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• Importância de investigações internas

– Diante de uma denúncia ou suspeita de irregularidades, deve a 
empresa iniciar uma investigação interna? 

– Quais fatores influenciam a decisão sobre conduzir ou não uma 
investigação interna?

• Quais os requisitos que uma investigação interna deve 
observar para garantir independência e credibilidade?

• Principais tipos e aplicações

• Como tratar eventuais interesses conflitantes entre a 
empresa e seus acionistas, executivos, empregados?

Agenda



1. Elemento central em um programa de compliance efetivo
– Detectar e interromper condutas ilegais

– Obter informações acerca da conduta

– Permitir a adoção de medidas de remediação adequadas

– Permitir eventual recuperação de danos e prejuízos causados à 
empresa

2. Crescente importância da cooperação da empresa em 
legislações locais e estrangeiras
– Importante fator mitigante de sanções

– Cooperação pressupõe investigação independente

Importância da Investigação Interna



Elemento Essencial em Programas de Compliance 

• Lei 12.846/2013 (Art. 7°):

– Serão levados em consideração na aplicação das sanções:   

• a existência de programas de compliance efetivos

• Decreto 8.420/2015:

– Programa de integridade: “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.”

– Programa deve ser estruturado de acordo com as especificades e riscos de 
cada empresa e constantemente  aprimorado



• Decreto 8.420 – Elementos de programas de compliance:

– comprometimento da alta direção da pessoa jurídica

– canais de denúncia de irregularidades, abertos e amplamente 
divulgados a funcionários e terceiros, e de mecanismos destinados à 
proteção de denunciantes de boa-fé

– medidas disciplinares em caso de violação

– procedimentos que assegurem a pronta interrupção de 
irregularidades ou infrações detectadas e a tempestiva remediação 
dos danos gerados

– monitoramento contínuo (...) visando seu aperfeiçoamento na 
prevenção, detecção e combate à ocorrência dos atos lesivos

Elemento Essencial em Programas de Compliance 
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• Cartilha da CGU:

– “A detecção de indícios da ocorrência de atos lesivos à administração 
pública, nacional ou estrangeira, deve levar a empresa a iniciar uma 
investigação interna, que servirá como base para que sejam tomadas as 
providências cabíveis. Normas internas devem tratar de aspectos 
procedimentais a serem adotados nas investigações como: prazos, 
responsáveis pela apuração das denúncias, identificação da instância ou 
da autoridade para a qual os resultados das investigações deverão ser 
reportados”

– “A empresa pode, ainda, prever a realização de investigações 
independentes, com a intenção de garantir a credibilidade e 
imparcialidade das informações obtidas. Além disso, o escopo da 
investigação deve ser condizente com a possível extensão das 
irregularidades. Caso um dos envolvidos atue em outras filiais ou áreas da 
empresa, pode ser necessário ampliar o escopo para verificar se as 
práticas ilícitas foram replicadas em outras situações”

Elemento Essencial em Programas de Compliance 



• Estados Unidos - Caso Triton (1997)

– Pagamentos, via agente, para funcionários públicos do 
governo da Indonésia

– Auditoria interna reportou violações ao presidente

– Presidente determinou a destruição do memorando e não fez 
cessar a conduta

– “sempre que a administração tiver conhecimento de violações 
da FCPA, ainda que não tenham sido por ela autorizadas, será 
a administração responsabilizada por não investigar e por não 
pôr fim às tais violações”

Elemento Essencial em Programas de Compliance 



Cooperação como Fator Mitigador

• Lei 12.846/2013 (Art. 7°):

– Serão levados em consideração na aplicação das sanções:   

• a cooperação da pessoa jurídica para a apuração das 
infrações

– Possibilidade de celebração de acordo de leniência: 

• Condicionada à plena cooperação da pessoa jurídica

• Redução das multas em até 2/3



• Estados Unidos 

– Principles of Federal Prosecution of Business Organizations

• natureza e gravidade da infração

• extensão da irregularidade / aceitação pela administração

• histórico de condutas semelhantes

• comunicação da conduta ilícita às autoridades de forma voluntária e 
célere, além de cooperação na investigação

• existência de programas de compliance efetivos e anteriores à violação

• medidas corretivas

• consequências colaterais da condenação

• adequação da medida

Cooperação como Fator Mitigador



Cooperação como Fator Mitigador



Caso Alcoa



Caso Alcoa



• Acordo celebrado por US$ 772 MM, por violações ocorridas na 
Indonésia, Aábia Saudita, Egito, Bahamas e Taiwan

– “The Defendant initially failed to cooperate with the Department’s 
investigation, responding only to the Department’s subpoenas to the 
Defendant’s subsidiaries.  Approximately one year into the investigation, 
the Defendant provided limited cooperation, but still did not fully 
cooperate with the Department’s investigation.  The Defendant’s initial 
failure to cooperate impeded the Department’s investigation of individuals 
involved in the bribery scheme.  At a later stage in the investigation, the 
Defendant began providing thorough cooperation, including assisting in 
the Department’s investigation and prosecution of individuals and other 
companies that had partnered with the Defendant on certain projects.  
The Defendant’s thorough cooperation did not occur until after the 
Department had publicly charged multiple Alstom executives and 
employees.”

Caso Alstom (2014)



• Decreto 8.420/2015

– Colaboração deve resultar: (i) na identificação dos demais envolvidos na infração, 
quando couber; e (ii)  na obtenção célere de informações e documentos que 
comprovem a infração

• Requisitos do acordo de leniência:

– ser a primeira a manifestar interesse em cooperar

– ter cessado completamente seu envolvimento no ato lesivo

– admitir sua participação na infração administrativa

– cooperar plena e permanentemente com as investigações e comparecer, sob suas 
expensas e sempre que solicitada, aos atos processuais, até o seu encerramento; e

– fornecer informações, documentos e elementos que comprovem a infração 
administrativa

Cooperação para fins de acordo de leniência



• O que significa cooperação plena?

• Como diferenciar uma empresa que, de fato, pretender cooperar 
com as autoridades daquela que apenas quer parecer estar 
cooperando?

– Reconhecer fortemente a cooperação plena, efetiva e verdadeira

– Não aceitar empresa que apenas declara “estar cooperando com as 
autoridades”

• Credibilidade e independência como fatores centrais

– Ausência de interferência

– Metodologia

Cooperação para fins de acordo de leniência



• Definição de canal de reporte independente

• Definição adequada do escopo

• Capacidade de acesso a dados e pessoas, sem interferência 
da administração

• Preservação de pessoas

• Preservação de dados

• Reputação e expertise da equipe de investigação

• Limitações do trabalho

Independência e credibilidade da investigação 
interna



• Confiabilidade dos certificadores e das demonstrações 
financeiras

• Controles internos adequados

• Interação com auditor externo e processo de shadowing

• Proteção de privilégio cliente-advogado

Investigações internas no contexto de certificação 
de demonstrações financeiras



• Investigações Antitruste

• Investigações Antifraude

• Investigações Internas em Violações Éticas

• Suporte a Litígios

• Investigações Antilavagem de Dinheiro e para Recuperação de 
Ativos

• Investigações Internas em Data Privacy e Propriedade Intelectual

Outros tipos de investigações



• Cooperação da empresa 

– Colaboração deve resultar: (i) na identificação dos demais envolvidos na 
infração, quando couber; e (ii) na obtenção célere de informações e 
documentos que comprovem a infração

• Yates Memo

– To be eligible for any cooperation credit, corporations must provide all 
relevant facts about individuals involved in corporate misconduct

– Absent extraordinary circumstances, no corporate resolution should 
provide protection from criminal or civil liability for any individuals

• “Upjohn warning”

• Obrigação de cooperar com investigação interna vs. não 
obrigação de auto-incriminação

Empresa vs. Pessoa Física


