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Metodologia Investigativa
Introdução

O Grande Irmão (1984)

• Toda investigação tem como objetivo final elucidar os fatos ocorridos:

 WHO
 WHAT
 WHERE
 WHEN
 WHY

• O sucesso ou fracasso da investigação interna está diretamente relacionado à

resposta eficiente de tais perguntas

• Programa de compliance eficaz: atua de forma ativa quanto à investigação de

situações que caracterizem infrações éticas, estabelecendo em suas políticas

quais procedimentos a empresa deverá seguir em casos de investigações

internas

Introdução
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Critério Técnico Auditoria Interna ABC Due Diligence Investigação Interna

Temporal Recorrente, cumpre agenda 
periódica

Pontual para determinados casos 
(operações de M&A, contratação 

de terceiros, etc.)

Não recorrente, responde às 
emergências, crises, ou 
ocorrências imprevistas

Escopo do 
Trabalho Geral, abrangente Geral, abrangente Específico, para questões 

determinadas

Objetivo Emitir Opinião Emitir Opinião

Determinar sempre que 
possível, a autoria e a 

materialidade de possíveis 
ilegalidades

Relação com o 
resultado

Não confortativo, apenas 
sugere mudanças, melhorias e 

otimização de processos

Meramente opinativo, emite um 
parecer sobre a confiabilidade dos 

controles de integridade da 
organização auditada e/ou aponta 
situações que podem sugerir riscos 

não materializados

Confortativo, servirá como 
elemento central de tomada de 

decisão e suporte a litígios

Metodologia
Técnicas de Auditoria, 

essencialmente contábeis, 
legais e/ou operacionais

Técnicas de Auditoria Legal e 
Contábil e de Investigação, 

incluindo análise documental, 
Inteligência Corporativa, 
entrevistas, entre outras

Técnicas de Investigação, 
incluindo análise documental, 

Inteligência Corporativa, 
entrevistas, entre outras.

Presunção Presunção, baseada no 
ceticismo profissional

Presunção, baseada no ceticismo 
profissional

Não se presume nada, é 
baseada em provas e/ou 
evidências encontradas

Introdução

O Lobo de Wall Street (2013) – Red Granite Pictures

Introdução

Importância da Investigação Interna

• Caso da empresa esteja envolvida em um potencial caso de corrupção ou cartel
há a possibilidade da proposição de um acordo de leniência. No entanto, para
realizar deste tipo de acordo é necessária a apuração completa dos fatos e
indivíduos envolvidos, o que só é possível com a realização de uma
investigação interna isenta e ampla

• Caso contrário a empresa e seus integrantes podem sofrer as sanções penais
cabíveis, que são muito mais severas que as obrigações contidas em um
acordo de leniência

Introdução
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Metodologia Investigativa
Estruturação
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PONTOS ESSENCIAIS

Escopo > Condução Interna ou Externa > Condutas Investigáveis >

Orçamento > Prazo > Normas Estrangeiras > Questões Trabalhistas >

Apuração da Denúncia > Equipe Responsável > Participantes > Especialistas

e Consultores > Provas e Evidências > Entrevistas > Relatório >

Providências

Estruturação
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• Etapa 1 (Recebimento da Informação/Denúncia): A empresa recebe e cadastra a
denúncia e repassa a informação ao departamento responsável, conforme a alçada do
tema

• Etapa 2 (Providências do departamento responsável): O departamento responsável
inicia as providências necessárias para a averiguação do fato. Caso necessário, dá-se
início a contratação de escritório de advocacia externo para a condução ou
assessoramento nos trabalhos

• Etapa 3 (Averiguação): Pré-avaliação das alegações da denúncia e colhe documentos
e informações preliminares. Caso a denúncia seja viável, dá-se início aos demais
procedimentos investigativos

• Etapa 4 (Primeira etapa investigativa): (i) a coleta e análise de documentos e provas;
(ii) levantamento de background checks; e (iii) entrevistas preliminares com
testemunhas e pessoas que possam indicar informações sobre os fatos apurados

Estruturação
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• Etapa 5 (Segunda etapa investigativa): nesta fase ocorre: (i) o cruzamento dos dados
colhidos ao longo dos trabalhos; (ii) a coleta de novas provas, caso necessárias; e (iii)
a realização das entrevistas principais com os investigados.

• Etapa 6 (Relatório da Investigação): final da investigação com a elaboração e
apresentação do Relatório da Investigação.

• Etapa 7 (Encerramento do Caso): O caso é endereçado conforme a necessidade,
incluindo a tomada das medidas disciplinares e/ou corretivas recomendadas e/ou
aprofundamento dos trabalhos, quando necessário.

Estruturação
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• Cenário 1 – Denúncia de prática de assédio moral: a companhia tem como foco a
averiguação da veracidade da alegação, para uma eventual medida disciplinar. O
universo da investigação se restringe ao denunciado e pessoas envolvidas e/ou afetadas
pela conduta

• Cenário 2 – Desvio de recursos por funcionários do departamento de compras, por
meio de contratações indevidas com terceiros: é de interesse da empresa não somente
identificar todos os funcionários envolvidos na prática para a adoção de medidas
disciplinares, mas principalmente confirmar qual a materialidade dos desvios sofridos,
além de levantar possíveis conexões entre os funcionários infratores e os terceiros

• Cenário 3 – Denúncia de cartel: a empresa busca descobrir não somente quais são os
funcionários envolvidos, mas também quem são os concorrentes, os produtos e os
mercados afetados. O objetivo principal da investigação é o entendimento completo da
situação para a adoção da estratégia legal apropriada, como um eventual acordo de
leniência com as autoridades antitruste

Estruturação
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Metodologia Investigativa
Dinâmica
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1. Objetivo da Investigação (condutas ou fatos a serem confirmados)

2. Escopo (definição do universo a ser analisado)

3. Orçamento

4. Time responsável (interno/externo)

5. Protocolos gerais (meios e frequência de comunicação / Reuniões periódicas
de alinhamento)

6. Divisão de Responsabilidades entre todos os envolvidos

7. Eventual coordenação com terceiros (Auditores independentes / Parceiros de
negócio)

8. Principais Tarefas (Coleta, preservação e análise de documentos /
Levantamento de dados / background checks

9. Entrevistas

10. Cronograma

Plano de Trabalho
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• Envolver Advogado (Importância da confidencialidade)

• Redução da denúncia a termo

• Formação de Comissão Interna de Investigação
• Número reduzido de membros (de três a cinco pessoas)
• Toda possibilidade de conflito de interesses seja ponderada
• Ceticismo Investigativo
• Membros independentes?

• Avaliar possíveis providências urgentes, tais como:
• Bloqueio de acessos
• Levantamento de registros
• Recuperação de dados ou documentos
• Monitoramento de e-mails corporativos
• Afastamento temporário de funcionários/executivos

Primeiras Providências
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• Medida Cautelar: Ordem Judicial para produção de provas?

• Produção de “dossiê”? Por quem?
• Preferência por advogado – Sigilo legal
• Anotações profissionais do caso (manutenção ou descarte?)

• Relatório informativo ou opinativo?
• Vinculação do comitê ao relatório?

• Envolvimento de terceiros? Confidencialidade / Contratação Direta
Advogado

• Divulgação de informações ao final dos trabalhos? Cia. Aberta = obrigação
de divulgação de fato relevante

Decisões Importantes no Curso da Investigação
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Primeira Etapa:

1. Coleta e análise de documentos e provas: HDs, caixas de e-mails
potencialmente pertinentes à denúncia, etc.

2. Background Check dos Envolvidos (investigados ou não)

3. Entrevistas preliminares: Testemunhas ou quaisquer pessoas que
possam dar informações sobre os fatos averiguados

Etapas Investigativas
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Segunda Etapa:

1. Análise das evidências

2. Cruzamentos dos dados levantados

3. Colheitas de novas provas, se necessário

4. Entrevistas com os investigados

Etapas Investigativas
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• Fontes Públicas

As informações de fontes públicas são todas aquelas de conhecimento
comum. Ex: informações de órgãos oficiais, documentos de acesso
público, notícias, páginas na internet, redes sociais (perfis públicos), entre
outros.

O conteúdo disponível em fontes públicas não exige nenhuma espécie de
autorização especial.

• Fontes privadas

São aquelas disponíveis apenas ao empregador (ex. informações da
empresa, e-mails e/ou telefones corporativos), cujo acesso a empresa
obteve por meios próprios e confidenciais ou aquelas disponíveis
mediantes decisão judicial.

Fontes de Informação
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LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

• A Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) regula o direito
constitucional de acesso às informações da Administração Pública direta e
indireta, a qual deve sempre ser a mais completa possível, não havendo
necessidade de apresentação de qualquer motivo da solicitação

• A LAI prevê como exceções à regra de acesso os dados pessoais, as
informações classificadas por autoridades como sigilosas e as
informações sigilosas com base em outras legislações, tais como os sigilos
bancário, fiscal e industrial

• Na grande maioria dos órgãos da Administração Pública, a solicitação pode
ser feita tanto pela internet, através do site da entidade ou também
presencialmente (direito de petição)

Fontes de Informação



10/9/2017

6

21

LEI DO SIGILO BANCÁRIO

• A Lei Complementar nº 105/2001 impõe às instituições financeiras a
obrigação de conservação do sigilo em suas operações ativas e passivas

• Art. 1º §4º - a quebra de sigilo bancário pode ser decretada para apurar a
ocorrência de qualquer ilícito, inclusive na apuração da ocorrência de
crimes praticados contra a administração pública, contra a ordem
tributária e previdência social, lavagem de dinheiro ou ocultação de bens,
direitos e valores e crimes praticados por organizações criminosas

• Quebra de sigilo deve ser autorizada pelo juízo competente. É
principalmente uma ferramenta de investigação criminal

• Possibilidade teórica de uso em Investigações Internas. Não testada na
prática

Fontes de Informação
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REGISTROS LOCAIS, PROCESSUAIS, IMOBILIÁRIOS E SOCIETÁRIOS

• No âmbito de uma investigação interna há diversas fontes públicas que
podem ser utilizadas com o objetivo de cruzar informações, encontrar
conexões e averiguar informações prestadas.

• Sites como o da JUCESP oferecem inúmeras informações a respeito de
empresas, como endereço da sede, capital social, data de constituição,
objeto social, sócios, entre outros.

• Tais informações podem ser cruzadas com informações encontradas
dentro da empresa averiguada ou com informações obtidas em
entrevistas realizadas com funcionários, de forma que é possível
verificar possíveis inconsistências.

Fontes de Informação
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INFORMAÇÕES ONLINE

• Informações disponíveis na rede mundial de computadores também têm
grande importância

• É possível averiguar a veracidade de registros oficiais por meio da
pesquisa em notícias, redes sociais, etc

• Hoje em dia as pessoas deliberadamente compartilham suas próprias
informações on-line (inclusive da vida pessoal), o que pode facilitar muito
uma investigação interna

Fontes de Informação
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Metodologia Investigativa
Coleta de Informações



10/9/2017

7

25

• É imprescindível aos advogados acompanhar o profissional de TI na
extração das informações, de forma que o universo dos dados extraídos
corresponda ao máximo dos dados disponíveis e a integridade e cadeia de
custodia sejam devidamente preservadas

• Assim que autorizada a coleta dos documentos sob posse dos investigados,
computadores/HDs e demais equipamentos eletrônicos de propriedade da
empresa devem ser devidamente entregues ou extraídos

• Os dados são constituídos basicamente por:
• Caixas de e-mails corporativos (PCs, HDs, servidores, nuvem)

Arquivos e documentos;
• Dados de celular corporativo.

Extração de dados
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• Toda investigação deve conter cuidados especiais em relação ao fluxo de
informações e documentos, de forma a manter a garantia da respectiva
cadeia de custódia (chain of custody) – apreensão, custódia, controle,
transferência, análise e disposição de evidência física ou eletrônica

• A confidencialidade é indispensável no curso da investigação. É
essencial que todas as partes envolvidas no assunto, em especial
terceiros contratados para trabalhos específicos, celebrem termos
de confidencialidade

Cuidados na extração de dados
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• Levantamento de dados

• Definição dos revisores: própria equipe de advogados responsáveis pela investigação ou a
contratação de empresa especializada para este fim (tempo disponível para a análise,
custos e a complexidade dos assuntos legais e/ou factuais averiguados)

• Definição do uso de ferramentas

• Criação de lista de palavras chave: A lista deve ser customizada de acordo com o objeto
da investigação. A lista deve ser constantemente atualizada com novos termos

• Treinamento da equipe de análise

• Desenvolver um protocolo de revisão e classificação de findings

Análise de Emails/Arquivos

28

Metodologia Investigativa
Entrevistas
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• Preservar a identidade dos investigados perante o resto da empresa

• Preparar local reservado para as entrevistas

• Envolver somente o pessoal e as áreas necessárias

• Manter tratamento cordial (sem “good cop, bad cop”)

• Presumir inocência dos investigados até que devidamente comprovada sua culpa

• Dar o “upjohn warning” no início dos depoimentos
• Esclarecer os motivos da entrevista e identificar quem é o cliente, de

forma a definir claramente a posição do entrevistado e entrevistador.

• Conduzir as entrevistas sempre em equipes de ao menos duas pessoas

• Não realizar acareações desnecessárias

• Transcrever os depoimentos e colher assinaturas

Melhores Práticas em Entrevistas
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• Forçar depoimentos

• Realizar gravações (vídeo ou áudio) sem conhecimento do entrevistado

• Exercer a prática de atos privativos da autoridade policial

• Ter reações de face (“Poker Face”) nas entrevistas

• Investigar atos irrelevantes com a relação de trabalho (jamais adentar na esfera 
pessoal e na privacidade do investigado)

• Não dar conhecimento da política da empresa ao empregado

• Pressa na condução de depoimentos após ciência do ato faltoso (sem coleta e 
análise prévia das evidências)

• Antecipar depoimentos sem necessidade

O que NÃO fazer em Entrevistas

31

Metodologia Investigativa
Reportando o Resultado

1. Características de um bom relatório

• Precisão
• Clareza
• Imparcialidade e Relevância
• Pontualidade

2. Potenciais “erros” em relatórios

• Conclusões e opiniões
• Cópia de documentos

3. Organização das informações

• Por cronologia / Time-line de investigação
• Por transação

4. Analisando o leitor

• Tipos de leitores (CA, Auditor?)

Resultado da Investigação
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• O Relatório deve conter:

• Resumo das alegações da denúncia

• Providências iniciais adotadas pela empresa

• Metodologia e recursos empregados na investigação

• Atividades realizadas

• Pessoas entrevistadas

• Fatos e evidências levantadas

• Existem duas abordagens possíveis na conclusão do Relatório:

• Conclusão meramente descritiva

• Conclusão opinativa (não é dever apontar a penalidade)

Apresentação do Relatório da Investigação

34

• Medidas disciplinares aos infratores: Em âmbito interno, a empresa pode ser
obrigada a tomar medidas disciplinares contra os infratores, desde uma
simples advertência informal (em casos leves) até uma demissão por justa
causa e proposição de um processo judicial pelos danos causados (em casos
graves)

• Recomendação de adoção de novos procedimentos e melhoria do programa
de compliance: caso tenha sido detectada fragilidade em um processo interno
da empresa que possibilitou a irregularidade;

• Recomendação de celebração de acordo com as autoridades – caso tenha sido
detectada uma grave violação legal (ex. caso de violação da Lei Anticorrupção
ou da Lei de Defesa da Concorrência) e a negociação de um acordo de
leniência passa a ser a opção mais vantajosa para a empresa.

Decisões Após Conclusão

35 36

Metodologia Investigativa
Casos Práticos
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Todos os direitos reservados. Esta apresentação não deverá ser divulgada ou
distribuída para qualquer terceiro sem o consentimento prévio e expresso de Souza,
Cescon, Barrieu & Flesch Advogados. Esta apresentação não constitui e não deve
ser interpretada como aconselhamento legal, o qual deve ser obtido especificamente
para qualquer atividade ou operação que se pretenda realizar. Não assumimos
qualquer responsabilidade pela atualização das informações contidas nesta
apresentação.

SOUZA, CESCON, BARRIEU & FLESCH ADVOGADOS


