
COMPLIANCE
ORIGEM, EVOLUÇÃO HISTÓRICA E

LEGISLATIVA

James Walker



2

O presente e-book foi idealizado pelo Instituto Brasileiro de 

Compliance com o objetivo de proporcionar mais uma 

ferramenta de estudo sobre Compliance e temas ans.

Orgulhamo-nos de apresentar uma seleta equipe de 

autores consagrados no mercado de Compliance e 

Antissuborno para elaborar todos os e-books que 

c o m p o r ã o  u m a  s é r i e  s o b r e  d i v e r s o s  t e m a s .

Seja bem vindo ao IBC!
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 A ideia de Compliance nasceu nos Estados Unidos, em 

resposta a fatos históricos que, em determinada quadra, vitimou 

seriamente mercado de capitais daquele país, com sérias 

consequências à estabilidade econômica e social americana.

 A primeira grande prova daquele mercado ocorreu com a 

quebra da bolsa de valores de Nova Iorque, em 1929, sobretudo por 

razões de ausência regulatória do mercado, o que fez nascer, na 

década seguinte, o SEC (Security Exchange Commission).

 Recuperada a estabilidade do mercado, no período posterior 

à segunda guerra mundial, a economia e a sociedade americanas 

experimentavam o Welfare State, sendo que, no curso da década de 

1970, o mercado americano foi severamente abalado por casos de 

corrupção, demandando a promulgação do FCPA, lei anticorrupção 

estadunidense, de 1977, a qual continua, até hoje, servindo de 

paradigma ao ordenamento normativo internacional sobre 

Compliance e Anticorrupção.

 Em apertada s íntese, os fatos acima ensejaram a 

readequação do mercado e do modelo normativo americano de 

combate à corrupção, fazendo nascer o Compliance, como 

ferramenta ou instrumento de prevenção, detecção e remediação de 

condutas corruptivas, sobretudo com o objetivo de resguardar a 

estabilidade do mercado de capitais e do sistema corporativo 

daquele país.

COMPLIANCE  ORIGEM, EVOLUÇÃO HISTÓRICA E LEGISLATIVA
INTRODUÇÃO
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 Historicamente a lei americana de anticorrupção tem sido o 

paradigma da normatização internacional na matéria de Compliance 

e Antissuborno. 

 O FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), também denominado 

lei americana anticorrupção, foi promulgado 19 de dezembro de 1977 

com o objetivo de combater o suborno de funcionários públicos 

estrangeiros e, com isso, tentar garantir os contornos de higidez e 

integridade do mercado de capitais dos Estados Unidos da América, 

tanto quanto devolver a conança da sociedade no sistema 

corporativo daquele país

 Impulsionaram a tramitação do FCPA os escândalos de 

corrupção que permearam aquela década, com casos 

emblemáticos, dentre os quais destacamos o da Lockheed 

Corporation e Watergate, este último levando à renúncia do 

presidente Nixon em 1974. 

 Desde então, aquela lei americana se tornou paradigma 

internacional dos demais sistemas de combate à corrupção, 

inuenciando o arcabouço  legislativo de muitos ordenamentos 

jurídicos ao redor do mundo.

 Este diploma legal foi considerado o primeiro do mundo a 

coibir e punir atos de suborno praticados por empresas americanas, na 

hipótese de as mesmas oferecerem vantagens a agentes de governo 

estrangeiro, direta ou ainda que indiretamente, responsabilizando-se 

as pessoas jurídicas objetivamente, tanto quanto os seus dirigentes, 

entretanto, esses últimos na medida de sua culpabilidade.

EVOLUÇÃO DO ORDENAMENTO - FCPA
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 Para consecução dos objetivos de responsabilização através 

da aplicabilidade do FCPA, há dois órgãos de atuação, sendo eles a 

Securities Exchange Commission (SEC), e o Department of Justice 

(DOJ).

 Enquanto o DOJ tem competência civil e criminal para 

investigar e deagrar ações penais (criminal law enforcement), 

relativamente às violações do FCPA, a SEC detém competência civil e 

administrativa (civil law enforcement).

 



6

 Durante largo período o Reino Unido foi criticado em suas 

práticas negocias, primeiro pela possibilidade de dedução no imposto 

de renda da propina ofertada no exterior para consecução de 

negócios com empresas ou governos estrangeiros, além disso, pelo 

fato de ter se mantido, por dilatado lapso temporal, sem a edição de 

uma lei anticorrupção.

 Enquanto a lei americana data de 1977, somente em 2010 foi 

editada a lei antissuborno do Reino Unido, iniciando-se seus efeitos a 

partir de 1º de julho do ano seguinte.

 Diz-se, desde então, que o UKBA é a mais rígida lei antissuborno 

em vigor, justamente por contar com dispositivos que carregam 

pesadas sanções, moduladas de forma mais gravosa que os demais 

diplomas anticorrupção, como uma espécie de resposta do governo 

Britânico às críticas pela sua longa inércia ao combate da corrupção.

 Enquanto nos Estados Unidos o SEC (Security Exchange 

Commission) tem a função de regular o mercado de capitais e aplicar 

eventuais sanções às empresas que pratiquem atos ilícitos ou de 

desconformidade, na mesma medida, no Reino Unido este papel é 

desempenhado pelo SFO (Serious Fraud Ofce), considerado um 

órgão independente e extremamente rigoroso, com atribuição de 

investigar e responsabilizar por atos complexos de corrupção, com 

atuação no País de Gales e Irlanda, além da Inglaterra.

 O SFO está vinculado diretamente à Procuradoria Geral do 

Reino Unido, podendo requerer a qualquer pessoa, sejam elas físicas 

ou jurídicas, que forneçam documentos relevantes, inclusive sigilosos, 

ou que respondam perguntas sobre quaisquer assuntos relevantes, 

condenciais ou não, para o caso analisado. 

EVOLUÇÃO DO ORDENAMENTO - UK BRIBERY
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 Inspirada em documentos internacionais de combate à 

corrupção (FCPA, UK BRIBERY), a norma traz importantes dispositivos 

para proteger a administração pública de práticas lesivas ou 

fraudulentas.

 A lei prevê a responsabilidade objetiva da empresa envolvida, 

facilitando a apuração dos fatos. Indica sanções administrativas e 

judiciais, como multa de até 20% sobre o faturamento bruto, valor 

nunca inferior ao da vantagem ilícita obtida. Na impossibilidade da 

apuração dos valores faturados pela Pessoa Jurídica, o pagamento da 

multa será de R$ 6.000,00 a R$ 60.000.000,00. 

 Igualmente, o art. 19 da lei possibilita a dissolução da empresa 

infratora, o perdimento de seus bens, além de outras penas.

 Também segue a linha de outras Leis internas, como a de 

lavagem de dinheiro, ao prever benefícios à pessoa jurídica infratora 

que decidir colaborar com as investigações, desde que seja a primeira 

a se manifestar, admita suas participação no ilícito, cessando 

completamente seu envolvimento na infração investigada, reunindo 

informações que possibilitem o esclarecimento dos fatos e a 

identicação dos envolvidos, de forma célere.

 Enquanto a responsabilidade das pessoas jurídicas está restrita 

às esferas civil e administrativa, as pessoas físicas (art. 3º autoras, 

coautoras ou partícipes do ato ilícito), podem ser responsabilizadas 

também criminalmente, sendo invariavelmente subjetiva a 

persecução penal.

 Ainda, é expressa a previsão da atenuação da sanção se a 

empresa demonstrar a existência de mecanismos e procedimentos 

EVOLUÇÃO DO ORDENAMENTO - LEI 12.846/13
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internos de integridade, auditoria, incentivos à denunciação de 

irregularidades, com efetiva aplicação dos códigos de ética e de 

conduta da empresa. Estimulando o cumprimento de normas, 

implantando valores éticos, reduzindo, consequentemente, o 

envolvimento da Pessoa Jurídica com atos ilícitos. 

 Esse abrandamento (programa de Compliance), somado 

com a gravidade da infração, o grau da lesão, a cooperação 

empregada pela pessoa jurídica, importaria demasiadamente na 

exibilização e minoração da sanção imposta.

 Em suas disposições nais (art. 22), a lei anticorrupção brasileira 

inovou com a criação do CNEP - Cadastro Nacional de Empresas 

Punidas, facilitando a identicação das empresas infratoras, posto que 

no cadastro constarão as razões sociais e CNPJs das empresas 

infratoras, a infração cometida e a data de aplicação, ou, sendo o 

caso, a data nal da vigência do efeito limitador/impeditivo da 

sanção.

 Por m, no capítulo V, nos arts. 8º e 9° da Lei 12.846/13, 

observamos a competência para instauração e julgamento do P.A.R. – 

Processo Administrativo de Responsabilização das autoridades 

máximas de cada órgão ou entidade dos Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário. Quanto aos crimes praticados contra o Poder 

Executivo Federal, compete, concorrentemente, a CGU – 

Controladoria-Geral da União, todos resguardados nas garantias 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
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