos constitucionais 

pregados pela instituição, como compromissos de tratamento não discriminatório e 

promoção de ambientes salutares. Ainda, no mercado financeiro ou em empresas que 

manipulam cotidianamente dados sensíveis de seus consumidores, já passaram a 

exigir a adesão aos códigos de conduta da área como requisito para exercício da 

função, reforçando o compromisso da instituição na prevenção de fraudes e casos de 

corrupção. 

(iv) Controles Internos: O uso de controles internos é inerente ao trabalho 

dos agentes de compliance, sendo usados de forma preventiva e detectiva. 

Funcionam como forma de mitigação dos riscos mapeados de antemão, sendo usados 

para implementar mudanças de fluxos internos. Ainda, funcionam na detecção de 

possíveis furos, a partir de uma abordagem empírica, com o uso de indicadores para 

tratamento de dados inerentes ao negócio. São amplamente usados para tratamento 

de dados quantitativos, como controles de pontos de colaboradores um determinado 

setor, necessidade de novas contratações, avaliação de satisfação dos empregados, 

entre outro.  

(v) Treinamentos aos Colaboradores: Assim com a adesão aos Códigos de 

Conduta, o treinamento de colaboradores é parte essencial da plena implementação 

do programa. O treinamento e capacitação de empregados, é investimento revertido 

em boas práticas que, a médio prazo, reduzem novas demandas judicializadas e 

proporcionam a consolidação gradual da cultura ética nas atividades desenvolvidas 

por cada colaborador. Os treinamentos são desde meras apresentações da cultura 
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corporativa da empresa, como também direcionados para questões ligadas ao 

respeito à segurança do trabalho; atuação em equipes colaborativas; tomadas de 

decisão; e sustentabilidade social. 

(vi) Canais de Denúncia: Os Canais de Denúncia são fundamentais para que 

os colaboradores possam reportar possíveis desvios de condutas, violações das 

normas internas e externas e casos de assédio moral e sexual no ambiente de 

trabalho. Os canais devem ser administrados por setores neutros que não tenham 

vínculo direto com os denunciantes e investigados, possibilitando assim que nenhum 

trabalhador se sinta inibido ou constrangido de formalizar a devida denúncia.  

(vii) Investigações Internas: Com o recebimento de denúncia ou detecção de 

possível ilícito através dos meios de controles internos ou externos, é instaurado o 

procedimento de apuração do ocorrido, a fim de averiguar a eventual violação de 

norma interna ou externa. Nesse momento, caso se confirme o ocorrido, serão 

tomadas medidas judiciais cabíveis para o caso concreto. 

(viii) KYP (Know You Partner – Conheça seu Parceiro): Nos casos de 

empresas que contratam serviços de terceiros para realização de suas atividades, 

como funcionários terceirizados, são responsáveis, também, pela fiscalização das 

condições de trabalho dos terceiros com seus respectivos empregados, devendo estar 

atentas a situação societária, financeira e histórica de seus parceiros. A formação da 

relação trilateral entre o empregado, o tomador dos serviços e o empregador, após a 

Reforma Trabalhista, teve sua licitude ampliada, porém, conforme entendimento do 

Superior Tribunal Federal, ainda há a caracterização da responsabilidade subsidiária 

do tomador, sendo fixada a seguinte tese em repercussão geral: 

 

É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho 

entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social 

das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da 

empresa contratante” (STF, Pleno, RE 958.252/MG, 30/8/2018).23 

 

(ix) Controles Externos: Por fim, o principal meio para implementação para 

um programa de integridade eficiente, é pelos meios de controles externos. As 

atividades de controles externos, na forma de monitoramento e auditoria são 

 
23 Disponível em: http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/visualizarEmenta.asp?s1=000283267&base=ba-
seAcordaos. Acesso em: 20 out. 2019. 
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essenciais para que se busque a constante a avaliação do programa de integridade e 

compliance. Nesse panorama, o departamento de auditoria é espécie de esfera 

paralela de poder relativamente independente, proporcionado que os agentes de 

compliance possam atuar e monitorar as ações de todos, respaldados nos 

compromissos assumidos pelas normas internas e com o apoio das altas governanças 

da instituição. 

 

3.3. Da Prática do Compliance Trabalhista 

   

Para além de sua discussão teórica, os programas de compliance figuram na 

prática como importantes ferramentas de combate à sonegação de direitos 

trabalhistas e cultura retrograda e inconstitucional.  

A Constituição Federal, já em seu Art. 1º, define os Princípios Fundamentais 

da República Federativa do Brasil, estabelecendo em seu inciso IV, os valores sociais 

do trabalho e da livre iniciativa. Assim, tais valores sociais, são vinculados não apenas 

ao trabalho, como também à livre iniciativa, vedando a lógica do mercado predatório 

antes os direitos e garantias individuais.  

Ainda, em seu Art. 170, define os Princípios Gerais da Ordem Econômica, 

entre eles pontua-se, a função social da propriedade, a redução das desigualdades e 

a busca do pleno emprego:24 

 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência 
digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 
princípios: 
 
(...) 
 
III - função social da propriedade; 
 
(...) 

 
VII - redução das desigualdades regionais e sociais; 
 
VIII - busca do pleno emprego; 
 
 

 
24 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 20 
out. 2019. 
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Nesse sentido, visando mitigar a discriminação nos processos seletivos para 

acesso a posições de emprego em grandes empresas, houve a promoção, partir de 

pauta trazida pelo compliance, dos programas de inclusão e diversidade.  

Os programas de inclusão no ambiente corporativo, porém, não são uma 

invenção recente. A Lei 8.213 de 1991 que dispõe das cotas obrigatórias para pessoas 

com deficiência, traz em seu Art. 93, caput, a seguinte redação25: 

 

Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada 
a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus 
cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de 
deficiência... 

 

Assim, a inclusão de PCDs nos quadros de instituições com mais de 100 

funcionário já é uma realidade de Brasil há mais de 2 décadas. 

A novidade é que nos últimos anos, os programas de inclusão social vêm 

expandindo seu público para além da imposição legal. Assim as demais minorias que 

encontram obstáculos na busca por colocações no mercado de trabalho, como 

mulheres, negros e LGBT+ passam a ter seus direitos assegurados, podendo, por fim, 

ter seu acesso ao mercado de trabalho garantido. 

No ano de 2018, a organização “Out & Equal (Workplace Advocates)”, 

promoveu a campanha “Nada Mais Nada Menos”, com a assinatura da “Carta de 

Apoio à Diversidade, ao Respeito e à Inclusão de  Pessoas LGBT+ nos Locais de 

Trabalho no Brasil”, onde 35 empresas e organizações não governamentais, que em 

conjunto empregam mais de 110 mil pessoas no Brasil, se uniram e assinaram uma 

Carta de Apoio à Diversidade, ao Respeito e à Inclusão de Pessoas LGBT+ nos Locais 

de Trabalho no Brasil com o objetivo de reafirmar sua crença e seu compromisso com 

a diversidade e inclusão nos locais de trabalho para todas as pessoas no Brasil, 

incluindo as  pessoas LGBT+.26 

Tais programas ressaltam a cultura empresarial ética que valoriza um 

ambiente de trabalho diverso, em que pessoas com diferentes vivências possam 

conviver de maneira integra e buscando reparar as desigualdades históricas.  

Ainda, como muito bem pontuou a ministra Cármem Lúcia no julgamento 

 
25 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm. Acesso em: 02 out. 2019. 
26 Campanha disponível com a relação dos signatários da Carta Apoio em: https://outandequal.org/-
lgbtqbrazil/. Acesso em: 02 out. 2019. 
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histórico da ADPF 18627 que considerou constitucionais as cotas raciais no Brasil: 

 

As ações afirmativas não são as melhores opções. A melhor opção é 
ter uma sociedade na qual todos sejam livres para serem o que 
quiserem ser. As cotas são uma etapa, um processo, uma 
necessidade em uma sociedade onde isso não aconteceu 
naturalmente. 
 

Tais programas, portanto, são uma forma de as empresas praticarem sua 

função social fomentando condições, no mercado de trabalho, do exercício de um 

trabalho remunerado com dignidade e direitos assegurados para minorias que, 

historicamente, tiveram seus direitos negados. 

 

CONCLUSÃO: O COMPLIANCE COMO FERRAMENTA DE COMBATE À 

CORRUPÇÃO TRABALHISTA 

 

Diante de todo o exposto, percebe-se que a busca pelo trabalho decente, para 

além do exercício constitucional de um direito fundamental, é o exercício de um direito 

humano basilar do arcabouço jurídico de qualquer Estado que se diga Democrático 

de Direito. 

Nessa missão, o papel do ente privado, sob fiscalização constante e 

permanente do Estado, é proporcionar para àqueles que vendem sua mão-de-obra 

em um contrato de trabalho, no mínimo, o garantido constitucionalmente. 

O anseio pelo avanço social e econômico, nunca poderá justificar a 

priorização do capital em detrimento do trabalho decente, pois no fim não há 

desenvolvimento econômico desvinculado do desenvolvimento social.  

O lema “País Rico é País Sem Pobreza” usado pelo Governo Federal 

Brasileiro durante os anos da gestão da primeira mulher presidenta do Brasil, Dilma 

Rousseff, sintetiza tal discussão, uma vez que o mero desenvolvimento econômico 

sem a devida contraparte à sociedade não se justifica.  

Assim, por mais que o Brasil tenha, durante séculos, sonegado os direitos 

daqueles que são a base da sociedade, os trabalhadores, a mudança desse 

panorama vem embutida em uma das principais discussões da atualidade: o Combate 

à Corrupção.  

 
27 Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=278000. Acesso 
em: 02 out. 2019. 
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A corrupção, como pontuado, não se resume ao seu conceito econômico, 

sendo na verdade uma conduta antiética de privilegiar o individual sobre o coletivo. 

Nesse sentido, o empregador, na figura de empresa regida por uma função social, ao 

deixar de cumprir ou deixar de estar em conformidade com a lei trabalhista vigente, 

para priorizar o lucro, comete sim, ato de corrupção.  

O Compliance é, portanto, uma resposta institucional à corrupção. É uma 

maneira encontrada para fazer cumprir o direito posto, e fiscalizar e punir o direito 

sonegado. É uma mudança de paradigma e cultura institucional.  

Por mais que, no fim, seja apenas mais um meio do empregador garantir 

novos negócios e obter lucro, é, pelo menos, um meio não prejudicial ao empregado.  

É, portanto, um meio sustentável e consciente de crescimento 

socioeconômico. 

Assim, cumpre pontuar, que independentemente da área de atuação ou cargo 

exercido dentro de uma instituição, na medida de suas atribuições, todos aqueles 

instruídos a ponto de poderem apontar as corrupções e sonegação diárias dos direitos 

trabalhistas de seus pares, são capazes de advogar por um ambiente de trabalho mais 

digno e decente para todos.  

 

Assim sendo, somos todos agentes de Compliance. 
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